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 יםניעני תוכן
 

 יהויפרטי ז   פרק א.
 
 . (1.1-1.2המגרש ) כתובת המבנה ומיקום : 1סעיף               

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

 .רהאור הדיית  :4סעיף               
 טחה.חישוב שן ואופ דירהשטח ה  :5ף סעי              

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

 ה.ייבנפרטי אדריכל מתכנן ה  :8יף עס              
 נון השלד.לתכ אחראיהנדס טי מפר  :9ף סעי              

 
 רה, ציודה ואביזריה, הדיהנין, המביאור הבניתפרק ב'.   

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

 רים.ר ואביזגמה חומרי רה,הדי ראוית  :3סעיף                
 רה.         הדי גובה  :3.1 סעיף
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 ם.יסות ותריחלונ ת,תורשימת דל ,(3)טבלה   :3.5ף יסע        
 (. 3.6.1-3.6.8פים )טלציה נוססנואביזרי אי ,ברזים( ה )כלים,מתקני תברוא ,(4טבלה )  :3.6ף סעי        

 . (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
 .שונותפיתוח ו תעבודו  :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   
 ה.חני  תפיץ במרולמא ררואוו  :7.3סעיף   
 יר מרכזית.וג אות מזמערכ  :7.4סעיף   
 בחדר/ים לשימוש הדיירים. ר: מערכת מיזוג אוי7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 (. 9.1.1-9.1.13) ףתשוהמ שואור הרכית  :9.1 סעיף  
 ( 9.2.1-9.2.12)הוציאם 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.בים בקשר אלחייתים המובשרו תף,משובית הת הצאווהעור השתתפות ביש  :9.6סעיף   
 ש המשותף.ים מהרכואצהחלקים המו  :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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 גן   -  חדרים 4 רים: מס' חד / מדגםדירה  עין רשת מודיומ אתר: ה  שם

 __ ס': דירה מ  

 __ קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':  לא מקורה  חניה  

 __ מס': /מדגם  בניין  
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 נים( ים שו י ו כ י ז ו ין חיובים  ניבע 

 דירה(ונים למבנה ולת והבהרות הנכאמוהת כולל)                           

 

 

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

                                              ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .יקבע ע"י הרשות המקומית: בית מס' מורשת: רחוב  מודיעין: בישו  .1   

 . 108 מגרש:   .70 מס': חלקה 28007 : גוש מס' 1.1  

 . 420-0241646החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

 .מ.י(.)רישראל  מקרקעי ותרש: רקעקה לבע .2  

 .הירחכ: הה רוכש בדירהזכות שהקונ    

 .ישראל מקרקעי רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

 ,רפרוזדו (,הורים נהכחדר שי  המשמש גם ממ"ד,  –ן הלירתי )למוגן ד חבמר, שינה רדח 2 ,מטבח ,פינת אוכלו דיור , חדרכניסה :הבדיר .4  

)כניסה  כלי גינהלמחסן ו חצר ,רחבה מרוצפת, מרפסת שירות* )מקלחת(, הורים רחצהר חדאמבטיה(, ) כללי חדר רחצה פרוזדור הורים,

 .(ניתחיצו

 *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 

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

 קירות החוץ של הדירה.ים של חיצוניניהם הם על פבריהעו קוויםעל ידי הצר הנוך המצולע השטח הכלוא בתו )א(    

  –לעניין זה      

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

 חרת.או תוכנית א רהדינה לבין ביומה או קב     

 ר החוץ;של קי במרכזואחרת יעבור קו המצולע האמור  הרין דיירה לבהד ביןמפריד קיר חוץ  שרכא     

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

 .רהבדי לסיםמפל הי כשטח וםסכיהיה  ירההד דירה; שטחכל מפלס בלגבי רט השטח פווייחושב ת סיבדירה רב מפל (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל ירה יחושב פעם אדבשטחו של כל מהלך מדרגות  (ג)      

 המדרגות.מהלך  ו עולהמנשמח יצורף למפלס  השט      

 –רות(, התש"ל ו ואג, תנאיה להיתרקש)ב יהוהבננון התכ נותבתקם לנדרש אוים שגובהם תטחהשכללו רק ייהשטח  ובישבח (ד)      

 תכנון והבניה )בקשה להיתר(. תקנות ה – )להלן 1970      

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

 

 :די פן בלעדירה באו ת הם אהמשמשי או ם לדירה מוצמדי ספים הם נו חי שטפירוט  .6 

 אין. :(1) טחמש בשפסת שרמ 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 יקום הסימון מם חסנים עהמת ף תכנילצריש ) כם המכרפח א' להסט בנסכמפור :(2)טחמחסן בש 6.3    

 אין. :(3)חטי בשדירת ףתרמ 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

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

 '(;ואחר

 . שטח(ות וה)מ ת הדירה באופן בלעדי יש לפרטםים אמשמשו א מוצמדיםנוספים ה אזורים,/קיםחל/ש שטחיםי  אם 6.7    

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

     

 ים:הערות לחישובי השטח     

 צר על ידי הקווים ע הנוהמצול א בתוךכלוח הרצפה הפסת הוא שטרמל ה שה; שטחת לדירית חיצונמרפס –" שמש  מרפסת" .1   

 הדירה הגובלים  ירותשל קם ונייהחיצם יההבנויים של המרפסת ועל פנאו המעקים  פניהם החיצוניים של קירות החוץ לעים העובר    

 במרפסת.    

 וף ע כפהרקי רו לאוו/א לשמש יפתהאשר מידת חש , לקהאו בח למותו מקורה בשחשופה ו/א ,ההכוונ "שמשמרפסת "מובהר כי      

 ל  ע שפיעי להבה כד שיש להוהן מחוצה  הקרקע כלשהי הן בתחוםיה פיזית נת הרוחות ובכפוף לבנישולמיקומה בבניין יחסית לש    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 רה של די ן חלקלבי בינופריד המחסן מ קירשר קירות; כאן בתוספת שטח הן קירות המחסהשטח הכלוא ביוא , השטחו של מחסן  .2   

 ו.ואמליכלל שטח הקיר בי סן גובל בשטח משותף הקיר; כאשר קיר המחית הרוחב של צחרק השטח שמתחת למ אחרת ייכלל    

 ;  ס"מ 20  יוץ בעובירות החמתחת לקורטי שטח תיאף בתוספת ץ של המרת, הוא השטח הכלוא בין קירות החומרתףשל  שטחו  .3    

 המרתף  כאשר קיר הקיר;למחצית הרוחב של  תייכלל רק השטח שמתחק של דירה אחרת חללבין  ריד בינופמ ר המרתף כאשר קי    

 או.במלו קירה טחייכלל שגובל בשטח משותף     

 המכר  פרטבמ המופיע רצחבין שטח ה  5% עור של עדבשייה יקפה; תותר סט, את שטח הקירות התומכים בהיכולל חצרשטחה של  .4   

 .עשהשטח למלבין ה    
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 סטיות קבילות: .7  

 ותן כסטייה ממפרט זה:סטיות קבילות ולא יראו א להלן הן המפורטותהסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6בסעיף רט מפויותר כ    

  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא ו/או ות למעשה לא ייחשבו כסטייההמיד ןיבמידות המצוינות בתוכניות המכר ובות סטי     

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

כסטייה ממפרט זה  ןהן סטיות קבילות ולא יראו אות למעשה אבזריםהומידות  ים במפרטרזדות האבמי בין 5%של עד טייה בשיעור ס ב()   

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

 

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

 .אילןווה נ -ורתיית התקשרק : כתובת 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

 .ואביב יפתל  12 יםחרוצ יד  : כתובת 03-5223575 :פקס 03-5249119 :ן פו טל 

 
 office@pr-eng.com :דוא"ל

 

 

 

 ביזריהודה וארה, ציהדי, המבנה, אור הבנייןית . ב
 

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

 .תף או שטחים ברכוש המשו ייןהבנ תחזי   

 .  ש כזהאם י הרשמי  ליהתקן הישרא תות יהיו לפי דרישוכל המוצרים והמלאכ * 

     

 .תיאור הבניין  .1

יינים כל הבנ. (B,8B 9ינים נוספים מדגמים בני 2-ו 14L מדגם בניינים 2)בניינים  4אחד מתוך  ,"חתירב משפ" גוריםמ ןבני  1.1

  (.-2מרתף זה, גם קומת  ןלבניי.  121 משותפת עם הבניין במגרש -1)קומת מרתף  .פתמשות מעל קומת מרתף  יםנמצא

   

 ;ם בלבד, הכוונה למגורי()*דירות. דירות למגורים 14L) 8,7(:  14 בבניין  1.2

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות. יםרודירות למג 8B (10): 8 בבניין 

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

 
 

 ,ריםועדו למגו ים שנערכת חדראו מר חד -"דירה", מרנא" ותגדר"ה 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 

 מת מרתף וק

 בלבד   121רש במג
2- --- 

ת, חדר  יואה קומתית, מעל מב : 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  

מוכים  בבניין ישרתו גם בניין/ים ס 

ם סמוכים  מוקמו בבניין/יו/או י

 וישרתו הבניין. 

 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. 

 

 : 810 במגרש

מעלית, חדר תית, מבואה קומ :ןייבנבכל  

 . 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

 לקית. ח

רה  מקו 14: חניה מס' 121במגרש 

 חלקית. 

ות שונות הממוקמות  ומערכ יתכן 

בניין/ים סמוכים  גם  בבניין ישרתו

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 
 L (7,8) :14בניין ב

 3 קרקע  ןלבנייהכניסה  מתקו

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

חדר מדרגות, ת, כפול(, מעליבחלקו חלל 

מתקנים  , חדר אשפהעגלות,  יחדר

תכננים  מדרישת הת טכניות לפי  ומערכו

 . תוהרשויו

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-3 

3 

 ( בכל קומה)

, חדר מדרגות,  מגורים, מבואה קומתית 

ומערכות טכניות לפי דרישת   מתקנים 

 ות. המתכננים והרשוי

--- 

 ה מגורים עליונת קומ
 )פנטהאוז(

4 2 

ר  ית, חדמתית, מעלמבואה קו מגורים,

  כות טכניות לפירות, מתקנים ומע מדרג

 ם והרשויות. דרישת המתכנני

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

)לא מקורה(, חדר   חלל תחום בקירות

מיקום  מערכות סולאריות, , מדרגות 

ם  מתקניבלבד(,  7לגנרטור )בבניין 

פרטיות(, לפי    ניות )משותפות/רכות טכומע 

 שויות. רדרישת המתכננים וה

--- 

 ותקומ הכל סך 

 למגורים  
5 --- --- --- 

 הכל קומות ךס

 יןיבבנ 
 )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

 –בי מבואת כניסה )לו, )דירות גן( מגורים

מדרגות,  בחלקו חלל כפול(, מעלית, חדר 

  מתקנים חדר אשפה, לות, חדר עג

נים  ישת המתכנ ת לפי דרות טכניוומערכ

 יות. ווהרש 

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

ניסה לדירה הדו מפלסית מקומה  כ

 זו( 

 

 1 קומת מגורים 
1(2) 

 

תית, חדר מדרגות,  מגורים, מבואה קומ 

ת  טכניות לפי דרישומערכות  נים מתק

 המתכננים והרשויות. 

ו  של הדירה הד מפלס עליון  

 לסית מפ

 ת מגורים וקומ

 סיותפוטי
2-3 

2 

 ( בכל קומה)

,  מתית, חדר מדרגותוקמבואה  מגורים,

ות טכניות לפי דרישת  מתקנים ומערכ 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 
 ()פנטהאוז

4 1 

ת, חדר  קומתית, מעלימגורים, מבואה 

מתקנים ומערכות טכניות לפי  מדרגות, 

 ות. המתכננים והרשוידרישת 

--- 

 גג עליון

 שי()רא
--- --- 

חדר   רה(,מקו )לא  תחום בקירותל חל

תקנים  מערכות סולאריות, מ, מדרגות 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 ורים למג 
5 --- --- --- 

 קומותסך הכל 

 בבניין 
 )הראשי(.  ןנכלל הגג העליו  במניין הקומות לא 6

 

 9B (9:) בבניין 

 2 קרקע  ןלבנייניסה קומת הכ

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

בחלקו חלל כפול(, מעלית, חדר מדרגות, 

מתקנים  חדר אשפה, חדר עגלות, 

  המתכננים י דרישת ות טכניות לפ ומערכ

 שויות. והר

 פיתוח.  מרכזי, בצובר גז 

 

 קומות מגורים 

 פוסיותיט
1-3 

2 

 ( בכל קומה)

רגות,  מד חדר אה קומתית, מגורים, מבו

ניות לפי דרישת  כמערכות ט מתקנים ו

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 
 )פנטהאוז(

4 1 

חדר  מגורים, מבואה קומתית, מעלית, 

פי  ת לניומערכות טכמדרגות, מתקנים ו

 רשויות. כננים והדרישת המת

--- 

 גג עליון

 י(אש)ר
--- --- 

  רה(, חדר)לא מקו תחום בקירותל חל

  םת, מתקנימערכות סולאריו, ת מדרגו

ת/ פרטיות(, לפי  ומערכות טכניות )משותפו

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 ייןבנב  
 )הראשי(.  עליוןלל הגג הקומות לא נכין ה במני 6

  :והבהרות רותעה

  .ניההב יהתאם להיתרים בטבלה בשינוי תכנויי )א(

 הבניה התכנון ובתקנות  לבניין ]כהגדרתהובעת היא הכניסה הקיזו מהכניסות יין אן, יש לצניילב תאח כניסהמ יותריש במקרה ש )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה יטהאו בש. וכו' ו/, א', ב'.ביניים קרקע,: כגון נותלהשת עשוי הקומות בפועל יי. כינונומינלפרט הינו במת מומס' הקו ויינכ )ד( 

   ,.. וכו'.2,1,0ן ת כגוומעליה ב'בח  

 

 :(ראשיים) משותפים תי מדרגו /חדר 1.4  

  הגג. עד למפלס מרתף  תמקוממפלס  רהמקו: ותאפיון כל חדר מדרג; בניין בכל 1: י המדרגותרמספר חד    

 ן.אי: םדרגות נוספי י מחדר   

 ; 6 :התחנות למעלית פרמס; בנייןבכל  1 :מספר המעליותיש;  :מעליות 1.5  
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 .אין :שבתמנגנון פיקוד  ;8: עליתל מלכ נוסעים פרסמ   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .השלד סמהנדנון כתלפי  ,תבולמשו/או  מתועשתו/או  רגילה: שיטת הבניה; דשלה מהנדס ותנילפי תכ שלד הבניין: 2.1

 ; השלד שובי מהנדסי חי: לפבי עו  , םייטרומים/מתועשים מנטוין מאלמז ןבטו או/ו בטון מזוין מר:ו ח: ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

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

   החלקה. מניעתי לרישות התקן הישראלהחלקה בהתאם לדרים יהיה נגד יין המגו ריצוף בנ                   

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .יןן מזו: בטורחומ :תיתקומ רצפה ותקרה 2.3

   .1חלק  1004' ישראלי מס תקן לפי סטי:ד אקו בידו  .יועץהלטת לפי הח :הטי שב   

  .לדשה נדסהמחישובי לפי  עובי:ד. שלה סהנדחלטת מהלפי  ,וןמנטים מתועשים מבטין, או אלן מזו: בטוחומר ות הבניין:גג 2.4

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

 ת של קיר בדופן פנימי ש,באם מכלול מתוע .השלד מהנדס יותוהנח ידריכלהתכנון הא לפי ב רגילהבשילו מתועשת ת חוץ:רו קי  2.5

 הנחיות מהנדס השלד.לפי  ,(איטונגוק תאי )בל וא בטון, וקיבל ות,ה לדירנד הפוובצהחוץ   

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

 אלי.התקנים הישר " של מכון תקן  ירוק י "תו ו בעלהיקירות פנים י צבעי תקרות ו                   

 ת חוץ:קירו  גימור 2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.דוגמת קרמיקה. או חיפוי קשיח ו/כותית אבן מלא ו/או אבן טבעית :רי עיק וי,יפצ/פוי י ח 2.6.1 

 רים; חיפויים אח ב עםמשול (ותכבש 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2 

 לפי ב, או משולו/ איטונג(או בלוק תאי )/ואו בלוקי בטון ו/ ויןמז : בטוןחומר: דירותהפרדה בין הות קיר 2.7

 .  1  חלק 1004את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  ו  יעניק   בכל מקרה עץ ו השלד והיו   ס ד הנ מ   נחיות ה    

   .כלנון האדריבה לפי תכודס, גהמהנ שולב לפי תכנוןו מו בלוק ו/א: בטון ו/אוגובהחומר : (יש ש ככלות )מרפסקיר הפרדה בין  

 :םי ראשי  מדרגות י חדר 2.8

   ;חישובי המהנדסי לפ :בי עו שולב. או מו בנוי אין מזו: בטון מרו ח: פתמעטקירות  2.8.1  

 ןתו תקבעל " ,+ צבע אקריליפוי בשיפוליםיחתקרה.  רילי עדבצבע אק ורימג בות(,שכ 2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2                

  מכון התקנים.עם ירוק" מט

ירוק" מטעם מכון  ו תקןבעל "תאקרילי  ביןלמגימור  תטיסינ+ סיד תבוכש 2ח טי :חומר: גימור תקרה. תקרהגובה: ל עד  

  התקנים. 

 ת   דרישונט לבן בהתאם לו טראצו צמן ארצלט פואו גרני בן נסורהמאו רים יהימדרגות בניין המגו: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 החלקה. גד כנ סיםמחוספ םופסי טיםרך המדרגות והפודסלים תואמים לאו, ובעלות שיפורלבנטייםהתקנים ה  

 כל דין.הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות והמעלית יבוצע על פי הוראות  . 2279ם לת"י בהתאהכל               

 . 1142"י לת תאםבה ,ז יד(ת מאחאו משולב )לרבובנוי ו/ו/או  : מתכתמאחז יד /מעקה 2.8.4 

 .חדר המדרגותעות מצבא: )ראשי( לגגעליה  2.8.5 

 :ן יי בנבכל  תמתי קו  לובי(אה )ו מב 2.9

צלן, יט פוראו גרנה יקרמרה או קגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסו: חומר: מבואה קומתית פניםגימור קירות  

 לתקרה. תקן ירוק"(  עדרילי )"בעל תו וצבע אקצע טיח קשיח יבופוי הדלתות, מעל החיגובה משקופי העד ל

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע   ירוק" ל תו תקן"בע נטטיבין סילמע טיח + צב :מרו ח: רהגימור תק 

 .ןורצלפ יטגרנ אוה וראבן נס :ריצוףטיח מעל תקרה זו(.                

 (.)צד חיצוני בלבדפח צבוע בתנור  ארונות למערכות: ברה.חלטת החי האו לפית ו/כמו מבואה קומתלדירות: ורים פרוזד 

  :בניין  כלב יתראש יסהכנ )לובי(אה ו מב 2.10

ל החיפוי , מעניסההכת דלף בה משקואבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגו: חומר: ניםירות פימור קג

  ק"(.ן ירותו תק"בעל וצבע אקרילי ) שיח יבוצע טיחהק

 ת. טיבידקורתקרה ו א התקרת משנ ואו/ סיד דוגמת פולי סינטטימלבין צבע ח + : טיחומר: גימור תקרה

הישראלי תקן ים במדעווה, מ"ר 0.64-מאבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת ר: חומ: ריצוף

 .יעת החלקהלמנ
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ת , בחזי816 יה ות"יבנו התכנון פי תקנותומיניום לת חזית אלבעלו יסה לבניין ויהיות הכניד דלרקע למת הקו בקות דואר ימוקמבותי

 צוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.יין חיספר בניותקן מ נייןהב

ארונות . (וכו' מיםשמל, ארונות ח ,חותומלמעט ג)וליסיד נטטי דוגמת פיסצבע ב צבועטיח ה: רתקו תוריק: םסני למחפרוזדורים 

 בלבד(.חיצוני  בתנור )צדפח צבוע  רכות:למע

 :רהגימור תקהתקנים.  בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע בבטון : הגימור קירות חני  :הניה מקורר חגמ עבודות 2.11

    .ניםהתקן עם מכוירוק" מטבעל "תו תקן  במלבין סינטטי, צבוע ןטוב :רחומ

 , לבתמשת או באבן לקמוח בבטון היעש יותהחנ או המרתף  רצפת גימור: חלקית מקורה /מקורה ת חניהצפר מורגי  

   :שותףשימוש מחדרים ל 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :תקרה גימור. (ו'וכים , מארונות חשמל למעט גומחות,)פוליסיד  דוגמתנטטי יס עבצב צבועח : טיגימור קירות 

 .ם מכון התקניםמטעק" ן ירותק "תום, בעל  עיבצי. כל הן צבוע בצבע סינטטבטו              

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

 ן.די כל ותישהתאם לדר(, ברצלןיט פו)גרניקה שה בקרמת יעקירווהה פצרהגמר של עבודות  :חדר אשפה

 

  :ותהער

 התקנים. " מטעם מכון רוקו תקן י "ת לבע , בעצבוע בצ בבטון  או  פנים בטיח יעשו צביעת קירות/תקרה  . 1

    .חלקהה עתני למ 2279י יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראל )בדירות ובשטחים המשותפים( בניין בריצוף . 2

 

 

ת  כרית הנשלטת ע"י מעת פתיחה חשמלעלב )אלומיניום וזיגוג( ואההמב במכלולב משול : יש,בניין בכל  ן יילבנ כניסהדלת  2.13

 (.3.7.8)ראה סעיף טרקום כולל אינ ן,שמ ום ומחזירקאינטר

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

 .אשוי שור כיבובאי טיחותהחלטת יועץ הב ת, לפירה ידניאו סגי מטית באשטואוה סגיר, עשן/אש דלתות :דלתות חדרי מדרגות 2.14

 בניהיתר הלפי הת, וחומר וכמר, תאו :ש משותףו רים לשימדלתות וחלונות חד דלתות פח. יים:דלתות חדרים טכנ  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישםתפי שו מ וחלקים חדרים ,ים טכניים/רחד חניות, ים,תיומק ותמבוא, מדרגות , לובי, חדרן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

 רה  מתוך הדית ולחצן חדר המדרגולה קבועה בית לתאורל שבת וןומנגנ לקת אור בכל קומה,דם יהיו לחצן הבבניין המגורי                 

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

 וני בלבד( ר )בחלקם החיצף צבוע בתנומכופפח  ר:מו ח ם:גז ומי  ארונות חשמל, 2.17

 או חסן, נפרד לכל מ ונהנת מתקן היופו לחילא נים למונה נפרד,שמל של כל המחסחיבור הזנות הח: ייםרתדי  ורה במחסניםאת     2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 של הבניין/ים לפי  ותף המש כוששל הרחשמל הזנה ממערכת ה : יש.משותפות אלקטרומכניותות ערכמלו רה ו אתל חשמל חיבור    2.19

            ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם  שבמגר כיםיין/ים סמוימוקמו בבנ אך יין,בנו התשראשר י תנו מערכות משותפות החברה )יתכלטהח

 תשישרתו אפות משותהות ון של המערכעלויות התיקו , התשלומים ו/אתנושוה ויותרשאישור ה, בכפוף לבמגרש סמוכים בניינן/ים

 .(שמגרבם בנייניציגויות הבית של הן ישולמו ע"י נהבניינים ע"פ העניי ללכ

 

 

 פרטי זיהוי( –א' פרק )בנוסף לאמור בר הדירה יאו ת .3

 

 :*גובה הדירה 3.1  

 מ';  2.50 -מ חותפ אל: תקרהגובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית ה  

 מ';  2.05 -: לא פחות מפרוזדורו  שרות חדרי  גובה   

   ';מ 2.05 -מלא פחות : תי )באם נרכש(ן דירסח*גובה מ   

 

 ובה הדירה בשטח המינימליכל מקרה גמשנה. בותקרות ות מקומיות ליטות, הנמכ, בערכותת, מוקורעט תחת מלהערה: * 

 בוע על פי דין.בה המינימלי הקגוה ןא יפחת מל ותעל פי התקנהקבוע לגבי חלקי דירה   
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 המשמשים אותה.או  להים ם המוצמדבדירה ובשטחי  וגימוריםת חדרים רשימ – 2 טבלה מס' 3.2 

 בלה זו(.חר טשלא רות, בהה/תהערו ב יתר וט)ראה פר  
 

 ( 1)חומר קירות ר תיאו 

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

 ( )בס"מ

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 ם חדשים לישקב
 הערות 

 כניסה 
 בטוןבלוקי  בטון,

 ( 1)אחראו 
 . ךהמשות ב ערבה  טרוראה פ אין ( 3)ראה  ( 2)ר אח

 ר חדר דיו 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 ןבלוקי בטו ן,בטו

 ( 1)או אחר

 ןיא ( 3)ראה  ( 2)ר חא
בה  גוב  חיפוי לכל אורך משטח העבודה 

.  משטח ארון תחתון על מ  ס"מ 60-כ
 יים(. ם ק)בא ןחלו  עט אזורמל

 ך. המשב ת הערורוט ב ראה פ
 --- ( 4)ראה  חתון ת ארון    מעל משטח וי  חיפ 

 ל פינת אוכ 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . רות בהמשךהעראה פרוט ב  ןאי ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 פרוזדור 
וקי בטון או  ל ב  בטון,

 ( 1)אחר
 . ת בהמשךט בהערוראה פרו אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 הורים   פרוזדור 
וקי בטון או  ל ב  בטון,

 ( 1)אחר
 . ת בהמשךט בהערוראה פרו אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ה ינ ש   י ר חד 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 ין  מזו  בטון

 א ת הג"הוראוי  לפ
 . ת בהמשךראה פרוט בהערו אין ( 3)ראה  "א לפי מפרט הג

 לי ה כל חדר רחצ 
 יה( )אמבט 

 בלוקי בטון ן,ובט
 ( 1)חרא  או

דלת  ף הקומש  ובהירות לגחיפוי ק אין ( 3)ראה  ( 2) אחר
ות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  פח ל

 מטעם מכון התקנים.  "תו תקן ירוק" 
 --- ( 4)ה אר רמיקה חיפוי ק . בהמשך ערות בה ט רוראה פ 

 הורים   חדר רחצה 
 ת( לח מק ) 

 וןי בטבלוק בטון,
 ( 1)או אחר

ת  לף הדקומשה  ב וירות לגחיפוי ק ןאי ( 3)ראה  ( 2)אחר 
אקרילי בעל   ל טיח + צבע ות. ומעלפח 

 ון התקנים. וק" מטעם מכ ן ירו תק"ת
 . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 --- ( 4)ה רא חיפוי קרמיקה 

 שירות מרפסת  
 בטון בלוקי בטון,

 ( 1)או אחר
 . ת בהמשךראה פרוט בהערו אין ( 3)ראה  ( 2) אחר

 פת רחבה מרוצ 
 בטון קיבלו בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6יף צוני ראה סעיר חיק ויחיפוי/ציפ אין ( 3) ראה 2.6ה סעיף אר

 ט בהערות בהמשך. ם פרוראה ג

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)חראו א 
 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2)אחר 

 כלי גינה   מחסן 
י בטון או  וקל ב  בטון,

 ( 1)אחר

צבע   קירותור ימג .טיח 
יד  ס  תקרהגימור  לי. אקרי

 .  טטיסינ

 צלןפור גרניט

 דס. החלטת המהנן לפי חסמ  בי קירותוע אין
  החברהממצג 

 לבחירת הקונה 

 רתי  י ד מחסן  
 ( צמד שהו )ככל  

  י בטון אווקל ב  בטון,
 ( 1)חרא

צבע   קירות גימור .טיח 
גימור תקרה סיד   לי.אקרי

 .  טטיסינ

 צלןפור גרניט

 דס. החלטת המהנן לפי חסמ  ותקירבי וע אין
  החברה צגממ

 לבחירת הקונה 

 

 לטבלה:והבהרות הערות 

 יתן שיהיו כאלה, נ כלכ -צה ים למחעשותמתועשים/מ ץחו תים של קירו)בדופן פנ בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

 ית לרבות הרלוונט קינהתבה ידלעמ י. הכל בכפוף ק תאלוב אוס, גב יגבס, בלוקות חעשויה מלוה היל קירות אלו תשים הפנשמעטפת   

 בחדרי  .בסאי/בלוקי גת ןוון/בלוקי בטבטון/בלוקי בט ה פנימית(: יהיו מ:ני מגורים(. קירות הפנים )חלוק: בידוד תרמי של בניי1045בת"י   

 ן.ובטוק בלאו  ע"י היצרןם" יעמידים למ" יםם המוגדרמבלוקיות קיריבנו הה ירחצ         

 בממ"ד לפי הנחיות .ות התקנים הרלוונטיםרישוד תכנון המהנדסלפי , רמי/ בגר/ או משולבגבס/טיח ת טיח/ לגיר טיח :גמר קירות ( 2)

 גבס. חותוו יעשו מלאלת הפנים של קירו טפתשמעצה, יתכן ת למחמתועשת או מתועש טהבשייבוצעו ץ וחבאם קירות ה פקוד העורף.        

 קנים הישראלי. פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התוקירות  קרותתהי בעכל צ לבן. :גוון  ילי.קרא בע בצ יעהבצ  

 לבן. :גוון  .פוליסידת דוגמי טטבסיד סינה יעבצ .ברהלטת החלפי החמשולב,  גבס/ בגר/ או: טיח /טיח מר תקרותג

    סוגי ריצוף לבחירת    . R-9להחלקה   גדות נ תה   ת גובדר קיקה הרלוונטיות הח ו  ינה תקה  ות יש ודר   2792י " ת ת בדרישוד  ומ סוג א'. הע  :ריצוף ( 3) 

 .  פורצלן ט ני ים מסוג גר יח ראפורט להלן:  וכר, ובהתאם למ יג המוכר ו/או הספקים שבהם יבחר המה אפשרויות שיצהקונה  מתוך כמ 

ס"מ או   45/45  או מ  " ס   60/60ת  במידוניטרלי.    -  יר בה ן  גוו יא ב ת מהן ה אח ש  ת ו וונים לפחג/ ות דוגמא   3  -יצוף ו ר  של  סדרות   4  ן מביה  לבחיר 

 מהנדרש לחדרים אלו.   ה פחותה  ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהי   33/33
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  ת אלו דומי מהצגת אריח בר פטו יה  המוכר יה הספק( אישור והצהרת   "י עפ קה ) ן לאספ יתנ  אינו    ס"מ  545/4וף במידות  במידה ואריח לריצ   

 הלן:כמפורט ל ופי  לח ח  רי ות אנוספת או מיד  דרה ס  נה לקוע  צי לה היה חייב  ם י ל או 

   כר( : )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המו   

 מ. " ס   60/60ס"מ,    33/33  אריחים: סף למידות הבנו    אריח במידות חלופיות    א. 

 וף ריצ   סדרות של   5פחות,  ה  כל ל נה,  לקו  מוכר יציג , הח מידת ארי  כל ל  לריצוף, כלומר   ועד המיידת אריח  לכל מ    ל ריצוף ספת ש נוה סדר   ב.   

 רלי;בגוון בהיר ניט לפחות אחד מהם   בשימוש בדירות מגורים,    ושכיחים   דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים   3-ו           
דות גהתנ רגת  ובד  ונטיות רלוה הק תקינה והחקיודרישות ה   2279ת"י    ד בדרישות עומ . ה א' סוג  : מרפסת שרותו  בחדרי רחצהף ו צרי  -  

לפחות שאחת דוגמאות/גוונים    3  -סדרות של ריצוף ו   4, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין  R-11לחת ק מ תא   ת רצפב ו R-10 להחלקה  

ה חלק ה ת מניעת הרג ד   מור לעיל. ר לפי הא המוצגות לדיי מאות  הסדרות והדוג  ךתו מ   יקבעו אריחים ימידות ה   י. ניטרל -היר  ב   הן היא בגוון מ 

 על ידה.  ו הספק, שיבחר שתציג החברה אה מאחת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,  עש ת  וכש ר ה  ת ר יבח לו.  רש לחדרים אהנד תה מ פחו   לא תהיה 

ים המתאימלי.  ניטר  -היר  ב   בגוון מהן היא  שאחת    ות פחדוגמאות ל  3  -וף ו יצר  סדרות של   4  חירה מבין '. לב סוג א :רחבה מרוצפתבריצוף  -

ציג החברה או ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה   ם.שלג וף חש ף ושאינה פחותה לריצ החלקהה גתדרניקוז, ובעי וצירת שיפלי דלםבגו

 (.יםצורך בשיפולפוי קשיח, אין )במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחי ר על ידה.שיבח הספק,

  :החצחדרי ר חיפוי  ( 4)

  30/60-ס"מ או כ   25/33-ת כ ו במיד.  ניטרלי   –היר  ון ב בגו  היא מהן  ם שאחת  ני גוו / דוגמאות   3ת  רת הרוכש מבין לפחוילבח   -  קרמיקה א'.  ג ו ס           

ת ת לבחירה במידובקרמיקת רו)חיפוי קי . , שיבחר על ידה שתציג החברה או הספק תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, ס"מ. בחירת הרוכש  

 (. אקרילי בע+ צחעד לתקרה טיהדלת. מעל החיפוי ו משקוף ובה קו ד גע ירשינוי מהמחא ללה הקונ

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50ת נוספות  יחים המידות דומות למפרט וכן במידו ע אר י להצ י  שא ר   יה ר יה וכ המ נה  ת הקובהסכמ   

ים ירות, הרצפות והנקזקות. המר הקירלג ההז וחיפוי קרמיקה יטסלל בידוד אקורה מובנית כוגיסע גלויה תבוצ ר הדירה. לצנרתבמחי

 חדרים סמוכים.למניעת מעבר מים לחלקי בניין/ םטיילוונרם הניתקה ותדרישי לפכל דין ואות הורלפי יאטמו  יםטוברבאזורים 

-במידות כ   לי. טר ני   –ן בהיר  גוו ב   יא ת מהן הים שאחדוגמאות/גוונ   3  ות רה מבין לפח סוג א', בחי  –  חיפוי קירות קרמיקה: מטבחחיפוי ב  

ס"מ לפחות לכל אורך   60בגובה      . ידה ל  ע   חר יב ק, שספה   ה או החבר ציג  שת  בחר מ מ תעשה    כש הרו   בחירת   ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/20

וי חיפ ה   של העליון ו הסף  נור וסביבו בקהתי  תואם מאחור  חיפוי קירות   BIאינו ביחידת  עבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר התנור משטח ה 

 . רילי אק   צבע   : טיח + ות קירב על החיפוי ו מ' מעל הריצוף(. מ   1.50ה  פה )גוב הרצ ד  וע הקרמי 

 . מ"ר   .200  עד   שטח האריח הבודד   . אצו או טר  גרניט פורצלןסוג א'. ריצוף כש(: רשנכל )כ ן חסף במצו רי  ( 5) 

 

  הערות: 

 שרות לבחור פתן האולא תינחד א פקק ממבחר של סורך שה אהרוכש תע כי בחירת ודגשי פקלמניעת ס – דייר/ת הרוכשירבח 

 ה.ברו ע"י החשנבחרו אלמ נים, גםשוים קמספשונים ם מוצרי 

 בנוי כדוגמת  או הבניה( מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמתרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר עקות הממצוב יע – קהמע 

 ם".עדימסו "מעקים 1142י יות ת"לפי הנחו יתהחז        

 . "מס 2 -כד ע וכיםמסים חללבין ל ות,ררפסת שומ "דחדרי רחצה, ממ ירה,דבכניסה ל – םלסי מפי הפרש 

 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) גובה המותר בתקנות דע )מדרגה( מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /שמש ותרפסלמ היאביצ 

 בטבלה. צויןמהיעשה לגובה  ותירוי הקבה חיפגו  - קירותוי חיפ 

 ברה. ח ת ה לט הח י  לפ ס"מ,    60  -פחות מ שאורכם    רות נות קמו פי יש    באם   , PVCאו  ניום  מפרופיל אלומי   יבוצעו פינות   –  וי יפ ופיל פינות בח ר פ  

 וף בדירה.או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצכי לא יבוצע ליטוש ו/למניעת ספק יודגש  - ליטוש/הברקה 

  ו/או פלדה וו/א ( עץ ו/או בטוןרת המכבתוכני מוןסיב י שהדבר יחייבלבמוברה להתקין, ככל ותבחר הח) – ת, קורה/ו הולרגפ 

  .לבושמ 

 למערכות ופים, בגב ארון מטבח, ארונותלמעט בשולי קירות וחזיתות מח "מ לפחות,ס 7בה בגו וף הריצר ומ( מחנלים)פ –ים פולי ש 

 נג(.ום פינות )גרויטק יפולים, ללאי ושניים. חיפוואזורים טכ 

  ת.לפחו ממ" 3של  ת()פוגו םיריחח בין אוומר עביצונדרש , וקרמיקהבאבן טבעית  נים לריצוף תקה תשורילפי ד – (פוגות) מרווחים 

 מ"מ לפחות. 1  טראצו ף לריצו  

 

 או במסמך אחרמפרט מכר זה  ב ה,יין כך בטבלפועל רק באם צו יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בומתקנים לגביהם )מובהר כי ציוד 

 .ה(ישרף להסכם הרכצו ש 
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 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  תאיםהמ חפתוך חית, כיורל בתשפים, תורות, מדימג דלתות, וליכל הארון תחתון:ארון מטבח    3.3.1 

 . יםכלהכנה למדיח חשמל להצתה(,  )כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת יריים מובנותהכנה לכ

    .MDFאו  יץ'(ונדו)ס ארון עץה לקיחץ דיקט. שאר וגב הארון יהיה מע, וויץ'(ץ )סנדו מעיהי ון והמדפיםארה גוף                     

   מ לפחות מעלס" 90 -יהיה כ ס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח העבודה  60-כ  עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה                   

 ארון.ה תיתחרטיבות של ת עמיד למים למניעת ויובחיפ  ס"מ 10 -כ לש)סוקל( בגובה  ההגבחתית הארון הסף הרצפה. בת  

 הפינה של הארון יותקנו "פתרונות פינה". פחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחידותמ ל"ס 60 בוחבררות גימ ול יחידתרון יכלאה   

 לי( שיוצגו ע"י טרבהיר ני ואחדלבן  דלפחות )מהם אח יםונגו 5כש מתוך . לבחירת הרוקהייפורמיצוני: ציפוי חמתכת.  :ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: םימדפ רמוגי פנימי פו צי ברה. חהדי יעל ו /ם שיבחרי/ספקההחברה ו/או   

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  דותי מ  

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

     

ן מאב ס"מ 2-מא פחות ל וביעב משטח עבודהלבחירת הקונה  ור:יא: תל אורכו לכו  ון תחמטבח תארון  עלמ משטח עבודה

עם שוליים לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 ת"י דרישות ל ן קיסר או שווה ערך(, העונהאב תגמכדו)ת ריולימפ אובעית ט

קן קנט ותי המשטח בהיקף  כיור. חה שלקנה שטוהתל המשטח יותאםם. נות בכל היקפרוהאביחס לחזית מ ס" 2בלטה של בה

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   וגבהט מנק ללא נהתקיף העדלהי שאנה ר)הקו וכרהמ קבע ע"יי ודובגבה שאופן עיעליון מו

 . ן אי ביצוע זה(. לא יינתן זיכוי בגיכולל אף מים בכל היקף המשטח הנדרש

  ק תחתון,ארון המטבח חל יפלמידות: 

 3 הונהקפני ב יגכר תצהמוברה/ח. בידור/ו על בחשי םאו הספק/יו/ וכרשיוצגו ע"י המ ותמגוון  דוגמאמתוך  לבחירת הקונה :ון גו   

  .לוח בודד אחד( . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא(יר ניטרלי)אחד מגוונים אלו יהיה בה גוונים לפחות    

  

 .אין :ן עליו ארון מטבח    3.3.2 

 

שולחני כיור  ח הכוללנאו מו ויתל פה,רסט וויץ' אועץ סנד יועשה מתועשן חתותארון  כללי(,) רחצה בחדריין(: )צונות אחרים רא 3.3.3 

 פחות.  למ ס" 80 -כ ת:מידו סטה. נירו וצירי ,לרבות מגרה/ות, דלת/ותאו שיש, )אינטגרלי( קוורץ  או  מחרס   

  .רן הארוןין לפי יצלמו/או מ קהאימרפו: י פנימציפוי . קהאיפורמצוני: י חיציפו  

    פח ג'נס ראה ה:חצהר עד ארון ב כוי י מחיר לז  

 

               :ותהער  

)פינה ככל  הקיר ורךלא . המדידה3.3.2עיף והכל בכפוף להערה בס מטר אורך 05. ארונות מטבח לכללית ש ךורא מדידת   (1) 

ך תו ים בולבהמש )למעט מקרר( נור, כיריים וכיו"בתלמדיח, דים עו מי ה (. חלליםהארון  ורךבא םמיי פע בתושמחשקיימת 

   זה. אורי ה מתייחשבו כסטי  לא, ונות המטבחרא אורךמידות ב 5% -ד כעטיות ס .באורך הארונות ו כללת י רונו אה

טבח מהת נו ובקיר שבגב ארו  כן יתן כי בחשבו ת בח וביצוע עצמי, על הקונה לקחארונות המטיכוי עבור במקרה של ז ( 2) 

 .לצורך תחזוקה ים אלו /חתלפה פשר גישלא שם משותפים. י פתח/י גישה לקולטן/י  קיימים

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  ניםובמ 'וכו  תנור ,מדיח של תקנההלצורך  הארון  ון תכנ (3)

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

 למדיח וזיקשל מים ונ תהנדרשו  תההכנו  ולרבות ) ליםלח אלל ( המובנים מלייםלים החשכה תקנלהת עדו שיו  במקומות                       

 ה את  ברה תנחועד שהחי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמעל פ דווח על בחירותו באחריות הקונה לתחת הכיור.           

 . שוכהר         

 

  ית כביסה:ם לתלי מיתקני  3.4

 יית הכביסה.ישירה למתקן תלישה יה גהו תמנמ אשר ,מרפסת/ת השרותוקם במרפסממה יר חוץקב חתפ              

לי מינימ באורך פלסטיק, חבלי כביסה 5,  יםגלגלכולל  םניצבי מגולוונים(כת )ממת מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני תקן י מ

 .מטר סה"כ 8 -מחות ך של לא פורבאכביסה  בליחכולל   ס"מ 120באורך מינימלי של  םמתרומ מתקן וא ,מ"ס  160של 

 ר.חצשווה ערך ב שר שיותקן מתקןאפהגן:  תלדירו 

 .5100ן ישראלי מחומר עמיד העומד בתקתיאור: : מסתור כביסה 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'  ספחים א', נ

 30  מתוך  13 'מע  17.05.2020תאריך:  /  ןג  - ריםחד 4 דירת   /  למשתכן ט מכרר מפ /108 שמגר  / מורשת מודיעיןוני הנגב/ ץ ב פר / מסד לאיכות הבניה

 

    ("מ)מידות בס  בדירה ותריסיםחלונות  רשימת דלתות, – 3טבלה מס'  3.5

 

 תריסים ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 רר( ע"כ(/ נג כ

כמות ומידת  
 בנוי הפתח ה

 )גובה/ רוחב( 

ץ מר )עוח
מיניום/  אלו

 מתכת(

סוג פתיחה  
"כ/  עכ/רי)צ
 ס( כי / רר נג 

כמות ומידת  
 י בנוהפתח ה

 גובה/ רוחב( )

  /ץ )ע מרחו
אלומיניום/  

 כת(מת
 ם ביחומר של

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי(

 סה כני

1 

 גילה ציר ר  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 דיור  רדח

--- 

--- --- 

2 

 אלומ' מזוגג 
 נגרר כ.ע.כ 

 מעל חלק קבוע 

2 

 מ' אלו ומ' לא
 ימל שה חגליל

 ידנ יבוי יכולל ג
 115/165-כ 115/165-כ ---

 מטבח 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 מ' אלו אלומ' 
 יגלילה חשמל 

 כולל גיבוי ידני
 165/220-כ --- 165/220-כ

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג מ' אלו

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ ---

 ד  "ממ
דר  ש כחשמ)מ
  הורים  ינהש

1) 

1 
לפי  פלדה 

 א  "גה
לה(.  )רגי ציר
 ה חוץ חיפת

1 

 גג ו' מז ומאל
 או  .כנגרר כ.ע 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  לכיס רר  גנ אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  ורסיסים, הנגררת/יםשתיים, פלדה נגד גז, הדף    חת אואכנף  

           "א. ות הג נחיי הלפ ילהיר רג או צ   . ס ילכ
--- --- 

 2 שינה חדר 

1 

 רגילה ר צי עץ

1 

 .כ ע כ.  נגרר ומ' מזוגג לא

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 3חדר שינה 

1 

 ילה ציר רג עץ

1 

 כ.ע.כ רר  גנ מזוגג מ' אלו

1 

 ידניגלילה  ' ומאל ' מולא

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

  ח. רחצה
 הורים

 מקלחת()

1 

 ציר רגילה    +צוהר  עץ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210 -כ

 ה  חצח. ר
 לילכ

1 

 רגילה  ציר +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
   נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 80/210-כ

ת  ספמר
 רותשי

1 

 ציר רגילה  ר ה+צו  עץ

1 

 אלומ' מזוגג 
   נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 80/210 -כ

1 

 רגילה  ריצ פלדה ביטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 75/220 -כ

כלי    מחסן 
 גינה 

1 

 פח 
 ילה ר רגיצ

 ידו כנפ 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 115/210 -כ

פרוזדור  
 ם רי הו 

1 

 ילה ציר רג עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ
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 תריסים ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 רר( ע"כ(/ נג כ

כמות ומידת  
 בנוי הפתח ה

 )גובה/ רוחב( 

ץ מר )עוח
מיניום/  אלו

 מתכת(

סוג פתיחה  
"כ/  עכ/רי)צ
 ס( כי / רר נג 

כמות ומידת  
 י בנוהפתח ה

 גובה/ רוחב( )

  /ץ )ע מרחו
אלומיניום/  

 כת(מת
 ם ביחומר של

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי(

  דירתי מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ה ליציר רג פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 :תואחרו  טבלהל ערותה

 ם הרכישה(.כשצורף להסאחר זה או במסמך  פרט מכרמב ,להטבב ן צוי )הקיים בפועל רק באם 

 תחתיתימרי בקנת קנט פולהת וליכלם ות למינה עמידוהדלתות תהיית ציר רגילה. יחתובפ 23ס' ישראלי מקן תאם לה בהתלבוד  עץ תלד=  ץ ע תלד .א

= סוג להי רג ציר , ניוםץ האלומית יועהנחיוי פל :ופילפר סוג= אלומיניום, אלומ' . ך(בהמש סעיף י'וט יתר ב)ראה פר ס"מ לפחות 7בה לת בגוהד

 בקיר, )כיס( ו לתוך גומחהו/א כנף  עלגררת = כנף נ ניגרר כ.ע.כרגילה+ משתפלת,  = ()דרייקיפטוי נ סב ,טוי(נלת )משתפיחה פת= פ י ק, הפתיח

כולל אטם  ף צוליאוריתן מוקן(,  במילוי פות היצריחנהלפי בי לומיניום )בעוויים פח אעשם תריסי: שלבי התריסים ,ה אנכית= כנף בתנוענה ליוטי י ג

  (.רבחדר דיוית, מלחשהאחד, לגלילה  יי ידנ)גיבו ו חשמליא/ת רצועה וה, באמצעועלפי מלל כ= תריס נגלה ילגל .גברתמה מום לאטיבישלה ביןמי וג

 לתות/דתאים לסה"כ התהכללית בדירה שהכמות  דבלוב הבלטבשל אחד מחדרים  רבתיאוע פית להודרים יכולושני חפים לשות, מתות/חלונותלד . ב

 .וירהאויזוג מערכת מ הכנה לתפקודס"מ כ 3פה עד  רצ מעלוגבהו ת פנים ילתודולי כן ושה. יתטבלב תווינהמצ חלונות

י לוחות ים משנכבורמה, ןהתקלפי דרישות  רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) שקוף וג זיג ניום עםומימאל ,(ט ממ"דמע)ל תנו ויטרי  /חלונות  .ג

 םייזרואבתקן  בעלי תו וכיביהם יהיהחלונות ור מ(."מ 6 ובי שלאויר בע ווחרעם מת, חולפמ"מ  4 יבעוב גוגי)ז יר ביניהםועם מרווח או תיזכוכ

מתקין מורשה על ידי  ונקיות נותוני פתיחה ונעילה. החלוגנמננות, ידיות מובגלים, ים, גלירצ ,EPDMי גומי ג, אטמגוגלי זילם: סרמקוריים, ובכל

 תקןוי ת,ונוהחל ללכ לותסיבמ :רשתות .ות פקוד העורף חינהי לפ, נגרר  פלדהים /כנף  גג עםניום מזומילוג אמסו יהיה חלון"ד מבמ טעם היצרן.מ

 .אחת תרש נף כל כהכנה במסילה נוסף  נתיב

ות רונה למרפסת שפמטבח באם ות בלרב ש אוורור(ניה נדרבוה כנוןהת )בחדרים שבהם לפי תקנות י ונצר חי לקי דלת מזוגגת ו לון ו/אבהעדר ח .ד

 .פפת כיסוי(ר תובר)ל מכני אוורורקן תיו, לוןח בתריס אוה ורהסג

  יניום.יועץ האלומנון "י תכפעגוון,  רופיל,סוג פ .יניוםומלאיים שוע סיםות והתרי גרות החלונסמ .ה

 . לב"(מומה )"חאו ע שקופהית תוחבטי כיתזכותותקן  יש חלונות(, אם)ב ותיםושיר רחצהבחדרי  . ו 

 . ש א   וי כיב   ישות ר ד לפי  ת,  ות קבועו רפפ או  / ו   דלת ב   סבכה   או / רור מכני ו אוו   או / ו לון  עות ח באמצ   עשה י   ( ן מחס כש  ר ככל שנ )   מחסן ה אוורור   . ז 

ות מערכ, (תיפוטלסקית/)פנורמ עינית הצצהוסף, נ מין פניסגר בטחו 5044ל תקן ישראתואמת ל ריח,ב רב ון(טחדה )בידלת פל. דלת כניסה .ח

מ  מ" 1.25 נת בעובי שלה מפלדה מגולווינף במשקו .ספר דירהומ תר דלמעצו תחתון, ף ס מברשת ,"תנעה ו"רוזטו תידי צילינדר, ירים, מגןצ

 ר.רת המוכלפי בחי מר לגווןצביעה בתנור. גיל או וינ יפויהיו בחוהמשקוף י דלתה ף כנ ות.לפח

  אש./ןחוטבות דלתו ן ויותקנתכי רקעת קמה לדירות בקוסכניהכבאות, ב נחיות רשותי הלפ .ברהחה תבחירפי גוון ל וניל,  ציפוי ממ"דת דל .ט

בט בכל הי ךשווה ערוי אחר או מיל/וסבורד וי פלקעל מסגרת עם מיל קיםודבחות ממשתי לו ויהתהיה עש כנף הדלת :פנים תלתו מכלולי ד .י

ם המתאי עשתומ וניחיצ צבע או ציפוי פורמייקה אור גמשקוף הדלת. לסוג מ םאתהנו בותקיים, אחר. צירים יקה, קטיוסקק, אחוז –די תפקו

ן ישראלי לתקאם בהתיהיה  הדלת משקוף  .פחותם לידצד 3-בצופה )קנט( מ כנף הדלתקף בהי .םהצדדישני מכת , עם ידיות מתםבמי ידותלעמ

חת לה / מקאמבטי יבחדר מים. ד לקנתו יהיה עמילאחר הת ף וקהמש .מהאטי יתואם לדלת כולל פסר גמעץ ב ת פולימרי אובשוהל בעל  23מס' 

לפחות ם ווניג 3 מתוךו לו ווגמאות שיוצגד ןומגו וךכש מתת הרוחירלב גוון:   גג בכנף הדלת.זומר, או-צו " וצוהר/נויפפוס י "תויבובי דמס ולמנע

 .הספק/ים שיבחר/ו על ידהו א/רה ובידי הח יוצגו עללבן(, ש מהם )אחד

 ,בנוסף  .בועקורג סוע , אין לקבקומה(ם בידיירל הכלת לשמש אר אמו םחרוב) קומתי ילוץחהמוכרז כפתח   בדירהח ובפת בממ"ד -ץ ו לי ח חתפ .יא

 הפתיחה.ן יוחה וכוג הפתילרבות ס ון/תריס,הפתח, סוג החל במידות םשינויייתכנו ת כפתח חילוץ וכממוסת הויורשרז ע"י הבפתח שיוכ

 2 -כבוהים הממ"ד ג צוף ית ורהדל ף סנית. צוחי ,ררתנג/תאטומה, הנפתח דלת פלדההינה מוגן ה למרחב דלת כניס :ףהעורוד פיקלפי דרישות  .יב

גלים עומ וורורפתחי א גוג וכן יום + זיה. חלון אלומינלפתיח ייםכנפ 2ו/או  נגררות לכיסה ,םישתיאו אחת  פלדה כנף דירה. חלון "מ מעל מפלס הס

ח תפ ידולע"ג הקיר  (,ורף עוד הפיקת י הנחיופל)אויר ון נסי מערכת תקנתה רוק.תנים לפ)פלנצ'(, וני ת פלדהאוסקים בדיומחס בקוטרים שונים,

י הרנון, מתקן הסיברה הח ע"יסופק יודגש שבאם  (.2010י מאהג"א  )תקנות מידות היצרן. יפת לערכהמ ותמית. מידהפרעה מקו רוצתיהאוורור 

 ע"ישהוסמכו לכך  םרמיוי הג"פת ענוס ימותאטו נותתקי בדיקתיחייב  ,ע"י הרוכשקו וריפלכן עורף, פיקוד ה י"עו שראוונבדקו תקינתו והתקנתו ש

 עלפובצוע בפועל יגבר הבי במפרט המכר לבין הביצועו/או  מכריות הבתוכנ בין המצוין ירהתסה של רדגש כי בכל מקת ספק יוניעלמ ורף.ד העפיקו

 ף.העור דושל פיק התואם הנחיות מעודכנות
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 הרבדי  ריםניטרואה וכלים סבקני תמת – 4' טבלה מס 3.6 

 זו(בלה לאחר טהערות גם ה )רא  
 

 קןמית
 מיקום

 מטבח
 צהרח חדר

  הורים
 )מקלחת(

  רחצהדר ח
 יכלל

פסת רמ
 שרות

 אחר

 טבחור מי כ
 ה(לת/כפו )בודד

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ ---

 א' --- סוג
 סעיף ראה 

3.3.3 
--- --- 

 --- --- ראה נספח ג' אין --- זיכוי ₪ 

 ידייםכיור לנטילת 

ת מידו 
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( השטיפ

 

מידות 
 )בס"מ(

 ןהיצרות דלפי מי ---
לפי מידות 

 צרןהי
--- --- 

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- כוי ₪ זי 

 ט/ באמ

 תחלקמ

מידות 
 )בס"מ(

--- 
לפי הוראות כל 

 שךבהמן ראה די
170/70  

 יה()אמבט
--- --- 

 --- סוג
 ריצוף משופע

 ת(חקלמ)
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ים קר ה למיםסולל
 כיור,ם למי ח/

ו מהקיר א
 מהמשטח

 --- --- ל פרח/מערב מערבל /פרח פרח דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

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

ללה לאמבטיה סו 
 ם קרים וחמיםלמי 

 --- --- דגם

  רךד-רב
 ץפורנט)אי

( או 3דרך   
 ()הלהסול

--- --- 

 --- --- א' --- --- גסו 

 --- --- פח ג'ראה נס --- ---  ₪ זיכוי 
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 קןמית
 מיקום

 מטבח
 צהרח חדר

  הורים
 )מקלחת(

  רחצהדר ח
 יכלל

פסת רמ
 שרות

 אחר

למקלחת ללה סו 
 ם וחמיםקרי ם למי 

 --- דגם

  דרך-רב
 וץפ)אינטר

( או 3רך ד  
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' --- י ₪ זיכו 

ם מכונת כביסה י מ רבו חי 
 ולניקוז

 --- יש --- --- ---

 חיצונית בדופן  4פתח "
  פליטת אדים שרוולל
תריס ולל כ ,סהמייבש כבי מ

 לת סגירההגנה ומשקו 
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 ליםהכנה לחיבור מדיח כ
ה והכנ כוללת ברזההכנה )

ולסיפון  לחיבור לביוב,
 (המטבח

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין )ברז ניל( למקררים מ 'נק

 --- --- --- --- 1 )הכנה( לבישולנקודת גז 

 מים נקודת גז לחימום
 )הכנה(

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

 :תואחרו  טבלהל ערותה

 להסכם הרכישה(.מסמך אחר שצורף לה, במפרט מכר זה או בבטב צוין בפועל רק באם  )הקיים 

  נירוסטה בהתקנה ט/רניג ורץוורץ/ קוק ס/ סילירמח ,נהלבחירת הקו: ס"מ( 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-ות כידמב ודדת)ב כיור מטבח  )א(

 חרס: הכיור רחצ החברה.היצרן/ספק, שיבחר ע"י לפי  ולחני )אינטגרלי(:ור רחצה שי כ. ר הכיור()לפי סוג חומ התחתונ בהתקנה או  וחהשט

 . טתלהח לפיתוצרת ס"מ,  40/50-מידות כ

 ( ב)מוש :יסוי אסלהכה. לפי החלטת החבר רתתוצ . 1385"י ת"י עפ (ליטר 3/6) תידו כמו חרס,/סמוי שטיפה:ארגז  יה.לות: אסלה )ב( 

 .רוסטהל צירי ניע בכבד  טיפלס               

 תמיכה ות ומיטת ינבפ טר. מילוי עץאסיולבעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פ מ"מ הומוגני, 3.5אקרילי בעובי תהיה מחומר  ה:מבטי א   

 ת מצופה אמאייל.לפחומ"מ  2.5פח בעובי לחילופין מ . ווןגלמ ברזל יפרופילמ               

 לניקוז שיפועים עם 2279 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל תבהוראו נדרשה יפ על מהמידות חתיפ לא לחתקהמ משטח חת:מקל               

 ;חשטהמ       

וא ימוקם הו פוי כרום ניקלבצי ,ון קרמי דו כמותימיקסר בעל מנגנ לרבמעפרח/  :: דגםח. לקערת מטבחסכם( )כולל קרים/חמיםם למי סוללה   (ג) 

  סדרות 3לבחירה מתוך  לפחות. ס"מ 20ת ולעומק ס"מ לפחו 25 -כפיה בגובה  :נהתהיי ברז מידות ,הכיור או העבודה חמשט מישור על

 ל ידה.חר/ו עפק/ים שיבהסאו חברה/קבלן ו/ה יע"שיוצגו 

  או עבודהה משטח ורשמי עלמו  מוקוהם י  וי כרום ניקלפבצי,  פיה  ערבלמ/פרח  : דגם:ולל חסכמים()כ  לכיור/י רחצה ,םמי רים/חקלמים    סוללה )ד( 

 שיוצגו  תרודס 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15ולעומק  תס"מ לפחו 15 -כ באורך  :תהיינה ברז מידות ,ורהכי  

  ל ידה.הספק/ים שיבחר/ו עו/או  חברה/קבלןה ע"י  

 תחתית  יאהת יצהכולל ,ניקלפוי כרום יבצ מהקירקס מים חמים וקרים מי התותקן סולל :טיהבאמב :)כולל חסכמים( םלה למים קרים/חמי ולס )ה( 

  ות ומזלף.פחמ לס" 60באורך  כינא לה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומובילינור שרשורי, מתצמיל' האמבטיה ל  

באורך  יוביל אנכומ מוט החלקה טלסקופי ,י, מתלה מתכוונןרשורכולל צינור שניקל יפוי כרום , בצ(3) רךרב ד/למערב -מהקיר דגם: : קלחתלמ  

 .  מ"מ 15ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30באורך יר, זרוע מהקיר ולפי בחירת הדי. לחילופין זלף ת ומס"מ לפחו 60  

 ר/ו על ידה.או הספק/ים שיבח/ו לןרה/קבבע"י החשיוצגו  סדרות 3ך רה מתולחת, לבחימקיה/סוללות האמבט  

 .ילנ יברזו, בבור לביוחי :כוללת שטיפת אסלה י ארגז/ו כיורים ת התקנ )ו( 

 .: לבןעותקבו ון הגו  )ז( 

 . והזנת חשמל יםאו שפכו דלוחין לקור ( וחיב2007' וגאן תיקו -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםוללתלמכונת כביסה כ הכנת חיבור )ח( 
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 לא אביזרי קצה.בד לרת, צנרת נחושת בל: באם לא נאמר אח' גזנקה לנהכ (ט) 

 נית.שת העירוסופקת מהרמבטמפרטורה הים : ממים קרים (י) 

 בתקן ישראלי יםומדשע קבועותש ורכלבחור או ל , באחריות הרוכש,בחר החברהבאם אינם ממ -ה(רחצה )אגנית/אמבטי קבועות  (יא) 

  . R-11 -ת מפחוולא  יעת החלקהלמנ  

  או הכיור. משטח העבודהור רז הממוקם על מישב = קרי פרח וע.קב להנשלף מתוך שרוו ז ראש ברנשלף =  (בי) 

   בעזרת ידית אחת.מים לקרים /חמים, = ויסות יקסר( )מ למערב  

 ם.השניאו ו/ ו/או לפיית ברזמקלחת קרים, לראש /יםחמ ה, של מיםיאצי/נטרפוץ( = חלוקת כניסהי)א דרך-רב  

  

 חרמסמך אאו במכר זה  ה, במפרט לויין כך בטבם צתקנו בפועל רק באיו בהערות לעיל  חסותים לגביהם יש התיי הר כי ציוד ומתקנ)מוב

 ף להסכם הרכישה(.שצור 

 

 רצפה, , בן(ייבנה לללכ פיםמשותולקם יתכן )בחוב ת לקולטני ביורביקרת ופתחי צנ :ראח אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך אביזרי    3.6.1 

 יבוי אש(. דרישות כעפ"י  מות,וכ מיקום) כיבוי, ייתכן מתזה. לציהאינסט לטת מהנדסהחם וכמות עפ"י מיקוב, או בסמוך לתקרהבקירות   

 ן יב דיקוי פלהעברת גז וכבלוצנרת  מפוצלו/או  זימרכיני זגן מלמ וזלפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניק ,קוםמיב למחלקי מים ארון  

 רון, במסדות ו/או שרבמרפסת  מפוצל,ו/או  זימיני מרכלמזגן  דועמי. מיקום יידלמא המיועדעד המיקום  ום המיועד למעבה,המיק  

  .הרהחב דסנמהעליון ו/או במסתור כביסה,לפי החלטת  ג בג למעבה מיועד חלטת החברה. מיקוםעפ"י ה  

 רית תהיהסולאן. התקנת המערכת הלפי הוראות כל דיתהיה ת ריאסולכת מערבאמצעות דירות חמים להספקת מים    3.6.2

  .ם המים )טיימר(קן קוצב זמן לחימוחמים והתהמים הדוד חשמלי ל בות גיבוירל 579שראלי ן יבהתאם לדרישות תק      

 יימר( הכולל מפסקמן )טז צבון קהתקי ואלמנט עזר חשמלום עם ית וכולל חימארסוללמערכת ה ברומחלכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד( ה  

 .  ת זמני ההפעלהאש אבמאפשר לתכנן מר 

והתקן קוצב עות חשמל חימום המים באמצ, יעשה כת סולאריתצעות מערבאמים ם חמלספק מי ן לא ניתןיהוראות כל דפי לדירות שלהם ל  

 .מר(ייט) זמן לחימום המים 

 יוןגג על או סמוך להב שירות אורפסת ן בממוסתר אך נגיש כגובמקום : קום הדודמי  ;םרייטל 150: תולבקיב למים חמים)דוד( מכל אגירה             

       נסטלציה.מהנדס האי תכנוןלפי  

 (.2007 אוג' וןקתי-)הל"ת מכונת כביסה ., מקלחתהה, אמבטירחצו מטבח קערות: מים חמים לכלים חיבור 3.6.3

    .לבד, בדירות הגן ביש :י"דל"ברז  3.6.4

 חברה(.טת ה)מיקום לפי החל יש: מונה מים לדירהכנה לה 3.6.5

  טלציה,האינסמהנדס תכנון לפי  ,PPR, S.Pול, נת, פקסגוודה מגולל: פים וקריםחמ מר הצינורות: מיםחו  3.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, ן דלוחי   

 יש.: במטבח עד נקודת הגזו  הגזה ממקור רדי בז צנרת ג 3.6.7

 .יש: ירהלדז גנה למו נה הכ 3.6.8

 

  הערה: 

 ניתוק,  ות, ברזיהתאמ, יכיםרים, מארעבור מחב םתשלוו כולל אינמחיר הדירה ברה. החלפי החלטת נו הי, בדירה הגזנק' קום מי 

 , צמו לחיבור הגזע מונהקנת המונה וההתרך דרשים לצוהנ יםכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים נוספ, מיסים, רימונה פיקדון 

 ,ד()הכנה בלב שרוול פלסטיב תלחמושת אספקת גז נרצ בבניין.עול ה לפהמורשית ע"י החבר הגז' ישירות לחב הקונה םשליתם או 

 דירה.מחיר הלה בכלו 
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 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  י חשמל ותקשורתמתקנ – 5טבלה מס' 
 

 ראה נספח ג' דות טלפון,תקע ונקו ית , בודות מאורנקיכוי למחיר ז
 

 וםמיק

ת דנקו 
 ורמא

 תקרה /רקי 
 קכולל מפס

 תקע  בית
 לרגי 

 תקע  תבי 
 מוגן מים

 תקע  יתב
 במעגל כוח

 רדנפ

 נק'
 ;יזיהוטלו 

 ;ורתתקש נק'
 .ון טלפ נק'

 דות נקו  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה ניסהכ
 בואהמ או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 ם ינטרקוא -

ובי  לל  ורהמפסק תא -
 . ותי/חדר מדרג קומת

 . ירתדי לוח חשמל  -
רת כולל  תקשו וןאר -

 . שקע 
 יה טלפוניה/טלוויז  -

 דיור חדר
 אוכל נתופי 

2 3 - 
1 

 ן( זגמל)
1 

ת  תוספ -לי מס חשתרי
ת  הפעלל  חשמלודת נק

 התריס. 

 פרוזדור
1 

ק  )כולל מפס 
 מחליף( 

1 - - - 

  3בפרוזדור באורך מעל 
ולל  הכ בפרוזדור  מ' או

ודות  נק 2"ר",  ת נייפ
 לפחות + מחליף. מאור  

 פרוזדור
 םהורי 

1 - - - - - 

 1 חטבמ

6 
ד מהם  ח)א

ל, אחד  כפו
וגן  מהם מ

מים בדרגת  
44IP  חד  וא

מהם מוגן  
גה  בדר

 רגילה( 

- 
 ג( )י 1

 )תנור( 
- 

י  , בת ום השקעים קמי
ל  ה מע יהי התקע 

ל  העבודה ככו משטח 
האפשר ובהתאם  

לתכנון המטבח יותקנו  
כח נפרדים  י שקע 
 , לתנור, למקרר למדיח

 - 1 1 - 3 1 שינה חדר

 /ד"ממ
 ח. שינה
 הורים

1 
סק  )כולל מפ
  מחליף

 ( הלמנור
פי  ה ל רמנו
יות  נחה

 ף פיקוד העור

4 
ד  ים ל)שניי

 המיטה( 
- 1 1 

רקום )נק'  אינט -
 . לבד( ור בשמע/דיב

וד  פיק  תקנות לפי 
 ורףהע 

 חצהחדר ר
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

  קע בית ת)
 לתנור( 

- 

+ התקן קוצב זמן  
וד  לל מפסק לדוהכ

י  " עפ השמש במיקום
 כנון. הת

 מכני + אוורור

   צהרח חדר
 )מקלחת(

1 
 ם( מיוגן )מ

- 1 
1 

תקע   בית)
 לתנור( 

- - 

 רות שסת מרפ
1 

 מוגן מים( )
- - 

2 
 מוגן מים 

 , כביסהכונת )מ
 ביסה(כ מייבש

- - 

 חבהר
 מרוצפת

1 
 ן( )מוג

- 
1 
 גן( )מו

IP44 
- - 

+   תריס חשמלי ל ולכ
ה  סק + מנגנון פתיחמפ

 ידני. 

מחסן כלי 
 גינה

1 - 1 - - 

ל של  צריכת החשמ
ר לשעון  חסן תחובהמ

תי אליו  הדירהחשמל 
מחסן. או  ויך המש

ות  נ שהזלחילופין 
של כל  חשמל  ה
יחוברו למונה    סניםהמח

פרד  תף ונ משו
בלבד, או   מחסניםל

חסן,  נפרד לכל ממונה  
י  ת המוכר ועפ"להחלט

 . תורבחי
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 וםמיק

ת דנקו 
 ורמא

 תקרה /רקי 
 קכולל מפס

 תקע  בית
 לרגי 

 תקע  תבי 
 מוגן מים

 תקע  יתב
 במעגל כוח

 רדנפ

 נק'
 ;יזיהוטלו 

 ;ורתתקש נק'
 .ון טלפ נק'

 דות נקו  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 ןמחס
כל )כ

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
לשעון   ר חסן תחובהמ
אליו   שמל הדירתיהח

ויך המחסן. או  מש
ות  נ זשה ן לחילופי

ל  חשמל של כה
המחסנים יחוברו למונה  

פרד  תף ונ משו
לבד, או  ים במחסנל

חסן,  פרד לכל ממונה נ
י  ת המוכר ועפ"להחלט

 רתו. חיב

 מסתור
 הכביס

- - - 
1 

כנה  )פקט ה
 זגן(למ

- - 

    

 

  ה ואחרותהערות לטבל

 נקודת הדלקה אחת. רה(, כוללמטורא /הילא -ה )ללא נורה וכיסויר או תקרעל גבי קי בית נורה = תקרה /נקודת מאור קיר (א)

  .בנפרד( קעל שבפנל אחד, נספר כיותר י שקעים או )שנ .רם חשמל רגילזי הניזון ממתקן חשמל" בודד לחיבור "שקע=  (רגיל)אור בית תקע מ (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5לים יבור יבוצע בכבהח

יבור הח .פרד(ע בנקכל שעים או יותר בפנל אחד, נספר )שני שק לרגי מלשם חהניזון מזר עם כיסוי, שקע בודדמוגן מים:  ר )רגיל(ו תקע מא בית  (ג)

 מ"ר לפחות. מ 1.5לים יבוצע בכב

כמות ל תוספת ושאינםהמצוינים בסעיף א' תקרה או קיר(, ר )בות המאוודנק של לאופן ההדלקה בלבד תאור כפולה=קה דלנקודת מאור ה (ד)

 בסעיף א'.מצוינות מאור הה ותנקוד

 2.5עם קבלים  דלמפסק נפר ירות ללוחמחובר יש נפרד מעגלק' בכל נ)פרד נמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נשקע/ים" ה" = רדפל נבית תקע מעג (ה)

 .  מ"מ

 גבוהה.דרגת הגנה בוגן מים מר הקצה במעגל חשמל נפרד אך אביז גן שאינו בהכרחע מובית תק ר=אח או  IP44גות הגנה עם דרבית תקע  (ו)

 ,בין מחשבים –תקשורת לפוניה, נקודת דת טנקו ללותוד וכנקודות ביחד )קומפלט( או לחו 3= מחשב() תרשו קץ/תטלפון חוטלויזיה/קודת נ (ז)

טרנט. אינ/פוניםללרשת הטללא חיבור הדירה כבלים.  לקליטת שידורי בור רות לחיפשוא דורי חובה כאמור,טת שיחיבור לקלי –ה זינקודת טלווי

 .כיסויולל כ 1 ודולמ 55 וקופסא ועד נקודת ההכנה בקירהתקשורת  כוזימר יכהת תכלול צינור וחוט משת התקשורנקוד

 .(פי הענייןעמדת שומר ללו נה איסה למבכנלת דללתקשורת פנים )קצה  כולל אביזריות לאנקודה/ות מ= ()אינטרקום לפון פניםנקודת ט (ח)

  מ"מ.  2.5כבלים  עם דפרנסק מחובר ישירות ללוח למפ, י נפרדמעגל חשמל על גבי וחכית תקע ב = נקודת כח (ט)

 ועד נקודת ההכנה קשורתב( מריכוז תמחש) לנק' תקשורת ההכנ בלבד. חוט משיכהרת )"שרוול"( ולצנ וונהת הכרן אחבאם לא צוי"הכנה"=   (י)

פק ת סענימל. א "תנור להט" )ספירלי(חום" ול "מפזר יר(,חריות הדיאותקן )בימעל דלת חדר הרחצה מצאת לתנור חימום נ הכנהבאם ה. ירבק

 גן מים.לת שקע מותנור חימום כולנה לההכ ברה.ח"י הכי אמצעי חימום לא מסופקים עיודגש 

ותה/ם אבים את דליקים/מכוק ביניהם, אך מם הנמצאים בריחשונינפרדים ם זריכיבוי, משני אבי דלקה/הניתנות לה אורמ נקודה/ות =יףלחמ (יא)

 .מאור דה/ותנקו

שירות ה תחובר ילכיריים. הנקודכנן המתוקום מחת לת תלת פאזית בארון המטבח, מתותקן נקודת= י אזפלת מגורים הכוללת חיבור תבדירת  (יב)

 י.והמפסק בלוח החשמל הדירת לרבות בית שקע יווטת כל החא לול. הנקודה תכ5*2.5בכבל שמל ותחווט הח וחתלת פאזי בל קלמפס

 

 רך אחבמסמאו   ר זהאם צויין כך בטבלה, במפרט מכפועל רק בו בנתקו ל י ש התייחסות בהערות לעי לגביהם יד ומתקנים הר כי ציוב)מו 

 .הרכישה( שצורף להסכם 

 

   מנגנון שבת לתאורת ו בחדר מדרגות ורקת אצן להדללח .יש: ת מאורו : נקודל קומהקומתית: בכ אהו מבחדר מדרגות/    3.7.1 

  יש. :ה להדלקת אור במבואה קומתיתמתוך הדירצן חל .יש לחצני הדלקת אור: יש. פי מאור:גו . קבועה לילה              

 להיתר(. )בקשה כנון והבניההת ותרה על פי תקננורות( בדיוולים )צי: הכנת שרן חוץ טלפו  3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן : סוג:ון פעמ 3.7.3 

 ת"י.י דרישות ה, לפטנדרטס: : סוגעאביזרי הדלקה/שק 3.7.4 
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בתוך  קע רגיל(,)כולל שדירתי  שורתח תקולו  (בעתידלצורך הרחבה  מודולים 6-י למקום פנו ארתשה לכול)דירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 .אין ון שבת:שעיש. : מפסקי פחת מל.דס החשי תכנון מהנלפ  :מיקום .: ישההדיר

 זמן. כולל קוצב  : יש.לי חשמשמש/מים,  חשמל לדוד נקודת 3.7.6 

 .(ע"ח הקונהן ויותקן ע"י ויוזמאשר ונה מתקנת ר הדירה אינו כולל הזמנה והמחימפר. )א 3 × 25: : תלת פאזיחיבור דירתי גודל  3.7.7 

 תדלת הכניסה הראשית בקומ לל לחצן לפתיחת, כוע דיבורשמ קום)אינטר .5 בטבלהמפורט : כמיקוםש, י :וםמערכת אינטרק 3.7.8 

 שינה הורים(.בחדר  רולשמע ודיב ופומית ,הסהכני  

 ן.: איבמעגל סגור )נפרדת( זיה נוספתווי לט תערכמ 3.7.9 

  יתזיה רב ערוצויוטללקליטת בלים לחיבור לכ הכנה :זיהטלווי ת שידורי קליטנה להכ 3.7.10 

חילופין .  ל(זה תספק שרות אשר רוציתע -יה הרבלחברת הטלוויזנה ישירות ישולם ע"י הקו אשר בפועל  ורחיב ללא ממיר וללא)   

הקונה  ע"י שיירכ דירתי אשר)ללא ממיר  M.Fדיו ור 33, 1,2רוץ לקליטת שידורי ע ספר בניניםאו למ ןיילבנ יתזמרכאנטנת צלחת   

 ת זה(.רושק מספ  

 :יתקנים אחריםמ 3.7.11 

 ."עש אומאורר דירתי "וונטה"  או ע"י/)משותף( ו לי חיצונישמי מפוח חכני לפי תקנות, יבוצע ע"חויב באוורור מהמ לרור חלווא  -  

לשמהח ולרשת זיאפ תלת יבורלח תתאים המערכת .ירתיתהד מלהחש ריכתצ של הולבקר לניטור מערכת תותקן הדיר בכל -  

 .ניםשתהמ מלהחש תעריפי הזנת תאפשרו הישראלית   

 :תכלול המערכת                                   

 חשמלי זרם המודד רכיב על מתבססת אשר ירתיתהד לשמחה חבלו מדידה יחידת                                   

 ; חוטיאל לשידור קשורתת חידתי) פאזי תלת וחל עבור זרם נישחיי שלושה                                   (

 אותם ומציג קומיתמ בצורה הנתונים תא ומעבד לקבהמ לחוטיא דיגיטלי צג                                     

 ניסהכה במבואת / הכניסה תלדל בסמוך ,רההדי םבפני תקןוי הצג ; ברורה בצורה                                      

  עלותם ואת ) ש"קוטב  (מצטברתוה השוטפתה האנרגי תצריכ נתוני את לפחות ציגי הצג; מהרצפה 'מ 1.5  בהגווב ישנג במקום                                     

                                 .הכספית                                    

 .3.5סעיף  םחיפתיסים בטבלת ר. ראה גם תחשמלי/ים יבור לתריס/יםח -

 

 

 ירה:בדמום, תקני קירור / חימ .4

 :לכלות אשר ,פאזי תלת דרטיתסטנ אחת מרכזית נימי למערכת דבלב הכנהיש  ן.אי מרכזי  רתי מיני די  מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל צרוק עילי אוויר זוריפ שרהמאפ אחר וםקאו במי רוןהמסד או ההאמבטי חדר רתתק יתלתחת מודצב יידלמא מתוכנן מיקום . 1                    

 ;רההדי     

                         המתוכנן וםהמיק בין צפהרה יילובמ ונעה מוכנסת בקיר יחשמל ודופיק נחושת צנרת של "הצמ" רבותל הנדרשות התשתיות ביצוע  .2                   

  מוצא .ביסההכ ניקוז מסתורל או רצפה וםלמחס המאייד ניקוז 3 *2.5ד נפר מעגל וחכ עשק ,כנן למעבהוהמת המיקום ועד איידלמ                        

 .בפועל רכתהמע נתקלהת עד ,גבס בלוח כיסוי תבאמצעו הסתרה כלולי "צמה"ה                      

 .רוןדמסה קיר על וסטטמהתר למיקום עד מאיידה ממיקום קיר פיקודל יקר ולושר נתהתק                   3.

 .יראוו מיזוג מהנדס ידי על המערכת לתכנון התאםב יהיה תההכנו . מיקום4                  

 .יםבמעה / המעבה למיקום ומוסתר עמוצנ וםמיק . 5                  

 תכלול: זה ההכנה בממ"ד. במקרה עילי מזגןנה לכוצע ה*באישור פיקוד העורף, תב   .    6  

 מל. חשלוח הדת הזנה ישירה ממל נפרנקודת חש -                     

 כסה. במ רסגיר יפעיל בדירה. קצה הצינום רצפה עד אל מחסוץ לממ"ד וחוה בקיר מצנרת ניקו מים, מנקוד -                    

 התכנון.ע ומוסתר ע"פ מוצנ מקוםיה בהעבה ימיקום המ -                    

 יר.וג האויזנדס מבהתאם לתכנון מההנ"ל  כל ההכנות  -                             

 לכל  זוגמי מאפשר ינוא הרהדי תכנון האוויר מיזוג סמהנד עתקבי פי שעל ככל  עיל.ל (6) 4.1 מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את לולשתכ רההדי חלקי רתתלי םי/ ים מפוצלנ/למזגן כנהה בנוסף  עתבוצ ,כאמור תאח  תרכזימ ניימ רכתמע באמצעות חלקיה  

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל ותלרב נדרשותה שתיותהת   

  .איןמרכזית בבניין:  ממערכת רתי הניזון ג אויר די זו מי  4.3

   .: איןועל בגזהפחימום  נורת  4.4

 דרי רחצה(.ח)ב .מוגן שקע לתלהכו חימום לתנור ודהנק תבוצע. אין: שמלל בחהפוע חימוםתנור   4.5
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 .אין: דיאטוריםר  4.6

 : אין.שמלייםים חנבקטורקו   4.7

 .: איןחימום תת רצפתי   4.8

 : אין.םקנים אחרי יתמ  4.9
 
 
 

 
 מחסן:, בהירדת בידורי כיבוי אש ובטיחו ס* .5

 .יש :(כש)באם נר חסן מב .הכבאות ע"י רשות דרשיככל שי: הבדיר ים(:נקלרי)ספר מערכת כיבוי אש אוטומטית 5.1  

 .תהכבאו ות"י רשדרש עיככל שי: ן לאי עשג 5.2  

 ש.י ן במרחב המוגן )ממ"ד(:מערכת סינו  5.3 

 

 , ע"י רשות הכבאות דרשי י ש, ככל יהםעל י פוי י/צלרבות חיפו ,טיחות אלו יבוי ובכ גילוי, י סידורקנת הת*   

 .נוניותדרישות תיכ בעקר ו במיקום אחננו אך יותקאו שיסומ/, ו כנית המכרו בת גו יוצ הכרחבלא     

 

 נות:שו תוח ו עבודות פי  .6

 חניה 6.1 

  גרש;המ םחות: בכולם. חניה אחד לדירה ת ממקוםולא פחו יההיתר הבנ פיל: ין/יםלבני  סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 . ינטטיסד בטון צבוע בסיבח פנים או בטי יעשו :ת פנים המרתףקירו  ימורג. ףתת המרבקומוכל החניות               

  ;אין: )לפרט( מקום אחרניות בח  

 תוכנית המכר.מצוין בכ: מיקום ההיתר הבניי לפ: ניותח מספר: יש, טית/משותפת(חניה לנכים )פר 6.1.2   

   ת תג נכה רשמיגנכה )עם הצירה וכש דיתר, תימכר לריה לההחנ נספחבתוח וסומן בתכנית המגרש/סביבה/פילנכים כמ ייהנח              

 ה.שאינו נכ ירוגם לדי נכה, בין כלל דירי הבית , ובהעדר רוכש ורה(ד התחבשרטעם ממ                               

 : יש.מערכת תאורה .מוחלק ןבטו :תי חלקמקורה  /מקורה חניה פתגמר רצ 6.1.3  

 ש.י: ישמהכבניה חישה לג 6.1.4  

 כר.נית המי סימון בתכפל :מיקום לפחות. חתא: לדירהפר חניות מס 6.1.5  

    אין. :יהלחנסה ני בכום מחס 6.1.6  

 יתוח המגרשפ 6.2 

 .לבנין יסההכנ מבואתל דע בוהרחמ חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש תחוםב                               

 ]לבנין הכניסה בואתמ בברוח לפחות[ ף צרומ כניסה שביל כלולת החיצונית בההרח                               

 .ותפחל  ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה וןגינ בעל ומואר                                

 .אבן טבעית משתלבות/ ניםבא /פלט: בטון/ גרנוליט/ אסמרחומר ג שבילים: 6.2.1  

 .ן בהירל הניתן בעל גווככ צוף יהיהריה .ת/ אבן טבעיתולבבנים משתאספלט/ א טון/ גרנוליט/: במרמר ג: חו תמדרגו /שבילים 6.2.2 

 בהתאם  יםחסכוני במ גינון .יש :צמחיהצורפת(. )על פי סימון בתכנית  מ .יש: צר משותפתח 6.2.3  

   להנחיות משרד החקלאות.                                  

 .: ישמשותפת קיהת הששר 6.2.4

 ערכת השקיה. א מגונן וללא מל ח טלש ונההכו ר,. )חצוכנית המכרלפי ת :ר מחדרלחצ יאהיצ; יש: ות הגן ה/ודה לדירחצר, צמ 6.2.5  

 הרוכש בעת  יעשה ע"י  ין(יבנהלי מים משו  רטיות )להרחקתפ רקע בחצרותוז פני הקועי ניקידור שיפ: סהערה   

 .תי הפרט סידור הגינה    

 ,וחות וכו'(ש ת,רצנמרזב/ים,  ), חלחול וב ומיםביגז, מה/ות, גיש תכןי: ות גן לדירה/ה צר הצמודותפות, בחערכות משפירוט מ 6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

 ר.מ" 7-מ חותלא פ: יש, בשטח ות גן /רההצמודה לדי וצף בחצר משטח מר 6.2.7  

 ות. שת הרשויהבניה ודרייתר פי הלומר: ח: ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.8  

 .יעת החברהלפי קבו אושרתח המיתווכנית הפלפי ת צעגובה ממו ב   

 אין.(: בחלקה וחהקומה פתפולשת )ים מדמו קומת ע 6.2.9  
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   תפותרכות משו מע .7

 ת גז: מערכ 7.1 

 נית תואר בתוכהמ במיקוםו ,זת הגרעם חב, בתאום קרקעי -גז תת י/וברצ באמצעות זיכמר דורסי הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהינתבמידת הצורך ת מית.קוהמ ות הרשותעפ"י דריש ו/או החברה יקבע ע"יר שאח או במיקוםניין הבמגרש או ה   

  ותחזוקתה.ת הגז הנחת צנרל    

 הינם בבעלות חברת הגז.ספקת הגז ת ארצנו ,רצובר/י הגז כאמואת כי בז מובהר   

 ;ש: ילדירה מרכזי  קורממז רת גנצ 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4בלה ראה ט :מיקום. יש :רהבתוך הדי  קת גזספצנרת א .37.1  

 

 :לכיבוי אשרים דו סי  7.2 

 והנחיות יועץ הבטיחות.וי רשות הכיב פי דרישותל :גותחדרי מדרמערכת להפעלת לחץ ב 7.2.1  

 ות.ועץ הבטיחוהנחיות ית הכיבוי רשו ישותרלפי ד: במבואות/פרוזדוריםקת עשן ערכת ליני מ 7.2.2  

 הבטיחות. י והנחיות יועץכיבוה ותדרישות רשלפי  :רינקלרים(ים )ספמתז –ית ומטאוטכת כיבוי מער 7.2.3  

 ת.עץ הבטיחויו תיוחוהני דרישות רשות הכיבוי לפ :י ותכולתן רגזי כיבו רבות אכיבוי ל עמדות 7.2.4  

 בטיחות.ות יועץ הבוי והנחיהכי רשות רישותלפי ד :גלאי עשן  7.2.5  

 בוי בשטחים משותפיםי ים( וארונות כדרנטהי ) רזי כיבוי , באש כיבוי ו  וי גיל ותמערכבות לר ות,דורי הכבאכל סי : הערה     

 דרישות רשות הכבאות.פי ום וכמות למיק טיים,פר או               

 

 .ץ הבטיחותנחיות יועי והכיבוהרשות ע"י  ככל שידרש: מרתפי חניהר מאולץ בורו ו א 7.3 

 אין. :הדירות(נת להז) מרכזית אווירג רכת מיזו מע 7.4 

 .אין ימוש הדיירים:ם לשי /דרג אויר בחמערכת מיזו  7.5 

             הכניסה דלת ליד הקרקע מתבקו מוקימו הדואר תיבות מיקום:  וי.לדואר שג 1עד הבית, לוו 1 כל דירה,ל: תיבות דואר 7.6 

 . 816י"תו ובנייה תכנון תקנות לפי יניוםאלומ זיתח תעלוב ויהיו םנייניהבאחד לכל במקבץ או  , בניין כלל                      

 : אחריםמיתקנים  7.7 

 כלל  מושילש ים/חדר בחלקים משותפים(,)רה מערכות תאואגר מים, ממים, ת ומשאבומערכות סניקה   

 ועצים.ים והית המתכננכניתו לפי כמות:קום ו מי  .וכו' ןובת הבנייסמוכים לט בבנייניםאו  כים,וים סמניבבניין ולטובת בני דייריםה  

 

   שתיתות תרכמער המבנה לחיבו  .8

 : אין.חצרל דנפר מונה מים : יש;לבית ראשי  מונה מים: יש; בור לקו מים מרכזי חי  8.1  

 .יש מרכזי:וב ילב בורחי  8.2  

 מונה.ת ולל התקנלא כיש.  ;רת החשמלהוראות חבאם לבהת ,החשמלחיבור הבניין לרשת  8.3  

 .ניםהטלפו ירה לחב'חיבור הדכולל היתר(: לא והבניה )בקשה לנון תכה אם לתקנותבהת :ת הטלפוניםין לרשבור הבני לחי נה הכ 8.4  

   (.3.7.10 כנה בלבד )ראה גם סעיף ה .אין (:רנטטינא/הי )טלוויזן לרשת תקשורת נייחיבור הב 8.5  

 בפועל ועם יצשבעבודות . במחיר הרכישה יםכלול, רכי גישה, דקוזומכים, נירות תקימדרכה,  : כביש,רשהגובל במגתוח כללי פי  8.6  

 החברה.באחריות ע"י הרשות המקומית אינם יעשה   

  (.בניהפי היתר הר לחא וא םיש )מכלים טמוני: אשפהרת קן/ים לאצי מת 8.7  

 .מיתהמקו הרשות ע"י: פינוי אשפה  
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   ש משותףרכו  .9

 : ותףמשהרכוש ה תיאור 9.1 

 מכר.ית הוכנבתמשותפים באם סומנו כ: יםמשותפ ומות חניהמק    9.1.1   

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

 טת בחברה.החל פיל: תים שאינם צמודים לדירו מחסנ 9.1.3   

    מ"ר. 14-פחות מ לאבשטח:  .יש: סהי מת כנמבואה )לובי( בקו 9.1.4   

 .יש: תית)לובי( קומואה מב 9.1.5   

 .ןנייב  בכל 1(: )מספר רי מדרגותחד 9.1.6   

 .בנייןבכל   1: תפר מעליו מס: יש; מעליות: יש; ליתפיר מע 9.1.7   

 יש.ל הגג: מיתקנים עדי ל יוס עהחלק התפ פחות: למשותףגג  9.1.8   

 ים.ממ"ד -ייםוגנים דירתמרחבים מיש  אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: תףמשו חדר דודים  9.1.10   

 ות, חדר משאב, בות סחרור, משאסולאריותמערכות ( כגון: משותפות ו/אות )פרטיות כניות טכו: יש מערקנים על הגגמית 9.1.11  

  דין.פי כל רשות מוסמכת על  חר שתדרושן איתקכל מומאגר מים            

 .; ישון גינ לאשטח ל ש.: יהמגרש תוח בתחומי ושטח פ רחצ 9.1.12   

 שותף כוש מומנים כרמסהקים אחרים במפרט זה, כמפורט בפר:  תףמשו  כושר ית שהינםוספים של הבם וחלקים נמיתקני  9.1.13   

 מכר.בתוכניות ה   

 

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

 לוט(.)מי  ,גותרדי מ/חדר 9.2.1  

 טכנית. קומה 9.2.2  

 ת.חניה משותפשה לגי  9.2.3   

 יסה.י בקומת כנלוב 9.2.4  

 תי.ומלובי ק 9.2.5  

 על הגג. (ותפיםהמש) ניםמדרגות אל המיתקנים השו  גישה מחדר 9.2.6  

 .ונותמחדר מדרגות אל חדר מכישה ג 9.2.7  

 .פים()משות יםכני/ים ט/רמחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדגישה  9.2.8  

 .גגעל ה תפיםשו מ םידי מיתקניעל  וסהתפ –גג חלק ה 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 רחבים מוגנים בדירות(.יש מ -)אין .לט/מק מ"קמ 9.2.11  

 רה כרכוש משותף.החב יוגדרו ע"יככל ש: חרחלק א 9.2.12  
 

 ים לפי העניין()לבניין/ ותףמש בית 9.3 

 או בבית בית משותף כר דירה במו, המכר דירות(וק הח –)להלן  1974 – ד"התשלרות(, המכר )דיחוק ל 6 ף יבהתאם לסע )א(  

 של התקנון המצוי  ראהאו משנה הובית מבטל על ה תו להחילנון שחל על הבית או שבדעבית משותף והתקשם כהירל המיועד    

 ים:אלה העניינן; וייאותו ענ פרטים על המכר לחוזהאו לצרף פרט ל במולהעניינים המנויים להלן, חייב לכעניין מן ת ליחסהמתי    

 ;רכוש המשותף צאת חלק מההו (1)    

 משותף הצמוד לדירה;ל החלק ברכוש הרו שיעוש (2)   

 יו;אל בקשרף ובשירותים המחויבים משותאות הבית התפות בהוצההשת שיעור (3)   

 תף;המשו תדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הביס (4)   
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 ת;המכר דירו )א( לחוק3ף סעירך האמור בו בדבצהשיכון  ר שקבע שרל עניין אחכ (5)   

 כמי שהתחייב  מכר,ור בחוזה העל אף האמוהו, )א( ירא ינים המנויים בסעיף  קטןעל עניין מהעניטים פר סרכר שלא ממו )ב(  

 . שותף מהגבי אותו עניין יחולו על הבית  ן המצוי לקנוהת ראותשהו    

 

 רה:לדי  דשותף הצמו ברכוש המרו של החלק שיעו  9.4

   של כל( לשטח 5פרט מכר זה פרק א' סעיף שובה כמפורט במן חיאופו )כהגדרתהשטח הדירה  ליחס שבין ככל האפשרב קרויהיה  

 קול דעת לפי שי יידרשפי שכ אחר הקשור ברישום הבית המשותף, ו בכל פרטה אס זביח , זאת בכפוף לכל תיקוןנייןת הדיור בביחידו  

 שבון השטחים ף לא יילקחו בחמשותש הכובבית בר של כל דירה חישוב חלקהמוסמכת. בת רשועל ידי כל דרש יאו כפי שימוכר ו/ה  

 (.6עיף ה פרק א' סם במפרט זהגדרתלדירה )כהצמודים   

 

 ת:ניהול הבי בר בד לטותסדרי קבלת הח 9.5

 . 1969 -תשכ"טין העיהיה על פי הקבוע בחוק המקרק 

 

 :יו ים בקשר אלים המחויבותשירהמשותף וב ביתהת בהוצאות השתתפו שיעור ה 9.6

 ף הצמוד לכל דירה.לק ברכוש המשותל החו שורל פי שיעיהיה ע 

 לשסי כאמור ברכיב ההוצאות הקבועות חלקן היח לוםבתשיבו יחוה בהן שימוש בפועל יעש י המוכר לאה בידנייהבהן תשהחזקה  דירות

 ור פט יההמוכר יהמשותף, אשר חס לרכוש הבפועל בי כהצריצאות בגין ההו תשלום רכיבבדיל משותף בלבד, להוש המזקת הרכאח

 להן כאמורה שצבעת ההזאת מבלי לגרוע מזכויוו, לצריכה בפועלא היתה  הן כייח  לגבילאחר שיוכ דירות האמורותמתשלומן ביחס ל

 .בתקנון המצוי

 

 ש המשותף(:ו לרכו או שיוחזר/)ו  משותףהרכוש המ יםאהחלקים המוצ 9.7

 כניות המצ"ב  סומנים בתים הבאים אשר מהשטחתף ושהרכוש הממ יוצאו, כםבהסיין זה האמור בענמ רועמבלי לג      

   סכם המכר.ו בהט המכר ו/אינים במפרו מצוו/א      

 החברה.ית של קביעתה הבלעד ף לפית המשותביב תאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירוהמגרש מוצום בתחיה שמקומות החנ .א

  ץ מקוריים.חוי שטח . ב

 . שיש( משותף, ככל חדר עגלות למעט) ניםחסמ .ג

 סה.כבי וריסתמ .ד

 לעיל(.  9.2.9ף מור בסעיוגגות )למעט החלק כא נות, גימרפסות .ה

  .ת המוכרתבבעלום לתא שניחסממחסנים לדירות, יוצמדו החניות והות ו/או החניל הדו כם הבית המשותף לא יוצמרישוככל שבעת  .ו

 

 

  __ __________   ___ _________   ___ _________ 

 חתימת המוכר     יךתאר          חתימת הקונה          

 
 ף.ותת הבית המשה ולנציגורו לקונשיועב מסמכים נוספים נספח א'
  .ותהערות כללי נספח ב'

 .טבלאות זיכויים       ג' נספח
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 הדירות ת בעלינציגוול לקונהעברו שיו סמכים נוספיםמ – 'נספח א 

 

 המפרט: ק בלתי נפרד שלכחל צורפוות אלו יתוכני 10.1  

 דירה.הניות( של חיצו)ת יולת כלוומידחדר מידות של כל וללת הכ 1:50 -בקנה מידה לא קטן מ הדירה תכנית 10.1.1   

 ומה.ותף בקהמשש רכומון הלת סיכולה 1:100 -ן מטה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קמוהק תכנית 10.1.2   

 בקומה.שותף כוש הממון הרסיהכוללת  1:100 -מידה לא קטן מ בקנהוסית קומה טיפתכנית  10.1.3   

 ן הרכוש המשותף ומסי הכוללת 1:100 -קנה מידה לא קטן מתף ברמ ותמ; קותולשות מפקומת כניסה/ קומו תכניות 10.1.4   

 . 1:200ה מיד מוקטן לקנהצילום ב צרף ן לו ניתות אלכניתים מוצמדים; ושטחים דירתי   

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

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250ה מידה נה בקיר בנהית בלתשות המקומית לקתכנית המגרש כפי שהוגשה לר 10.1.6   

 מודות.צ נותוגי

 

 ן לרבות על פיל דיאם לכבהתמסור , שיש לימורולחומרי הגת ורכעכל המל שושימו זוקהתח תיינתנו הוראובעת מסירת הדירה  10.2  

 ן:בעניי ותחוק המכר דיר   

 ם.ימוררכיבי הדירה על ג פעולות שוטפות לתחזוקת כל )א(   

 ר, אווי זוגימערכות מות, מערכות בטיחמותקנות בדירה לרבות ה רותהשי ללת ותחזוקה מונעת של מערכותה כוזוקתח )ב(   

 באלה. יוצאומכניות וכאלקטר ערכותמ   

 ות.ם נדרשא טפות ותקופתיות,יון ביקורות שוואפ דירותת )ג(   

 .רשת קספק ומספר טלפון ליצירשמות יצרן/בות לר ה,רבדי םתקניהמו ת של ציוד ומערכותמפרט טכני ותעודות אחריו )ד(   

 

 הגימור של  ומריות וחשל המערכתחזוקה אות תכנית והור (1) ןבבנייה נהראשודירה ת הרה אשר לו נמסהמוכר ימסור לרוכש דיר 10.3  

 עניין:בדירות המכר פי חוק  כל דין לרבות עלהתאם למסור בל הבניין שיש חובה  

 קת כל רכיבי הבניין על גימורם.תחזות לפוטת שוופעול )א(   

 וג רכות מיזיות, מעמעל ות בטיחות,מערכת לרבו ייןת בבנותקנוהמ תהשירומערכות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של  (ב)   

 .באלהא וצקטרו מכניות וכיויר, מערכות אלאו   

 שות.נדר אם פות ותקופתיות,אפיון ביקורות שוטתדירות ו ג()   

 קשר. יצירתן לופק ומספר טלפתקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ סומת הי ותעודות אחריות של ציוד ומערכוטכנ פרטמ ()ד  

 יליה.מיפקסומספר  טלפוןוח לרבות מספר הפיתכות וין, המערשל הבנינים צוות המתכנרשימת  )ה(   

 שמל ותקשורת, מערכות בטיחות חת, טריניסציה לינסטשל אות בלבד ות המשותפ( למערכAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 ור ירה האמש הדפיה על רוככתב ולחיה בהנ מוריםים האסמכמהמוכר יצרף ל ות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.כרומע   

 .ראשונה שתמונה( מיד עם מינויהרות )הלי הדיבעת או הקבועה של לנציגות הזמני אותםמסור ל   
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 ות זהרוא  ליות לות כ הער  –נספח ב' 

 ערות כלליות למבנה ולדירה ה

  .ניהר הבד קבלת היתם למועהתקפי י,ישראלתקן הוה ההתכנון והבניוהמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות  םצריכל המו .1

 יזיהטלוובניין מתקן הכנה לאו אנטנה מרכזית אם התקינה ב/ניין ובב ית(לר)לא סלו לאנטנה ובת התקנת מתקןה מחפטור חברה תהאה .2

 להוראות כל דין. פוף חת לווין, בכו צלו/אם יבכבל

ו להימנע ו/א מרתף,איטום ה מירה עלת לשאו המתחייברשת ו/ה הנדעולבכל פנקוט ול ,ות וועד הביתלפעול בעצמו ו/או באמצעה מתחייב נוהק .3

דרניים וביצוע ריסוס ם חורשישו בעלת מחיהלת צאך לא רק, אי שתי המרתף, כפי שפורט לעיל, לרבותאיטום יכון לס כדי עולה שיש בהמכל פ

 .נון חרקיםיקעת למני תקופתי

  עוברות. בהן הן החללו/או גובה צורת  נו אתוישאחרת גירה ו סאבתקרה קלה ו/יכוסו ומערכות כאמור  .4

ינות ום פקיטע ציבו אים ליפוליפוי קירות ו/או שבח. מהנדרש בתקנים הישראליים א פחותידות לבמרווחים )פוגות( ובריצוף יעשו מפוי בחי .5

 .)גרונגים(

 מערכות צורך, כבלים, לל, בזקהחשמ ברתש, לחהמגר או/ותחומי המבנה באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים ב יש כלמניעת ספק יודג .6

 ותכובז ןה, כגיש לצורך ןתקני הבניילרבות שימוש במ ר גישה חופשיתב לאפשמתחיי נהרים סמוכים, הקואו בניינים אח/ין והבני המשמשות

 ם אלו.ין שטחת בגיבי י ועדם מיסשלותאלו פטורים מלמעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים  עקרקוהטיפול בשטח/ים לרבות רצועות ה ימושהש

 באריזות פתוחות או סגורות. עילים,ם או רפיולטים ריחות חריתיים חומרים הפדיר חסניםלאחסן במר חמור איסוחל  .7

 עמו בטרם נמסרה הדירה לקונה.י מטו מא ההקונ ע"י דירהעבודות ב יבוצעוא ל .8

. בנייןים כלל ה, המשרתורורי צנרת ואוומעבר קורותת, ונמכורות מתק ויכול שיהי יםרכשו ע"י הדיירשי )ככל שקיימים(, םסניבמח .9

 בשימוש ובתפקוד. ובאופן שלא יפגע למחסנים בלבדונפרד  משותף ה ים תעשה  מהרכושנת החשמל למחסנהז

א אך ל רעהפולים ליצור הר תליית כביסה, מקטינים החלל ועלוזבא ים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנוהחמ מיםה דל דוש מםומיק  .10

 רט.וע במפן הקבת מפחו

ת עומדת בדרישושרמת הרעש שלהם  עיבוי יחידותב , יעשה שימוש רקוויר ע"י הקונהג האמיזו ו מערכותויותקנ ופקובאם יס .11

 ים.מפגעהתקנות לרעשים ו

 הקונה ו ע"יובאהם שים כלשזרייפריטים או אבזק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, נ או חראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסוריה איה לא מוכרה .12

הפריטים ,העבודה ולל לטיב החומרים ו/או ביצוע אלה כ ת בגיןיוכל האחר ,חר מכןבדירה ובין לא קנתםני התת בין לפין, וזאלבנילדירה או 

 תחול על הקונה בלבד.נ"ל ת הפוסוהתו זריםהאביו

על מנת  נה וזאתהקו דירה לרשותעמדת המעת הות ראשוננים ההש שף לפחות בשלוהמוגן, באופן תכו ש לאוורר המרחבי כי חשוב להדגיש .13

 .מוגןהרחב י המות הבטון שמהם עשוהמופק מבטן האדמה והנמצא בקירחצץ(, גטים )גרבא אלהימצעלול  י גז ראדון אשרשרידלסלק 

 ניםת, מחסחניו ,ותן גינ, כגוייםטבשטחים פררו רתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעבשמת החות ביוב או צנרת או מערכות אחרוו שותכני .14

 יקט. רותכנני ויועצי הפו עפ"י החלטת מיקבעקומן ספרן ומיטיות, מת פרומרפסו

מגרש, בהתאם ה שטחב וכד'( ימוקמו במגרש ועל חשבון ביו גז,, כטל" ,בזק שמל,מערכות השונות )ח )גומחות( עירוניים ושוחות של פילרים .15

 ות.ישרו ע"י הרשולתכניות הפיתוח שיאו

 בריצוף זה. שקיעותגרום לל משתלבת" עלולים ים באריחי "אבןרוצפעה המדרכי נסיואפילו רים בילים, מעבם על שכבדי ביםברכה נסיע .16

 כויות הרוכש לא תיפגענה.ז קרהובכל מ כנון ו/או אישור הרשויות.י התצרכל םבהתא קומםומי ספר מקומות החנייהיתכנו שינויים במ .17

 יםת קרקעייה תלמרתפי חנ גפ"מ(,מני )חמיבגז פנעים המו כניסה לרכביםאסורה ה .18

 .ף/יםם או משותפים במרתבשטחים פרטיי פחמימני )גפ"מ(,בגז ל המופע קןאו לאחסן כל מת/חמור להתקין ו יסורחל א בנוסף  .19

 שוניםבהים בג ,ו/או אופקית כל דין, תיתכן העברה גלויה אנכית תראוו/או הנחיות הרשויות ובכפוף להו כנוןהת ותשדרי ילפ .20

ערכות שאינן ושל מ שותפותהממערכות הבניין  לל האלמנטים שלשל כיות, ומן בתכננה מהמסבשו כמסומן או שונה, מיקוםוב

מ.א. ואוורור, קווי חשמל,  תרצנ ת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב,צנר מל,חש צנרת מים,נרת עלות ועוד כגון: צמשותפות, צנרת, ת

חניה פרטית, צפים וחצרות, במרו בגגותמרפסות, סנים, בבמח דים לדירה,ים צמובשטח רה,ם הדיבתחו מה,ו, תקשורת וכדטלפון

חלטת היועצים הטכניים. פי ה, לותיבתכנ צויןן/למות הכל מעבר למסומשטחים ציבוריים, בקירות ובתקרפים ובם משותחיבשט

גישה  ה יאפשרהקונן עוברות. בהן ה החלל ובהאו ג/ורת ות צאאחרת וישנו  תכן ויכוסו בתקרה קלה ו/או סגירהי מורמערכות כא

 "ל.פול במערכות הנוטי חזוקהלת

 ( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכללוכד'וז יקנוב, ים, ב)מי תכן ועוברות צנרותהדירה, או המחסן או החניה, י לתקרת ובסמוךת ברצפה, קירו .21

 ין, ומהווים חלקים משותפים. ינהב
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כנון, וצי התילופיים, בהתאם לארישום וחלוקה סליך ם בתהושינויי ו סטיותיתכנסופיים וי , אינםמודיםהצ חלקיםח, והיתופלות המגרש, הגבו .22

 הביצוע ולדרישות הרשויות.

מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כבר  םיפיש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעהרוכעם ה זהחו תחתימטרם ן הסר ספק במידה ולמע .23

זכות  אוה ו/או דרישה ו/לא תהיה כל טענוכש ו ולריקול דעתהתאם לשות בחת האפשרוימתוך איבחר לן . הקבבחירהשר פושלם, לא תתאה

 או החלפה בעקבות בחירת הקבלן.בחירה 

בחשמל  הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש תירוהמשותפת של הבית, וזו שתשרת את דשמל הח כתרלמע ריחוב  - T.V-מגבר אנטנה ל .24

 שותף.בית המאות ההוצחלק מתהיה בר גשל המ

 תילה.מכלי שב ירות באדנית אלאלשתול צמחיה ישאין   - (ככל שיש)בנויות יות באדנ .25

בעיות כגון: הבדלי ט עותובהתאם לכללי המקצוע, יתכנו תופ אליםישרה םתקנילפוף ובכ ית, בריצוף וחיפויבאבן טבע -הבדלים בין אריחים  .26

 . וי חלודהתמים דמת בכל( המתבטאום )ברזינרלית מחמצנוכן הת" וםידים, "עיניימרקם, גוון, ג

כן לא כמו ר. מכהיות נבתוכנים , אינם בהכרח מסומות נושאים, קירות בטחון וכו'(ם, קיר)עמודין מערכת שלד הבניי -בחלקי בניין נוי שי  .27

ו יסה ו/אהרת בודה הכוללען כל ת. לכיצות ומחקירו ות,פ' בתקרות, רצמים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו תרכומע מסומנים בתוכניות נתיבי

 .בדיקה תחייב, מזקההחרצפה לאחר קבלת ירות, תקרה או בק  לעומקחדירה 

כות אלקטרומכניות, ביוב ומים רעלמ נות בחלל גבוה )פנים וחוץ(, ו/אוחלו וע,קב יגוגזים בחסומשל פתחי בניה ה  - הגישה לתחזוקה וניקוי  .28

ם גו, )פי1139בת"י  ד מתאים והעומדבציוובה ועבודות גורשים לרק מובאם נדרש מקצוע בעלי "י רק ע יעשה ים,נו גג/ות עליוו/א

 י, סנפלינג וכו'(.מם/תלומתרו

רבות שטחים פרטיים )חדרים ומרפסות(, לב עברמ , הקונה יאפשרת בחזיתות הבנייןקירו, וותגג ןויוניקוקה לצורך תחז  -פרטי מעבר בשטח  .29

 .בתאום מראשו ןיהעני בנסיבות כמקובל הכל כני וכלים,ציוד מהנחת ג, נפלינים, סגומיקשירת פ

 ות, מפוחים, מזגנים וכו' משאבת, יול, מערנרטות, גכגון: חשמל, תקשורככול שיהיו  -ת אלקטרומכניות ומערכו כניות ט זוקה  של מערכותתח .30

 דין. כל וראותאם להבהתואות התחזוקה ציגות הבית ו/או הקונה בהתאם להרנ ע"יתיעשה 

לצורך  חרום בעתת כלל הדיירים בקומה ישמש אאשר י ונחיצחילוץ  ן/דלתימוקם חלו ןנייבבה ל קומדירות בכבאחת מהכן וית -חילוץ חלון  .31

פשר יא םוכי בעת חירובפתח זה, קבוע כי לא ייקבע סורג  בחיימת ,ה רכש ממוקם חלון/דלת החילוץאות ירהבד אשר ,קונהט. המעבר ומילו

 רת הדירה.לרוכש טרם בחי ע זהר מידכר להעביעל המו לוץ.ון/דלת החיאל חל בדירהבר ת המעא

יבות תחזוקה מקצועית המחיות חראות ויומכנלקטרם הותקנו מערכות אבמבנה ובחלקיו השוני -מערכות שוטף בטיפול ל הדרכה .32

ות המתקינ ד אופקיות הציוברות סאו החו/ צרניםגי הינצי קה במבנה, אתחלה החובה לזמן בסמוך לקבלת החז רכהמוושוטפת, על 

 ה.התחזוקימוש והשלאופן  גות הביתלנצי בלת הדרכהרך ק, לצוהציוד

 

 אחרותהערות כלליות 

פעות באופן מוש ,ת בטון, אספלט ו/או גרנוליטופרצ יש לקחת בחשבון כי -בילים וכו'( ם, שברימע עות,ס)מי גמר ת ססמיות על חומרי השפעו  .33

או תפקודי בתופעה ותי ו/ע בטיחפגדגש כי אין כל מלמניעת ספק יו אלו.צפות עירים ברסדקים זכנו ות ולכן יתו תרמית ו/אמיוות ססמתזוזעי בט

  פת בהתאם לשכיחות התופעה.שוט וקהחזתבצע ליש  אלו.לחומרים אופיינית טבעית זו, ה

רוע ומבלי לגבנוסף  ן הן המפרט כול הוראותוכי  ות,בתכני ורות האמ גרוע מההערותכי ההערות הנ"ל הן בנוסף ומבלי ל הבז מובהר .34

 ר בהסכם.האמו מ
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   םזיכויי ת טבלאו  –' גנספח 

 

 יםיכוז טבלאות זיכורי

 

 
 יוחדותהערות מ

קון לצו ותי 1974-ק המכר )דירות(, התשל"דוחל 6הוראות המכרז וכנדרש בתיקון מס' אם לבהתם נה הילים איכויריכוז ז .1
כניות התינויים מהמפרט ולן לא יבוצעו שם להלנרש כרז, פרטראות המי הובהר כי עפ"ר(. מוט המכמפר) 2015-ע"ההתש המכר

 ם.אחריויים ו/או חיובים ים להסכם המכר ולא יבוצעו זיכהמצורפ
 

 כוללים מע"מ.אינם  להלןובים הנק ריםחימה .2
 

 המכר. הסכםיום חתימת ידוע במדד הס:ההבסי , מדדניהבמדד תשומות הירים הנקובים בנספח זה צמודים ל:חמה .3
 

יי ושינ הליךה )במסגרת אל וייםאו אי רצונו לנצל זכותו לזיכ רצונו לן, עלקבלהודיע לחברה/ה רוכש הדירשעל  חרוןעד האהמו .4
  מכרסכם הל העמועד החתימה ימים מ 30ע"י החברה/הקבלן בתוך  הרהדי"(, ימסר לרוכש מועד ההודעהלן: ")לה ים(יריד

 ר. בלת ההיתלמועד קודם יום ק 60ת ה לפחול מקרובכ
 

ר ווויתכקבל תת, הקבלן בתום התקופהעת תזכורת ע"י בכפוף למתן הודאמור ואריך ההתהדירה כאמור עד אי הודעת רוכש  .5
 זו על פי כל דין.ותו לזכ

 

ח המטברה, התקנת פק החבינו סשא טבחיםספק מכש ושנבחר ע"י הרין ארונות המטבח המתוכננים וככל גבוי ניצול זיכ .6
 .חשבונול אחריות הרוכש ועסירת הדירה, ובחר מרק לאר לרוכש תתאפש

 

 .308/2016למכרז מר/תאם בה ד,בל בל"ם הנריטיכנגד ויתור על הפ ידוע לי כי זכותי לקבל זיכוי .7
 

למועד תאם ת הבניה בהתשומו למדד צמדוא מואשר הכ רכרון בגין הממהכולל והמצטבר יקוזז מהתשלום האח ייכוסכום הז .8
 זיכוי.ה

 

 .ין. דרישות על פי כל דות ותשתיות החשמל לא יפחתו מההנקוד שמספר אית חשמל ינתן בתנזיכויים לנקודותן המ .9
 

 רותיםי השיחדר י חדרים כאשריותר מעגל סופי אחד לפחות לכל שנ יביתם והתקנים הנוגעים לחשמל, במתקן חוקים לתאהב .10
זגן אינם כלולים שול ומים, ביכלה, מייבש, מדיח לי, מכונת כביסחשמ לדוד . מעגליםהחדרים ישובכלולים בח ם אינםמעבריוה

 .ל"הנ אפשרות לבטל את הנקודות והמעגליםאין כך ל םבהתאוים, סופיהנדרש של מעגלים  במספר המזערי
 

ית בסיסוהיא הבינוי, שיכון ורד הסיסי של משפרט הבפי המעל הינה המכר טי רקע/טלפון במפכמות נקודות המאור/בית ת .11
 מנה.פחית מלהולכן לא מומלץ  ונורמטיבית,

 

חר קבלת אלרק קינם באופן עצמאי תתאפשר לי אך ולהת רותפשאל, ה"ם הנפרטייכוי בגין פריט מהככל וניצלתי את הזכות לז .12
בטרם פשר א תתאוכיו"ב למדידות ורך ה לממכר לצגם גישר כי ובהספק יהסר  מעןלועל חשבוני. החזקה בממכר, ובאחריותי 

 כר.מסירת הממ
קנתם יחשבו ה התיימסתהים ויובנוקים צאים באלמנטים יצות לחשמל/תקשורת/מים/ביוב. הנמי צנרוודגש כי *למניעת ספק

 מפרט המכראמור בוי מהזיכותו לוש זכמימ ודעת רוכש עללחוק המכר לעניין ה 6ותו בתיקון עמכמשכסיום "התקנת הפריט" 
ם לא תינתן אפשרות לבחור פריטי ו ספק.צל אותא רה יבחרו אך ורקאחד מספקי החב ספק ם אצלם המוצגיים שוני*פרט

 טריים וברזים.סני ליםכ :וגמאדים לשונ שונים בין ספקים
 

על  כרת והקונהרה/המות החבתימו, בחבלה זבט םחרים המפורטיזכותו לזיכויים מהפריט/ים המתומ לעבפומימש הקונה  .13
 .ט המכרם במפרמיר כשינויים מוסכבצע הקונה כאמוים ששינוי, יראו הנספח זה
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 בע. ר מרומט -מ"ר

   אורך.ר מט -מ"א

 ה. דועב חומר לבן+ חומר שחור+  -קומפלט

 פריט אחד בודד.  -פריט

 
 
 

 בלבדזיכוי בגין יר מח  - ה רחצ  בח,טשא: ארונות מנו
 

 
 

סעיף 
במפרט 

 כרהמ
 רתיאו

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ מותכ

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 6 ארונות המטבחלל לכזיכוי 

מטבח, ברז מטבח, כיור  בודה,טח עמש ,וןעלי/תחתון
 פי התיאור שבמפרט המכר., ל(חחיפוי מטב

 4,881 --- --- --- ומפלטק

3.3.3 
י(, לפי אינטגרללל כיור . כוכללירחצה )בחדר צה רחן ואר

 התיאור שבמפרט המכר.
  --- 600 --- קומפלט

 
 
 בלבד  מחיר בגין זיכוי -רבות ואביזרים שרבשא: קבועות  נו
 

 
 רות:הע

 יט+התקנהזיכוי פרללים רים כומחיה כל.1
 
 
 
 
 

 יףסע
רט במפ

 מכרה
 יאורת

 חומר/
 עבודה

 יח'
 מחיר זיכוי

 בש"ח  יח'ל
 סה"כ כמות

   100 ריטפ פלטקומ ר.המכט פרמיאור בי התלפ  יור רחצה,לכ ללת ברזסו 3.6

   126 פריט טפלמקו .כרט המטיה,  לפי התיאור במפרסוללת ברז לאמב 3.6

3.6 
ר במפרט ,  לפי התיאווץ(טרפינ)א סוללת ברז למקלחת

 מכר.ה
   102 פריט טמפלקו
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 מחיר בגין זיכויים   -ושא: חשמל/ תקשורתנ
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 /חומר
 בודהע

 יח'
ליח' מחיר 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –ר/ תקרה אור קימת קודנ  3.7

   78 טפרי קומפלט זיכוי –ר בית תקע מאו  3.7

3.7 
 

   48 פריט טמפלקו  ןדת טלפונקו

 
 : תקשורת /החשמל  לטבלאותת והער

 פרט המכר. (, במ5)טבלה  3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1

 יצוע. ב י לפנ  יםייכומתייחסים לז  מל/תקשורת חש חיר המחירון . מ2

 
 
 
 
 

               ____________   __ __________   __________ _ _ 
 רמת המוכחתי      ריךתא         קונהת החתימ                 

 

 

 

 

 

 

 


