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 יניםעני תוכן
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1 יףסע              
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               

 .רהאור הדיית  :4סעיף               
 ב שטחה.שוחיואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

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

 ה.ייבנפרטי אדריכל מתכנן ה  :8יף עס              
 .לדכנון השלתי פרטי מהנדס אחרא  :9סעיף               

 
 ביזריהאוין, המבנה, הדירה, ציודה יאור הבנית.   'בק פר

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

 הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. ראוית  :3סעיף                
 .         הרדיה בהוג  :3.1יף עס

 הצמודים לה. ירה ושטחים ים וגימורים בדרד( רשימת ח2)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        
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( ם,יל)כה ארותבמתקני  ,(4 )טבלה  :3.6סעיף         
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

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

 .ושונות חתופי עבודות  :6סעיף 
 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1 יףסע  
 (. 6.2.1-6.2.8ח המגרש )ותפי  :6.2סעיף   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולמא ררואוו  :7.3סעיף   
 .תזימרכויר א וגמערכת מז  :7.4סעיף   
 יירים.דה: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש 7.5ף סעי  
 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 )המשו שואור הרכית  :9.1 סעיף  
 ( 9.2.1-9.2.12הוציאם מהרכוש המשותף )ל יןשאם יקלח  :9.2 ףיעס  
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3יף עס  
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  ניהול רבדבהחלטות סדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 .יולא שריבים בקחיהממשותף, ובשרותים צאות הבית הוהעור השתתפות ביש  :9.6סעיף   
 .ףהחלקים המוצאים מהרכוש המשות  :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 3 ם: ריחד   ס'מ/ מדגם רהדי מורשת מודיעין  שם האתר: 

 __ דירה מס':   

 __ קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ ': סמ לא מקורה  חניה  

 __ מס': /מדגם  בניין  
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י יכו ז ו ין חיובים  ניבע 

 (ת והבהרות הנכונים למבנה ולדירהאמוהת ללוכ)                           

 

 

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

                                              ת.ז       לבין:    

 ( "םי /נהקו "ה או " םי /"הרוכשלן )לה         ת.ז                 

 

       מתאריך:   

 

 

 יהויי זפרט    א.

 

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

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

 . 420-0241646החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

 .מ.י(.)ר רשות מקרקעי ישראל: הקרקע לבע .2  

 .חכירה: הה רוכש בדירשהקונ תכו הז    

 .מקרקעי ישראל רשות: רמחכי שם ה 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   ופת החכירה:קת 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

חדר  ,פרוזדור נה(,יכחדר ש םג ששמהמ ממ"ד,  –ן להלמרחב מוגן דירתי ) ,נה הוריםיש חדר ,מטבח ,פינת אוכלו דיור , חדרכניסה :הבדיר .4  

 .(ניתחיצו)כניסה  כלי גינהלמחסן ו חצר ,רחבה מרוצפת ,מרפסת שירות*רחצה הורים )מקלחת(, חדר אמבטיה(, ) כללי 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    

 ל הדירה.וץ שת החרוקישל  םינייצויהם החם על פנבריהעו י הקוויםע הנוצר על ידהשטח הכלוא בתוך המצול )א(    

  –לעניין זה      

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

 דירה או תוכנית אחרת.נה לבין ומה או ביקב     

 במרכזו של קיר החוץ;מור לע האו המצויעבור ק תרחא רהן דיירה לביהד ביןוץ מפריד כאשר קיר ח     

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

 .בדירהלסים מפל הי כסכום שטח טח הדירה יהיהכל מפלס בדירה; שרט השטח לגבי פויחושב וית סיבדירה רב מפל (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; ד לפי ההיטל האופקי של כל בלבחת מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א כלל חו ששט (ג)      

 המדרגות.מהלך  ו עולהמנשמח יצורף למפלס  השט      

 –"ל ת(, התשוגרוא תנאיו ה להיתר,קש)ב ון והבניההתכנ ש בתקנותואם לנדרהשטחים שגובהם תכללו רק השטח יי ובישבח (ד)      

 )בקשה להיתר(.  היתקנות התכנון והבנ –)להלן  1970      

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

 

 :די באופן בלעאת הדירה שים המשמספים המוצמדים לדירה או ם נו שטחי פירוט  .6 

 ן.אי :(1) חטשש בת שמפסמר 6.1   

כנית שטחי )יש לצרף ת להסכם המכר רט בנספח א'פוכמ: מס' בתקרה לשחרור עשן(פתחים  )בעקבותמקורה חלקית  /מקורהחניה  6.2   

 המוצמדת(; החניההחניה עם סימון מקום 

 וצמד(;מה סןחמסימון מיקום הם ת המחסנים עי)יש לצרף תכנ כמפורט בנספח א' להסכם המכר :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)טחי 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

 ואחר'(;

 . שטח(ו)מהות  י יש לפרטםעדבלופן ה באדירהת ם אאו משמשי  מוצמדיםנוספים ה ים,חלקים/אזור/יםאם יש שטח 6.7    

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהנהיה ור תסתהמ)יתכן ומפלס רצפת בתוכנית המכר.  ומןכמס :יסהכב רמסתו    

     

 ים:הערות לחישובי השטח     

  םהקווי על ידי רוצהנ המצולעכלוא בתוך ה השטח הרצפ מרפסת הואשל  ת לדירה; שטחהימרפסת חיצונ –" ת שמש פסמר" .1   

 הדירה הגובלים  ירותשל קם ונייהחיצם יההבנויים של המרפסת ועל פנאו המעקים  קירות החוץ לים על פניהם החיצוניים שהעובר    

 במרפסת.    

  וף כפ הרקיע ו לאורו/א לשמש חשיפתה אשר מידת ה, קלחשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,נהווהכ "שמשמרפסת "מובהר כי      

 ל  ע שפיעי להבה כד שיש להוהן מחוצה  הקרקע כלשהי הן בתחוםייה פיזית נבין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבבניומה יקלמ    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 ה ן חלק של דירלבי בינוריד ן מפהמחסכאשר קיר ן בתוספת שטח הקירות; המחס בין קירות השטח הכלואוא , השטחו של מחסן  .2   

 ו.ואמליכלל שטח הקיר בי סן גובל בשטח משותף יר המחשר קאכהקיר; השטח שמתחת למחצית הרוחב של ק ר יכללאחרת י    

 "מ;  ס  20  מתחת לקירות החוץ בעובירטי תיאושטח ף בתוספת ץ של המרת, הוא השטח הכלוא בין קירות החומרתףשל  שטחו  .3    

 המרתף  כאשר קיר ;רירק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקלל ייכ רתדירה אח שללק ריד בינו לבין חפהמרתף מ קיר כאשר    

 או.במלו קירה טחייכלל שגובל בשטח משותף     

  פרט המכריע במהמופ חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יקפה; תותר סט, את שטח הקירות התומכים בהיכולל חצרשטחה של  .4   

 עשה.שטח למלבין ה    
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 ת:ות קבילו טי ס .7  

 ותן כסטייה ממפרט זה:ולא יראו א תהמפורטות להלן הן סטיות קבילוהסטיות    

   סטייה גדולה ה של חצר תותרלם לעניין שטחובין השטח למעשה; ואו 6-ו 5ורט בסעיפים ן שטח כמפבי 2% עד של וריעבשסטייה  )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6 ורט בסעיף כמפ יותר    

  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא ו/או שבו כסטייהחיות למעשה לא יניות המכר ובין המידתוכינות בות המצודימת בסטיו     

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

ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה  ותת קבילהן סטיו שהלמעבזרים ומידות הא זרים במפרטאבבין מידות ה 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

     .(נותארות, רברבוש ותקבועאריחים, חלונות, דלתות, תריסים, זרים קרי: יב)א

 

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

 .ןלאיוה נו -יית התקשורתרק : כתובת 077-4512520 : סקפ 02-5792044 :טלפון  

 larry@ls-arch.co.il :לא"דו  
 
 

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

 .יפו אביבתל  12 יםחרוצ יד  : כתובת 03-5223575 :פקס 03-5249119 :ן פו טל 

 
 office@pr-eng.com :דוא"ל

 

 

 

 יהיזרהדירה, ציודה ואבה, יין, המבנתיאור הבנ ב. 
 

 אתו נשבבניין, בתנאי שלא י וחלקים אחרים תחרודירות א להכניס שינויים בחלוקה פנימית שרשאי להמוכר     * 

 .תף או שטחים ברכוש המשו ייןהבנ תחזי   

 אם יש כזה .  הרשמי  התקן הישראלי ישותות יהיו לפי דרכל המוצרים והמלאכ * 

     

 

 .הבניין תיאור  .1

כל  . (B,8B 9נוספים מדגמים  םיינבני 2-ו 14L בניינים מדגם 2)ים יינבנ 4אחד מתוך  ,"רב משפחתי" בנין מגורים  1.1

. לבנין זה, גם קומת  121 משותפת עם הבניין במגרש -1)קומת מרתף  .פתמשות מעל קומת מרתף  יםנמצאיינים הבנ

  (.-2מרתף 

   

 ;בד, הכוונה למגורים בל)*(דירות. יםדירות למגור 41  :)14L) ,87 בבניין  1.2

 ;ורים בלבדלמג הנ, הכוו)*(דירות. דירות למגורים 8B (01): 8 בבניין 

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

 
 

 רים,גו דו למעו רים שנרכת חדחדר או מע -"דירה"נאמר, " ות"הגדר 1סעיף  4197 - דהתשל"( דירות)חוק מכר י לפ  )*( 

 אחר. רךצו לכל  ו א לעסק,     
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 כל קומה ודה שלעי בניין ויכל רוט הקומות בפי  – 1ס' ה מטבל 1.3

 תףת מרקומ

 תיאור  י אוכינו

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס כניסה 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 קומת מרתף 

 בלבד   121במגרש 
2- --- 

ית, מעלית, חדר  קומתואה מב : אגףל בכ

 מדרגות. 

 ם, מחסנים, מעברי יסעות,ת, מחניו :כללי

מאגר מים וחדר   חדר עגלות/אופניים,

כניות לפי  מערכות טמתקנים ובות, משא

 דרישת המתכננים והרשויות. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ם  ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכי

 ין. וישרתו הבני

 קומת מרתף 

לשני  )משותפת 

 ( יםרשהמג

1- --- 

 : 121רש במג

דר  ח , תמעלימבואה קומתית,  : אגףבכל 

 . מדרגות 

 ם, מחסנים, עות, מעבריחניות, מיס  כללי:

מתקנים ומערכות   חדר עגלות/אופניים,

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 : 810במגרש 

ת, חדר לימע מבואה קומתית,  :בנייןבכל  

 . ות מדרג

 ם, ימחסנ, מעברים חניות, מיסעות, כללי:

מתקנים  ר משאבות, ים וחדמאגר מ 

ים  לפי דרישת המתכננ ת וומערכות טכני

 והרשויות. 

טרפו )בין המגרשים.  -חדר שנאים

גישה באמצעות חדר מדרגות  

 נפרד, מהפיתוח(.  

, לא  89: חניה מס' 108במגרש 

מקורה   90מקורה, חניה מס 

 חלקית. 

  מקורה 14ה מס' : חני121גרש מב

 חלקית. 

ות  וקמ ת שונות הממ יתכן ומערכו

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  /ו

 רתו הבניין. ויש

 
 L (7,8) :14בניין ב

 3 קרקע  ןלבנייהכניסה  מתקו

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

גות, בחלקו חלל כפול(, מעלית, חדר מדר

מתקנים  חדר אשפה, ות, עגל יחדר

ים  מתכננות לפי דרישת הומערכות טכני

 והרשויות. 

 וח.  תיגז מרכזי, בפ  ברצו

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-3 

3 

 ( בכל קומה)

, חדר מדרגות,  מגורים, מבואה קומתית 

ומערכות טכניות לפי דרישת   מתקנים 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 
 אוז()פנטה

4 2 

מבואה קומתית, מעלית, חדר   ים,מגור

י  רכות טכניות לפ ות, מתקנים ומע מדרג

 ות. יותכננים והרש המת דריש 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

)לא מקורה(, חדר   חלל תחום בקירות

מערכות סולאריות, מתקנים  , מדרגות 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 ותקומסך הכל 

 למגורים  
5 --- --- --- 

 קומות הכל סך 

 ייןבבנ 
 )הראשי(.  וןילכלל הגג הע נ  לאבמניין הקומות  6
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 8B (10:) בבניין 

 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

2 

-ת דו)אחת הדירו

 ת( מפלסי

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

בחלקו חלל כפול(, מעלית, חדר מדרגות, 

מתקנים  , חדר אשפהלות, גחדר ע 

המתכננים   ומערכות טכניות לפי דרישת 

 ויות. והרש 

 תוח.  פיב צובר גז מרכזי, 

רה הדו מפלסית מקומה  לדי ניסהכ

 זו( 

 

 1 קומת מגורים 
1(2) 

 

תית, חדר מדרגות,  מגורים, מבואה קומ 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

מפלס עליון של הדירה הדו  

 לסית פמ

 ים גורת מוקומ

 טיפוסיות
2-3 

2 

 ( בכל קומה)

רגות,  ומתית, חדר מדורים, מבואה קגמ

ת לפי דרישת  יונ כות ט ם ומערכ ניתקמ

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 
 ()פנטהאוז

4 1 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 ות. ידרישת המתכננים והרשו

--- 

 ליוןגג ע

 )ראשי(
--- --- 

חדר   )לא מקורה(, ותחלל תחום בקיר

  םתקנית, מריולאסומערכות , מדרגות 

ערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  ומ

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  ןובמניין הקומות לא נכלל הגג העלי 6

 

 9B (9:) בבניין 

 2 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

 –י )לוב סהני, מבואת כ)דירות גן( מגורים

חלל כפול(, מעלית, חדר מדרגות,  וקלבח

מתקנים  חדר אשפה, חדר עגלות, 

י דרישת המתכננים  ות טכניות לפ ומערכ

 והרשויות. 

 פיתוח.  צובר גז מרכזי, ב

 

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-3 

2 

 ( בכל קומה)

, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  ריםמגו

ת  כניות לפי דרישקנים ומערכות ט מת

 והרשויות.   יםננ המתכ

--- 

 מגורים עליונה קומת 
 )פנטהאוז(

4 1 

חדר  מגורים, מבואה קומתית, מעלית, 

ניות לפי  מדרגות, מתקנים ומערכות טכ

 רשויות. דרישת המתכננים וה

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

)לא מקורה(, חדר   תחום בקירותל לח

ם  מתקני ולאריות,מערכות ס , מדרגות 

לפי   ת/ פרטיות(,פוותכות טכניות )מש ומער

 ת. המתכננים והרשויודרישת 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  עליוןבמניין הקומות לא נכלל הגג ה 6

  :והבהרות רותעה

  .ניההב ילה בהתאם להיתרבטבים שינוי נותכיי )א(

 הבניה התכנון ובתקנות  ין ]כהגדרתהנילביסה הקובעת יסות היא הכננמהכיזו ין אציל לבניין, יש תאח כניסהמ יותרש קרה שיבמ )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה יטהבש א', ב'.. וכו' ו/או, ביניים ,רקע: קכגון עשוי להשתנות הקומות בפועל יי. כינופרט הינו נומינלבמת כינוי מס' הקומו )ד( 

   .,.. וכו'2,1,0ן ת כגומעליוהבחב'   

 

 :(ראשיים) יםמשותפ מדרגות י /רחד 1.4  

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

 אין.: םדרגות נוספי י מחדר   

 ; 6 :עליתהתחנות למ פרמס ;בנייןבכל  1 :ליותמספר המעיש;  :מעליות 1.5  
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 .אין :שבת דיקו מנגנון פ; 8 :נוסעים לכל מעלית פרמס   

 .אין :רמעמדת שו  1.6  

 

 :חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .השלד מהנדסנון כת, לפי תבולמשו/או  מתועשתו/או  רגילה: שיטת הבניה; השלד מהנדס ותנילפי תכ שלד הבניין: 2.1

  ;השלד י מהנדס: לפי חישובי בעו  , םייטרומ/יםוין מאלמנטים מתועשמזן בטו ו/או ויןבטון מז מר:ו ח: ת קומת קרקעותקר פהרצ 2.2

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

   החלקה.מניעת ישראלי לרישות התקן הלד יה נגד החלקה בהתאםם יהין המגורי ריצוף בני                   

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד מהנדסישובי לפי ח עובי: .: בטון מזויןרחומ :תיתקומה קררצפה ות 2.3

   .1חלק  1004' ישראלי מס תקן לפי בידוד אקוסטי: .יועץהלפי החלטת  :הטי שב   

  .השלד נדסהמי חישובלפי  י:עובהשלד.  הנדסחלטת מלפי ה ,ם מבטוןמנטים מתועשיאל : בטון מזוין, אומרחו הבניין: ותגג 2.4

 :  1045י מס' לפי תקן ישראל :בידוד תרמי  עץ.ולפי הנחיות היז ואיטום: שיפועי ניקו    

 ת של קיר ימיבדופן פנ ,ול מתועשבאם מכל .השלד מהנדס יותוהנח דריכליהתכנון הא לפי מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ: 2.5

 השלד.הנחיות מהנדס לפי  ,(טונגיאי )וק תאאו בל ,ות, בלוקי בטוןה לדירד הפונהחוץ ובצ  

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

 ים הישראלי.תקנשל מכון ה תקן  ירוק"ו בעלי "תו היקירות פנים י צבעי תקרות ו                   

 ת חוץ:קירו  רמוגי  2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.מיקה. ת קרדוגמשיח פוי קאו חיתית ו/וכמלאאבן  ו/או ית: אבן טבעעיקרי  וי,יפצ/פוי י ח 2.6.1 

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

 לפי שולב, מ אוו/ איטונג(י )או בלוק תאו/בטון  או בלוקי/ין ומזו : בטוןחומר: דירותהפרדה בין הות קיר 2.7

 .  1  חלק 1004דרש על פי ת"י  קוסטי הנ בידוד הא עור ה את שי יעניקו    קרה בכל מ ץ ו וע הי השלד ו   מהנדס   נחיות ה    

   .ון האדריכלבה לפי תכנהמהנדס, גו שולב לפי תכנון: בטון ו/או בלוק ו/או מחומר וגובה: (יש ש ככלות )מרפסקיר הפרדה בין  

 :םי שי רא מדרגות י חדר 2.8

   ;י המהנדסלפי חישוב :י בעו  שולב.ו מא וי: בטון מזוין או בנמרחו : פתרות מעטי ק 2.8.1  

 בעל "תו תקן ,+ צבע אקריליחיפוי בשיפוליםבצבע אקרילי עד תקרה.  ורימג בות(,שכ 2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2                

  .מכון התקניםם ירוק" מטע

ן ק" מטעם מכורוי ל "תו תקןעבלי אקרי מלביןר גימו + סיד סינתטיתבושכ 2ח : טיחומר: גימור תקרה. התקרעד לגובה:   

  התקנים. 

 דרישות   נט לבן בהתאם לרצלן או טראצו צמבן נסורה או גרניט פומאו רים יהימדרגות בניין המגו: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 . סים כנגד החלקהמחוספ ופסים הפודסטיםרך המדרגות ולאוות שיפולים תואמים ובעללבנטיים, התקנים הר  

 כל דין.האקוסטי לחדרי המדרגות והמעלית יבוצע על פי הוראות  דודהבי . 2279ת"י הכל בהתאם ל              

 . 1142י "לת תאםבה ,ת מאחז יד(או משולב )לרבו: מתכת ו/או בנוי ו/מאחז יד /מעקה 2.8.4 

 דרגות.חדר המעות מצבא :)ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 :יין נב בכל לובי( קומתיתאה )מבו  2.9

או גרניט פורצלן, ה יקרה או קרמגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסו: מרו ח: ה קומתיתואמב רות פניםי קור גימ 

 לתקרה. עד בעל תו תקן ירוק"( לי )"צבע אקריצע טיח וקשיח יבופוי הדלתות, מעל החיעד לגובה משקופי ה

 בוצע מכת לא יתקרה מונה של )במקרירוק"   תקןל תו "בע יטטנמלבין סיטיח + צבע  :מרו ח: תקרהור גימ 

 .ןיט פורצלגרנ אוה אבן נסור :ריצוףטיח מעל תקרה זו(.                

 (.לבד)צד חיצוני בור פח צבוע בתנ ערכות:ארונות למ רה.חלטת החבית ו/או לפי הכמו מבואה קומתפרוזדורים לדירות:  

  :בניין בכל  תי ראש )לובי( כניסהאה מבו  2.10

ניסה, מעל החיפוי הכת בה משקוף דלורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגונס אבן: חומר: יםור קירות פנמי ג

  ק"(."בעל תו תקן ירווצבע אקרילי ) הקשיח יבוצע טיח

 ת. טיבירוקדאו תקרה  תקרת משנה אוו/ יד פוליס דוגמת סינטטיין מלב: טיח + צבע מרו ח: גימור תקרה

ים בתקן הישראלי מדעו, והמ"ר 0.64-ממסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת ו אריחים ה )שיש( אנסוראבן חומר: : ףצו י ר

 .למניעת החלקה
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 ת, בחזי816יה ות"י בנו ות התכנוןתקנפי ומיניום לאל ת חזיתן ויהיו בעלוה לבנייהכניס יד דלתו בקומת הקרקע לת דואר ימוקמבותי

 צוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.וני ומואר, עיר בניין חיצפסן מיותק נייןבה

 נותארו . (וכו' יםשמל, מארונות ח חות,ומלמעט ג)וליסיד סינטטי דוגמת פצבע ב צבועטיח ה: רתקו קירות: םסני למחפרוזדורים 

 י בלבד(.צונחי בתנור )צדוע פח צב למערכות:

 :רהגימור תקהתקנים.  , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון ינטטי בסיד סצבוע ן בבטו: חניה תו קירגימור  :רהקו עבודות גמר חניה מ 2.11

    התקנים.ן עם מכוירוק" מטבמלבין סינטטי, בעל "תו תקן צבוע  ןטו: בחומר

 , בתתלמש או באבן מוחלק בבטון היעש החניות וא המרתף  רצפת ורגימ: מקורה חלקית /מקורה חניהפת רצ מורגי  

 

   :שותףרים לשימוש מדח 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון:  חדרים 

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

 .םקניהת טעם מכוןמ ק"ם, בעל "תו תקן ירועיצבי. כל הסינטטן צבוע בצבע בטו              

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

 כל דין. ותישהתאם לדר(, ברצלןיקה )גרניט פוקירות יעשה בקרמוהה רצפגמר של העבודות  :חדר אשפה

 

  :ותהער

 ים.התקנן כו " מטעם מו תקן ירוק"תל בצבע , בע ועצב בבטון  או  יםנפ בטיח ו ת/תקרה יעשצביעת קירו  . 1

    .חלקהה עתלמני  2279י יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראל ים המשותפים()בדירות ובשטח בניין בריצוף . 2

 

 

רכת  י מעית הנשלטת ע"שמלבעלת פתיחה ח יגוג()אלומיניום וז ואההמב במכלולב משול : יש,בניין בכל  ן יילבנדלת כניסה  2.13

 (.3.7.8עיף ה ס)רארקום נטאישמן, כולל ום ומחזיר אינטרק

  ן.אי: ין ינוספת לבנ, אהת כניסה/ יצי לד

 .אשוי טיחות ובאישור כיבהחלטת יועץ הב או סגירה ידנית, לפי מטית באשטואוה , סגירעשן/אש דלתות :דלתות חדרי מדרגות 2.14

 בניהה יתרלפי הת, מווכתאור, חומר  :ש משותףימו ות חדרים לשדלתות וחלונ פח.דלתות  ים:רים טכני דלתות חד  

 אין.   :תי תות לובי קומלד 15.2

 .: ישתפיםשו מ וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ומתיים,ק ותמדרגות, מבוא , לובי, חדרן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

   ירהצן מתוך הדולחות המדרגדר בחה לה קבועתאורת ליל שבתון קומה, ומנגנלקת אור בכל הד ים יהיו לחצןהמגור בבניין                 

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

 וני בלבד( פח מכופף צבוע בתנור )בחלקם החיצ ר:מגז ומים: חו  ארונות חשמל, 2.17

 או  סן,מחל נפרד לכנת מונה תקן הופיאו לחיל רד,נים למונה נפמחסשמל של כל הזנות החחיבור ה: ייםרתדי  תאורה במחסנים     2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ימשויך המחסן יו ונה הדירתי אללמ              

 לפי של הבניין/ים  ותף המש חשמל של הרכושהזנה ממערכת ה : יש.ערכות אלקטרומכניות משותפותמלו לתאורה  חשמל חיבור    2.19

            גם  וישרתו בבניין ימוקמוו/או  במגרש םוכיים סמין/ניבבימוקמו יין, אך בנו השרתת אשר יותפונו מערכות משיתכהחלטת החברה )

 תמשותפות שישרתו אהות ון של המערכעלויות התיק, התשלומים ו/או נותשוה ויותאישור הרש, בכפוף לבמגרש סמוכים בניינן/ים

 .(שמגרם בשל הבנייני ציגויות הביתי נולמו ע"פ העניין ישהבניינים ע" ללכ

 

 י(טי זיהו פר –רק א' בפ מוראבנוסף ל) רהתיאור הדי  .3

 

  :*גובה הדירה 3.1  

 מ';  2.50 -לא פחות מ: תקרהגובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית ה   

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

   ';מ 2.05 -לא פחות מ: ש(תי )באם נרכחסן דירמבה *גו    

 

 ה בשטח המינימליהדירובה קרה גכל מות משנה. בתקרת וומיוקת מכונמליטות, הערכות, בת, מקורולמעט תחת  הערה:* 

 בה המינימלי הקבוע על פי דין.גוה א יפחת מןעל פי התקנות להקבוע לגבי חלקי דירה   
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 ה.המשמשים אותמוצמדים לה או בשטחים הבדירה ו  וגימוריםרים דחת רשימ – 2 'ה מסטבל 3.2 

 .ו(ז טבלהאחר לש הבהרות, /הערותב יתר וט)ראה פר  
 

 ( 1)קירותחומר  תיאור 

 (2) ת ותקרותקירוגמר 
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 ( )בס"מ

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

 ריצוף
מ"א  מחיר לזיכוי למ"ר/  

 שקלים חדשים ב
 הערות 

 כניסה 
 

 וקי בטוןל ב  בטון,
 ( 1)או אחר

 . ות בהמשךערבה  טרוראה פ אין ( 3)ראה  ( 2)ר אח

 ור י ד חדר  
 י בטוןקול ב  ון,טב 

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

 מטבח 
 בלוקי בטון ן,בטו

 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2)ר חא
בגובה   פוי יח לכל אורך משטח העבודה 

.  וןמשטח ארון תחת על מ  ס"מ 60-כ
 יים(. ם ק)בא למעט אזור חלון

 ך. המשב ת פרוט בהערוה רא
 --- ( 4)ראה  ון חת ת ון  ח אר ט ש חיפוי מעל מ 

 ל פינת אוכ 
 בלוקי בטון ,וןבט

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

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   בטון,

 ( 1)אחר
 . ת בהמשךט בהערוה פרואר אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 חדר שינה הורים 
 בלוקי בטון ,בטון

 ( 1)או אחר
 . שךהמרות ב עה ט ב ורראה פ אין ( 3)ה רא ( 2)ר אח

 הורים חדר רחצה  
 מקלחת( ) 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

ף הדלת  קומשובה  ירות לגחיפוי ק אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
  לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל

 ון התקנים. ם מכ עט ו תקן ירוק" מ"ת
 . בהמשך בהערות פרוט ראה  

 --- ( 4)ראה  קה חיפוי קרמי

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 הג"א  אות הורי  פל
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ראה  "א לפי מפרט הג

 ה כללי חצ חדר ר 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון ן,בטו
 ( 1)או אחר

דלת  ף הקומש  חיפוי קירות לגובה אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
רילי בעל  ות. ומעל טיח + צבע אקח לפ

 התקנים. מטעם מכון  " ירוק  "תו תקן
 --- ( 4)ה אר קה קרמי חיפוי . בהמשך ערות רוט בה ראה פ 

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון ון,טב 

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

 צפת ו חבה מר ר 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6ף צוני ראה סעיר חיוי קיחיפוי/ציפ אין ( 3) ראה 2.6ראה סעיף 

 . ט בהערות בהמשךם פרוראה ג

 מסתור כביסה 
 בטוןוקי ל ב  בטון,

 ( 1)אחראו 
 3.4 סעיףראה  אין אין ( 2)אחר 

 כלי גינה מחסן  
י בטון או  וקבל  בטון,

 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
גימור תקרה סיד  לי. אקרי

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 ס. המהנד החלטת לפי   מחסן  ירותק  יעוב  אין
  החברהממצג 

 לבחירת הקונה 

 י  ת ר י ד מחסן  
 ( צמד שהו )ככל  

ו  י בטון אוקבל  בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
גימור תקרה סיד  לי. אקרי

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 ס. החלטת המהנד לפי   מחסן  עובי קירות אין
  החברהממצג 

 לבחירת הקונה 

 :להלטבבהרות הו הערות 
 

 כל שיהיו כאלה, ניתן כ -צה למח םיעשתומתועשים/מ ץחו תקירושל ים )בדופן פנ תאי וקבל בטון/בלוקי בטון/ :ירותר קחומ ( 1) 

 ית לרבות ונטהרלו קינהבתה לעמידי. הכל בכפוף תא בלוק גבס, או היה עשויה מלוחות גבס, בלוקיל קירות אלו תהפנים ששמעטפת   

 בחדרי  גבס.בלוקי /יאת וןון/בלוקי בטבלוקי בטון/בט ימית(: יהיו מ:פנה רים(. קירות הפנים )חלוקמגוני ל בנייש מירבידוד ת : 1045בת"י   

 ן.בטווק ים "עמידים למים" ע"י היצרן או בלם המוגדרקירות מבלוקירחצה ייבנו ה         

 תפי הנחיובממ"ד ל .ות התקנים הרלוונטיםרישוד דסנמהה תכנוןלפי  ,רמי/ בגר/ או משולבטיח תגבס/ טיח/ לגירטיח : גמר קירות ( 2)

 ת אלו יעשו מלוחות גבס.שמעטפת הפנים של קירוה מתועשת או מתועשת למחצה, יתכן יטבשוצעו ביץ חובאם קירות ה ד העורף.קופ        

 ישראלי. ם הקניכון התמ עםירוק" מט ןפנים יהיו בעלי "תו תקות וקיר קרותהתי צבע לכ לבן. :גוון  לי.אקרי צביעה בצבע   

 לבן. גוון: .פוליסידגמת נטטי דובסיד סי היעצב .ברהלטת החלפי הח, ולבמש גבס/ בגר/ אוטיח : טיח /מר תקרותג

      ת סוגי ריצוף לבחיר  . R-9קה להחל   גדות תנ ה   ת בדרגרלוונטיות ו יקה ה והחק  ודרישות התקינה   2279ת ת"י ומד בדרישוסוג א'. הע  :ריצוף ( 3) 

 לן.  רניט פורצ מסוג ג ם י יח ארפורט להלן:  בהתאם למ , ו וכר קים שבהם יבחר המיג המוכר ו/או הספ ויות שיצפשר ה א תוך כמ מ  ה  הקונ 
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ס"מ או   45/45  או ס"מ    60/60  במידות רלי.  ניט   -בהיר  שאחת מהן היא בגוון    ות/גוונים לפחות דוגמא   3  -יצוף ו של ר סדרות   4  מבין ה  לבחיר 

 מהנדרש לחדרים אלו.   ה  חותה פ לא תהי ה לק מניעת ההח   ס"מ. דרגת   33/33

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

 הלן:ט ל כמפור ופי  חלח  ת ארי נוספת או מידו רה נה סד ציע לקואולם יהיה חייב לה 

   :  כר( טת המו חל לה פות היא  ו ל)הבחירה בין הח   

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

 ריצוף סדרות של    5חות,  כל הפ לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, ל  המיועד לריצוף, כלומר לכל מידת אריח     של ריצוף   רה נוספת סד   ב.   

 רלי;בהיר ניט ון  בגו לפחות אחד מהם     בשימוש בדירות מגורים,   ים כיחוש   נפוצים ם ני מאות/גווג ו ת/גוונים התואמים לדוגמאוד  3-ו           
ת דוובדרגת התנג ה הרלוונטיות ודרישות התקינה והחקיק   2279ד בדרישות ת"י  עומ . ה סוג א' : ומרפסת שרות הדרי רחצחבף צו רי  -  

 שאחת   לפחות גמאות/גוונים  דו   3  -וף ו רות של ריצדס   4ה מבין  רי , אריחים מסוג קרמיקה לבחR-11לחת תא מק   פת רצ וב R-10 להחלקה  

דרגת מניעת ההחלקה   מור לעיל. המוצגות לדייר לפי הא אות  ו מתוך הסדרות והדוגמ ים ייקבעמידות האריח  י. רלניט  -היר  ב   הן היא בגוון מ 

 על ידה.  ר הספק, שיבח   ואג החברה  י צשת גוון/מידה,  מסוג/דוגמא/ תעשה מאחת   וכש הר   ת יר בח לחדרים אלו.  פחותה מהנדרש    לא תהיה 

ים המתאימניטרלי.   -היר  ת מהן היא בגוון ב לפחות שאח דוגמאות   3  -וף ו יצר  של סדרות    4  מבין חירה '. לב סוג א :פתברחבה מרוצ ריצוף -

או רה ב ח ציג ה ממבחר שת עשה הרוכש ת בחירת    לגשם.חשוף  וף ה פחותה לריצינשאגת ההחלקה דלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרבגו

 (.יםולצורך בשיפאין פוי קשיח, מחופה בחי)במקומות שבהם קיר החוץ  ידה.ר על שיבח ,פקהס

  :רחצהחדרי  וי חיפ ( 4)

  30/60-או כ ס"מ    25/33-ת כ ו מיד. בניטרלי   –בהיר  בגוון    ם שאחת מהן היא דוגמאות/גווני   3רת הרוכש מבין לפחות  לבחי  -ג א'. קרמיקה  ו ס           

חירת ה במידות לבמיקבקרת רוקיפוי )חי . , שיבחר על ידה שתציג החברה או הספק , ון/מידה וגמא/גומד ת  אחתעשה מ ש  כ ו . בחירת הרס"מ 

 אקרילי(.  הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבעיר עד גובה קו משקוף נה ללא שינוי מהמחהקו

ס"מ ללא כל שינוי  33/33 ,ס"מ   500/2  ות ת נוספדו י מלמפרט וכן ב המידות דומות  להציע אריחים י  רשא יה  ר יה וכ המ קונה  בהסכמת ה   

ירות, הרצפות והנקזים זהה לגמר הקירות. הק סטי וחיפוי קרמיקהידוד אקוובנית כולל במ רהגיסע צה תבוגלוי ר הדירה. לצנרתבמחי

 .יםוכסמחדרים ן/יילמניעת מעבר מים לחלקי בנ םם הרלוונטייניהתקות דרישי לפדין ויאטמו לפי הוראות כל  באזורים רטובים

-במידות כ   ניטרלי.   –וון בהיר  היא בגת מהן  אחות/גוונים ש גמא דו   3  ות ח ין לפ רה מבסוג א', בחי  –  חיפוי קירות קרמיקה: מטבחוי בחיפ  

לפחות לכל אורך ס"מ    60בגובה      . ידה ל  ר ע יבח ק, שספה   רה או ציג החב ממבחר שת תעשה    בחירת הרוכש   ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/20

יפוי של הח העליון ף  ביבו בקו הס וס  נור התי  ר מאחו  תואם  חיפוי קירות   BIאינו ביחידת  שר התנור ון.  כא רון תחתא   על )מ עבודה  ה   ח ט מש 

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

 . מ"ר   .200  עד   ד האריח הבוד  ח ט ש   . אצו טר  ו א  גרניט פורצלןריצוף א'.  סוג  )ככל שנרכש(:  חסן ף במצו רי  ( 5) 

 

  הערות: 

 שרות לבחור פק אחד ולא תינתן האפאך ורק ממבחר של סכש תעשה כי בחירת הרו שודגי פקעת סנילמ – דייר/ת הרוכשירבח 

 ה.בר"י החאלו שנבחרו ענים, גם ממספקים שושונים מוצרים  

 בנוי כדוגמת  או ב עם זכוכית מחוסמתום משולאלומיניה עקמ הבניה(ר תיאחרת בה סות )באם לא נקבעעיצוב מעקות המרפ – קהמע 

 ם ומסעדים"."מעקי 1142יות ת"י חהנ לפיו יתהחז        

 . "מס 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל רפסת שרות,ומ חדרי רחצה, ממ"ד ירה,בכניסה לד – לסיםי מפהפרש 

 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) ר בתקנותתמוה גובה דע (ה)מדרג מונמך/מוגבה כן סףתיגג, /למרפסות שמש יאהביצ 

 בטבלה. ןהמצוילגובה שה יע ותירוי הקפבה חיגו  - קירותוי חיפ 

 ת החברה. לט הח   לפי ס"מ,    60  -ת מ שאורכם פחו   נות קמורות באם יש פי   , PVCניום או  מפרופיל אלומי יבוצעו פינות    –יפוי  פרופיל פינות בח  

 וף בדירה.או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצ/ליטוש וע וציבכי לא ש גדלמניעת ספק יו - הברקהוש/ליט 

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןבסימון בתוכנית המכר ומבלי שהדבר יחייבלהתקין, ותבחר החברה ל ככ ) – תקורה/ו , הולרגפ 

  .לבמשו 

 למערכות ת, ארונוון מטבחארב בגופים, מח תלמעט בשולי קירות וחזיתו ס"מ לפחות, 7בגובה וף הריצר ומם( מח)פנלי –שיפולים  

 ות )גרונג(.פינום יטק אם, לליפוליי ושניים. חיפוואזורים טכ 

  ת.לפחו ממ" 3של  ים )פוגות(ח בין אריחביצוע מרוונדרש וקרמיקה, באבן טבעית נים לריצוף התק רישותלפי ד – ות(ם )פוגמרווחי  

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 מסמך אחרכר זה  או בט ממפרב ה,לך בטביין כפועל רק באם צו סות בהערות לעיל יותקנו בתייחיש ההם בי לגם ומתקני ד וי )מובהר כי צ

 ישה(.שצורף להסכם הרכ 
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 ארונות: 3.3

שטוחה של הכיור/  קנהלהת פתח המתאיםך יתו, חכיורל בת, תושרות, מדפיםדלתות, מגי הארון יכלול ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 . יםכלמדיח הכנה לחשמל להצתה(,  ודת גז לבישול ונקודתפתח, נק)כולל:  נותמוביריים לכ הכנה

    .MDF ארון עץ )סנדוויץ'( אווגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי ההיו מעץ )סנדוויץ'(, הארון והמדפים י גוף                     

   ת מעלמ לפחוס" 90 -יהיה כ ליון של משטח העבודהובה סף עלפחות. ג"מ ס  60-כ  היהות, ירון, כולל חזית הדלתעומק הא                   

 ארון.עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית ה ס"מ ובחיפוי 10 -של כהה )סוקל( בגובה ארון הגבפה. בתחתית ההרצסף   

 נות פינה".נו "פתרורון יותקהא של הפינה תודומקו. ביחיל גובהו ולכל עס"מ לפחות, לכ  60חב ברורות גימ יחידתהארון יכלול    

 לי( שיוצגו ע"י לבן ואחד בהיר ניטרד ים לפחות )מהם אחגוונ 5ך רת הרוכש מתובחי. לקהייפורמ יצוני:ציפוי חמתכת.  :ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: מר מדפיםגי ופנימי פו צי ה. החברם שיבחר/ו על ידי החברה ו/או הספק/י  

  ;הערה בהמשךה רא*: הארון  ךורא דותי מ  

    'ח גנספה רא :תון התחבח המט י בעד ארון מחיר לזיכו   

     

מאבן  ס"מ 2-א פחות מבעובי ל לבחירת הקונה משטח עבודה ור:: תיאולכל אורכו  חתון מטבח תמעל ארון  עבודה טחמש

עם שוליים ן(, לפי העניי  1,2)חלקים  4440 ת"י  תודרישל עונהו שווה ערך(, הגמת אבן קיסר אדו)כ ריתולימפ אובעית ט

קן קנט ותי כיור. בהיקף המשטח חה שללהתקנה שטו יותאםטח המשל היקפם. בכ נותרוהאחזית ביחס למ ס" 2בלטה של בה

ד בחזית המשטח ככל  עיבועם  קנט מוגבה לאה לתקניף העדלהי שארקבע ע"י המוכר )הקונה עליון מוגבה שאופן עיבודו י

 . ן אי ביצוע זה(. לא יינתן זיכוי בגיף המשטחבכל היק מיםאף כולל  שרדהנ

  ן,בח חלק תחתוהמט ארון יפל ות:מיד

 3נה הקופני ב יגכר תצר/ו על ידו. בחברה/המווכר ו/או הספק/ים שיבחשיוצגו ע"י המ מגוון  דוגמאותמתוך  לבחירת הקונה ון:גו   

  .לוח בודד אחד( ר יהיו בהדבקה ולאיש/אבן קיס. לוחות הש(רלייר ניטבה )אחד מגוונים אלו יהיה ת גוונים לפחו   

  

 אין. :עליון מטבח ארון    3.3.2 

 

שולחני ר ו מונח הכולל כיוי אתלו פה,רסט ץ' אוהעשוי עץ סנדווי מתועשארון תחתון  )כללי(, רחצה בחדריין(: ארונות אחרים )צ 3.3.3 

 .  פחותלמ ס" 80 -כ ת:מידו סטה. נירו וצירי ,בות מגרה/ות, דלת/ותרל ,שאו שי( רלי)אינטגרץ קוו או  מחרס   

  רן הארון.ין לפי יצו/או מלמ קהאיפורמ: י פנימציפוי . קהאיפורמני: ציפוי חיצו   

    פח ג'ראה נס הרחצה:עד ארון מחיר לזיכוי ב  

 

               :תהערו   

)פינה ככל  רהקי  ורךלא . המדידה23.3.עיף והכל בכפוף להערה בס רךו אמטר  05.ח ונות מטברא לכללית ש ךורא מדידת   (1) 

תוך המשולבים ב)למעט מקרר(  נור, כיריים וכיו"בלמדיח, תדים ועמי ה (. חלליםהארון  ורךבא םמיי עפ מחושבתשקיימת 

   .הז רו אי ה מתיסטי יחשבו כ אל, ונות המטבחרא אורךת דו מי ב 5% -טיות עד כס באורך הארונות. ו ת יכללהארונו 

טבח המת ובקיר שבגב ארונו  כן יתן כי ו בחשבהקונה לקחת , על וע עצמי בח וביצארונות המטור יכוי עבבמקרה של ז ( 2) 

 ורך תחזוקה.ה לפתח/ים אלו לצפתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גיש קיימים

 .הקונה לטתלהח הינם ון תחת בארון  םי נובמ 'וכו  תנור ,מדיח של תקנההארון לצורך ה ן תכנו  (3)

  מדפים,תות ו לד לרבות ,בשלמותו  טבחמה ארון  תלספק א המוכר על ,להתקינם אלש הקונה החליט -                      

 למדיח זו יקשל מים ונ תהנדרשו  תנו ההכ ולרבות ) חללים ללא ( המובנים יםהכלים החשמלי  קנתלהת שיועדו  במקומות                       

 ה את  ברה תנחחתקבע ובמועד שה החברהזמנים שי הלוח על פ ו בחירות דווח עלבאחריות הקונה ליור. הכ תתח          

 . שהרוכ         
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  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 יית הכביסה.ן תללמתק ישירהתהיה גישה ממנו אשר  ,מרפסת/שרותהממוקם במרפסת ה בקיר חוץ פתח              

ינימלי באורך מ ,סה פלסטיקלי כביחב 5,  יםגללגכולל  םניצבי נים(לוומגוכת )ממת מוטות 2: )קטנה( סהי בליית כתלי חיצונתקן י מ

 .מטר סה"כ 8 -מ באורך של לא פחותכולל חבלי כביסה   ס"מ 120באורך מינימלי של  מתרומם מתקן וא ,ס"מ 160ל ש

 .רחצשווה ערך ב מתקןותקן שר שילדירות הגן: אפ 

 .5100י ן ישראלומר עמיד העומד בתקחמ :רו תיא: הסכבי מסתור  

 

    )מידות בס"מ(  ירהסים בדרי תו ת דלתות, חלונות רשימ – 3 טבלה מס' 3.5

 

 יםתריס תונולח   דלתות ---

 ר חד
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

)עץ  מרחו
ום/  אלומיני

 מתכת(

ה )ציר  סוג פתיח
 רר( ג נע"כ(/  כ

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 

 רוחב(  )גובה/ 

מר )עץ וח
אלומיניום/  

 מתכת(

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר
 כיס( / רר נג 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 כת(מת
 ם ביחומר של

  ה)ציר/סוג פתיח
  .ע.כ/נגרר/כ

 (כיס/חשמלי

 סה כני

1 

 גילה ציר ר  בטחון דהפל

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 דיור  רדח

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 מ' אלו אלומ' 
 גלילה חשמלי

 לל גיבוי ידניוכ
 265/220-כ --- 265/220-כ

--- 

--- --- 

1 

 מזוגג אלומ' 
 נגרר כ.ע.כ 

 מעל חלק קבוע 

1 

 מ' אלו אלומ' 
 גלילה חשמלי

 דניבוי ילל גיוכ
 135/140-כ 135/140-כ ---

 ח מטב

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג אלומ' 

1 

 יגלילה ידנ ' אלומ אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר וגג אלומ' מז 

1 

 יגלילה ידנ ' אלומ אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
דר  ש כח)משמ
 ( 2 נהיש

1 
פי  פלדה ל 

 א  "גה
ציר )רגילה(.  

 יחה חוץ פת

1 

 גג ו' מז מאלו
 או  נגרר כ.ע.כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  לכיס נגרר   אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/יםים,  שתי  חת אוא  ףנכ
             א. הנחיות הג"לפי  ילהיר רג או צ  לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 יםרהו

1 

 ציר רגילה    +צוהר  עץ

1 

 וגג ' מז אלומ
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85 -כ 70/210 -כ

 ה ח. רחצ
 כללי

1 

 ה רגיל ציר +צוהר  עץ 

1 

 וגג ז ' מאלומ
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85 -כ 80/210-כ

מרפסת  
 תשירו

1 

 ציר רגילה  +צוהר   ץע 

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 155/115-כ 80/210 -כ

מחסן כלי  
 גינה 

1 

 פח 
 ציר רגילה 
 דו כנפי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 115/210 -כ
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 יםתריס תונולח   דלתות ---

 ר חד
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

)עץ  מרחו
ום/  אלומיני

 מתכת(

ה )ציר  סוג פתיח
 רר( ג נע"כ(/  כ

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 

 רוחב(  )גובה/ 

מר )עץ וח
אלומיניום/  

 מתכת(

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר
 כיס( / רר נג 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 כת(מת
 ם ביחומר של

  ה)ציר/סוג פתיח
  .ע.כ/נגרר/כ

 (כיס/חשמלי

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( מד שהוצ 

1 

 לה רגיר צי פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 :תואחרו  טבלהל ערותה

 שצורף להסכם הרכישה(.זה או במסמך אחר  לה, במפרט מכרטבב צוין )הקיים בפועל רק באם 

ית תחולימרי בתנט פקקנת התלו יכלת למים ודועמינה ר רגילה. הדלתות תהייצית ובפתיח 23ס' ישראלי מאם לתקן לבודה בהת  עץ דלת = ץ ע תדל .א

= סוג רגילה ציר , ץ האלומיניוםת יועהנחיולפי  ופיל:סוג פר= אלומיניום, אלומ' . ך()ראה פרוט יתר בסעיף י' בהמש ס"מ לפחות 7בה בגו תלדה

 קיר,חה )כיס( בגומ ךו לתוו/א כנף  גררת עלכנף נ=  ניגרר כ.ע.כפלת, ה+ משת= רגיל (פ)דרייקיטוי נ סבטוי(, משתפלת )ניחה = פתפ י ק, פתיחה

כולל אטם  ן(,  במילוי פוליאוריתן מוקצף לפי הנחיות היצרלומיניום )בעובי ויים פח אעשם : שלבי התריסיתריסים ,ה אנכית= כנף בתנוענה וטי יגיל

  .(רויד דרבחחשמלית, הה ליאחד, לגל דני)גיבוי י ישמלו חה, באמצעות רצועה ו/אעלל כלפי מל= תריס נגה ילגל. גברתם לאטימה מוביהשל ביןמי גו

 תאים לסה"כ הדלתות/הכללית בדירה תובלבד שהכמות  הבטבלשל אחד מחדרים  רבתיאוע פיפים לשני חדרים יכולות להושות, מתות/חלונותלד . ב

 .ויריזוג האומ רכתמע ס"מ כהכנה לתפקוד 3ד  ע פהמעל רצ וגבהות פנים יולי דלתוה. יתכן ושטבלת בווינהמצחלונות 

י לוחות המורכבים משנ, ןלפי דרישות התק רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) שקוף וג זיג ניום עםומימאל ,ד("ט ממ)למע תרינו ויט /חלונות  .ג

 יםיזרתקן ואב תולי בע החלונות ורכיביהם יהיו מ(.מ" 6 לובי שאויר בע עם מרווחלפחות, מ"מ  4 וביבע גוג)זי ית עם מרווח אוויר ביניהםזכוכ

מתקין מורשה יותקנו על ידי  וני פתיחה ונעילה. החלונותגנמנים, גלגלים, ידיות מובנות, ירצ ,EPDMי גומי אטמ ג,וגזיי כללם: סרגל, ובםמקוריי

 יותקן ת,החלונו ללכ תולסיבמ :רשתות .העורף פקוד  הנחיותי פל, נגרר  פלדהכנף/ים  ניום מזוגג עםלומיג אמסויהיה חלון בממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת תרש ף לכנ כנההכ במסילה ף נוס בנתי

ות לרבות במטבח באם פונה למרפסת שר ש אוורור(כנון והבניה נדר)בחדרים שבהם לפי תקנות הת י ונלקיר חיצ ו דלת מזוגגתלון ו/אבהעדר ח .ד

 .י(ת כיסוות רפפברל) מכני אוורוריותקן , ס או חלוןבתריורה הסג

  יניום.יועץ האלומנון תכ יעפ" וון,פיל, גפרו סוג .םאלומיניוים עשוי סיםרי והתות מסגרות החלונ .ה

 . מומה )"חלב"(או ע שקופהבטיחותית  זכוכיתתותקן  יש חלונות(, אם)ב רחצהבחדרי  . ו 

 . יבוי אש ת כ ישו ר ד לפי  ת,  רפפות קבועו   ו א / ו   דלת ב   או סבכה / רור מכני ו אוו   ו/או לון  ח   ות צע אמ ה ב ( יעש כש מחסן ככל שנר )   אוורור המחסן  . ז 

ות מערכ, (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצהוסף, נ מיסגר בטחון פני 5044ל תקן ישראתואמת ל ,ריחב רב (ה )ביטחוןפלד ת. דלהכניסת לד .ח

מ  מ" 1.25 עובי שלוונת בה מגולפלדה מף בנימשקו .ספר דירהר דלת וממעצו ון,תחת מברשת סף  ,"נעה ו"רוזטותידית ירים, מגן צילינדר, צ

 מר לגוון לפי בחירת המוכר.ג בתנור. יעהבצאו פוי ויניל בחי ווף יהימשקוה כנף הדלת חות.לפ

  אש./בטחוןות דלת ותקנויות קרקע יתכן נחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומי הלפ .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי ממ"דת דל .ט

בכל היבט  ךשווה ער ראח יומילאו /ובורד פלקס עם מילוי גרתעל מס קיםמודבחות משתי לו ה עשויהלת תהיכנף הד :םפני  לתותמכלולי ד .י

 םתאיהמ חיצוני מתועשגמר פורמייקה או צבע או ציפוי שקוף הדלת. נו בהתאם לסוג מיים, אחר. צירים יותקקה, קטיוסחוזק, אק –תפקודי 

לי אישר ןלתקבהתאם היה לת ידמשקוף ה .חותצדדים לפ 3-ב צופה)קנט( מ יקף כנף הדלתהב .םהצדדיכת משני , עם ידיות מתםידות במילעמ

חת בחדרי אמבטיה / מקל מים. קנתו יהיה עמיד להמשקוף לאחר הת .אטימה יתואם לדלת כולל פסר גמהלבשות פולימרי או עץ ב בעל  23מס' 

 חותפלים גוונ 3 תוךמו ולת שיוצגו מאומגוון דוג וךתכש מת הרוחירלב גוון:   ת.כנף הדלב גגר, מזואו-צו " וצוהר/פוס פנויי "תודמ ובימנעול סיב

 הספק/ים שיבחר/ו על ידה.ו א/רה ולבן(, שיוצגו על ידי החב מהם )אחד

 סף,בנו .בועקוע סורג , אין לקבקומה(דיירים בל הלכאת מש אמור לש םחרו)ב קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהח ובפת בממ"ד -ח חילוץ תפ .יא

 הפתיחה.ן יוון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכחלסוג ה ,תחפה דותינויים במינו שכחילוץ ית פתחהמוסמכות כ ותוירשרז ע"י הבפתח שיוכ

 2 -כבוהים הממ"ד ג ת וריצוף דלה סף  .ניתחיצו נגררת,/מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתה למרחב דלת כניס :העורףפיקוד לפי דרישות  .יב

גלים עומ יום + זיגוג וכן  פתחי אוורורינן אלומוחל .התיחכנפיים לפ 2או /כיס וות לררגנשתיים, האו  אחת פלדה כנף חלון  הדירה. על מפלסמ "מס

פתח  ידולע"ג הקיר  (,וד העורף פיק חיותהנ לפי)אויר ון סינ מערכת התקנת רוק.)פלנצ'(, וניתנים לפ סקאות פלדהם בדיחסומי בקוטרים שונים,

י הרמתקן הסינון, ע"י החברה סופק באם גש שדיו .(2010י הג"א מא נותק)ת היצרן.ות רכת לפי מידמעה ותמית. מידהפרעה מקו רוצתיר אוורוה

ע"י שהוסמכו לכך  םי הגורמיע" תפנוסות ואטימ תקינותבדיקת ע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן עורף, ו ע"י פיקוד השראוונבדקו תקינתו והתקנתו ש

 עלפובהביצוע בפועל יגבר הביצוע  המכר לבין רטפמאו בות המכר ו/וכניתהמצוין ב ביןה של סתירה קרדגש כי בכל מלמניעת ספק יו ורף.ד העפיקו

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.
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 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6 

 זו(הערות לאחר טבלה גם אה )ר  
 

 קןמית
 םמיקו 

 מטבח
 צה רח רחד

 הורים
  רחצהדר ח

 לילכ
 רחא ת מרפסת שרו 

 טבחכיור מ
 לה()בודדת/כפו 

 

ת ו די מ
 ס"מ()ב

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ ---

 --- --- 3.3.3 סעיף ראה  א' --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' אין --- זיכוי ₪ 

 ידיים ור לנטילתכי 

מידות 
 בס"מ()

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

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( השטיפ

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- צרןת הימידולפי  ןהיצרלפי מידות  ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- כוי ₪ זי 

 אמבט/ 

 תחלקמ

מידות 
 מ()בס"

--- 
ן דילפי הוראות כל 

 בהמשךראה 
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- סוג
 ריצוף משופע

 מקלחת()
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ים סוללה למים קר
מהקיר  יור,כם לחמי /

 או מהמשטח

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

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' 'ספח גנ ראה אין ₪  וי זיכ

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  רךד-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 ()הלהסול

--- --- 

 --- --- א' --- --- גסו 

 --- --- ראה נספח ג' --- ---  זיכוי ₪

 סוללה למקלחת
 ם וחמיםקרי ם למי 

 --- דגם

  דרך-רב
 וץ)אינטרפ

( או 3ך רד  
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' --- זיכוי ₪ 

 --- יש --- --- --- ולניקוזם מכונת כביסה ר מי חיבו 
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 קןמית
 םמיקו 

 מטבח
 צה רח רחד

 הורים
  רחצהדר ח

 לילכ
 רחא ת מרפסת שרו 

 לשרוו ל בדופן חיצונית 4פתח "
 ,סהמייבש כבי מ  פליטת אדים

 לת סגירהגנה ומשקוולל תריס הכ
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 ליםמדיח כ כנה לחיבורה
והכנה לחיבור  ברז כוללתההכנה )

 (ולסיפון המטבחלביוב, 
 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין )ברז ניל( למקררנק' מים 

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

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

 :ואחרות טבלהל ערותה

 מסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.ר זה או בלה, במפרט מכבטב צוין אם בפועל רק ב ים)הקי  

  נירוסטה בהתקנה רניט/ג ורץקו /וורץמחרס/ סילי ק ,לבחירת הקונה: ס"מ( 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-ודדת במידות כ)ב כיור מטבח  )א(

 חרס: כיור רחצה החברה.יבחר ע"י היצרן/ספק, שלפי  גרלי(:לחני )אינטו ש כיור רחצה. ר הכיור()לפי סוג חומ התחתונ בהתקנה  או שטוחה

 . החלטת לפיתוצרת ס"מ,  40/50-מידות כ

 ( ב)מוש :סלהכיסוי אלפי החלטת החברה.  תוצרת . 1385"י "י תעפ (ליטר 3/6) דו כמותי חרס,/סמוי ארגז שטיפה: יה.לות: אסלה )ב( 

 .וסטהרניבעל צירי כבד  טיפלס               

 ות ומיטת תמיכה ינבפ מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ 3.5י בעובי אקרילתהיה מחומר  ה:מבטי א   

 ה אמאייל.מ"מ לפחות מצופ 2.5לחילופין מפח בעובי   .ווןמגל י ברזלמפרופיל               

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

 ;המשטח       

וא ימוקם הו ום ניקלבציפוי כר ,קסר בעל מנגנון קרמי דו כמותימי למערבפרח/ : : דגם. לקערת מטבח)כולל חסכם( קרים/חמיםם למי סוללה   (ג) 

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

 פק/ים שיבחר/ו על ידה.הסאו שיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/

  או בודהעה משטח מישור עלמו  מוקוהם י  וי כרום ניקלפבצי,  פיה  ערבל: דגם: פרח/מ)כולל חסכמים(  ור/י רחצהלכי  ,מיםקרים/חסוללה למים   )ד( 

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

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

 תחתית  יאהת יצהכולל ,יקלנם בציפוי כרו מהקירקס מים חמים וקרים מי הותקן סוללת :באמבטיה :)כולל חסכמים( מים קרים/חמיםלה לסול )ה( 

 ות ומזלף. פחמ לס" 60צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך האמבטיה מיל' ל  

וביל אנכי באורך ומ מוט החלקה טלסקופי ,ה מתכוונןכולל צינור שרשורי, מתליפוי כרום ניקל בצ, (3רך )ל/רב דמערב -מהקיר דגם: : למקלחת  

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

 הספק/ים שיבחר/ו על ידה.או /לן וברה/קבשיוצגו ע"י הח סדרות 3לחת, לבחירה מתוך מקיה/סוללות האמבט  

 .לינ יברזובור לביוב, חי :כוללת שטיפת אסלה י ארגז/ו ים כיורהתקנת  )ו( 

 .: לבןעותקבו ון הגו  )ז( 

 . והזנת חשמל ו דלוחין או שפכיםלקור ( וחיב2007תיקון אוג'  -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםכנת חיבור למכונת כביסה כוללתה )ח( 

 זרי קצה.ם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אבי: באנק' גזהכנה ל (ט) 

 .ניתת העירושהרבטמפרטורה המסופקת מ: מים מים קרים (י) 

 בתקן ישראלי יםומדשע קבועותלבחור או לרכוש  , באחריות הרוכש,באם אינם ממבחר החברה -נית/אמבטיה(רחצה )אגקבועות  (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

  ר.משטח העבודה או הכיורז הממוקם על מישור ב = קרי חפר קבוע. הנשלף מתוך שרוול ראש ברז שלף = נ (בי) 

  ם /חמים, בעזרת ידית אחת. מים לקרי= ויסות ר( יקסמ) למערב  

 שניהם.קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או /יםחמ נטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מיםי)א דרך-רב  

  

 חרך אמסמבאו כר זה  מט ויין כך בטבלה, במפרתקנו בפועל רק באם ציו ת לעיל י ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערו הר כ)מוב

 הרכישה(.ף להסכם שצור 
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 , רצפה, ביין(הבנ ללמשותפים לכו)בחלקם יתכן ת לקולטני ביוב ורביקצנרת ופתחי : אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1 

 . יבוי אש(דרישות כ"י עפ ,מותוכ יקוםמ) יתכן מתזי כיבוי,ה. האינסטלצי לטת מהנדסהחת עפ"י במיקום וכמו, בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  דלהעברת גז וכבלי פיקווצנרת  מפוצלו/או  זימרכיני לפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

 , רוןדבמסת ו/או ושרבמרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  דועמייקום . מלמאיידהמיועד מיועד למעבה, עד המיקום ום ההמיק  

  .הרהחבעליון ו/או במסתור כביסה,לפי החלטת מהנדס  בגג  למעבה מיועדרה. מיקום חלטת החבעפ"י ה  

 יההוראות כל דין. התקנת המערכת הסולארית תהלפי תהיה ת סולאריבאמצעות מערכת הספקת מים חמים לדירות    3.6.2

 . זמן לחימום המים )טיימר(קן קוצב חמים והתם ההמי דודחשמלי ל וילרבות גיב 579שראלי בהתאם לדרישות תקן י      

( הכולל מפסק יימרזמן )ט ן קוצבית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקארסוללכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכת ה  

 .  ההפעלה במאפשר לתכנן מראש את זמני 

והתקן קוצב , יעשה חימום המים באמצעות חשמל יתכת סולארצעות מערבאמים מם חלספק מי תןהוראות כל דין לא נילדירות שלהם לפי   

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

 גג עליון או סמוך להב ירות אושבמקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת : הדודקום מי  ;ריםליט 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד(             

       סטלציה.נאימהנדס ה תכנוןלפי  

 (.2007 תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה ., מקלחתהרחצה, אמבטיומטבח  : קערותם לכליםמים חמי  חיבור 3.6.3

    .יש, בדירות הגן בלבד :דלי""ברז  3.6.4

 לפי החלטת החברה(. )מיקום : ישמים לדירה מונההכנה ל 3.6.5

  האינסטלציה,נדס מהתכנון לפי  ,PPR, S.P ול,ת, פקסגנוו: פלדה מגולים וקריםמר הצינורות: מים חמחו  3.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

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

 .יש: לדירהנה גז הכנה למו  3.6.8

 

  הערה: 

 ניתוק,  ות, ברזיתאמה, םיכיים, מאררחבם עבור מתשלוו כולל מחיר הדירה אינברה. החהחלטת  לפיהינו בדירה,  הגזנק' מיקום  

 עצמו לחיבור הגז,  קנת המונה והמונההתרך הנדרשים לצו, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים נוספים מונה פיקדון 

 ,(דלב)הכנה ב שרוול פלסטיב לתחמושת אספקת גז נרצ ניין.בבהגז המורשית ע"י החברה לפעול ' רות לחבישי הקונה םתם ישלאו 

 דירה.ר המחיבלה כלו 

 

 

 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5 טבלה מס' 3.7
 

 תקע ונקודות טלפון, ראה נספח ג'ית , במחיר זיכוי לנקודות מאור
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 קרהת /רקי 
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מים מוגן 

 תקע  יתב
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;רתו קשנק' ת
 .ון פטל נק'

 דות נקו  3 כ"סה

 הערות אחר/

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

ובי  לל  ורהמפסק תא -
 . קומתי/חדר מדרגות

 . ילוח חשמל דירת -
ולל  רת כ ון תקשואר -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 ורדי חדר
 אוכל נתפי ו 

2 3 - 
1 

 ( ןמזגל)
1 

ת  ספתו -תריס חשמלי 
פעלת  לה  חשמלדת נקו

 ריס. הת

 רפרוזדו 
1 

)כולל מפסק  
 מחליף( 

1 - - - 

  3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל  

נקודות   2"ר",  ת נייפ
 מאור לפחות + מחליף. 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 קרהת /רקי 
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מים מוגן 

 תקע  יתב
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;רתו קשנק' ת
 .ון פטל נק'

 דות נקו  3 כ"סה

 הערות אחר/

 1 חמטב

6 
  )אחד מהם

חד  ל, אכפו
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

ן  מוג  מהם
בדרגה  

 גילה( ר

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

  בתי, ים מיקום השקע 
מעל   יה יה התקע 

ול  העבודה ככ טח מש
האפשר ובהתאם  

לתכנון המטבח יותקנו  
שקעי כח נפרדים  

 למדיח, לתנור, למקרר 

ינה ש דרח
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( למנורה

4 
ם ליד  )שניי
 טה( המי

- 1 1 
אינטרקום )נק'   -

 שמע/דיבור בלבד( 

   צהרח חדר
 ריםהו 

1 
 ( ם)מוגן מי

- 1 
1 

בית תקע  )
 ר( נולת

- - 

 /ד"ממ
 . שינהח

פי  מנורה ל 
נחיות  ה

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

וד  פיק  תקנות לפי 
 ורףהע 

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 ים( )מוגן מ

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

  + התקן קוצב זמן
מפסק לדוד   ללהכו
י  ם עפ" ש במיקוהשמ

 ן. כנוהת
 מכני רור+ אוו

 רות שסת פמר
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 , סהכבי)מכונת 
 סה(מייבש כבי

- - 

חבה ר
 מרוצפת

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי +  

סק + מנגנון פתיחה  מפ
 ידני. 

ן כלי מחס
 גינה

1 - 1 - - 

  צריכת החשמל של
תחובר לשעון   המחסן

תי אליו  ירהד  החשמל
ן. או  משויך המחס 

ות  נ הזשלחילופין 
מל של כל  החש

חסנים יחוברו למונה  המ
  פרדף ונ ת משו

  לבד, אולמחסנים ב
מונה נפרד לכל מחסן,  
י  להחלטת המוכר ועפ"

 בחירתו. 

 ןמחס
כל )כ

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

  צריכת החשמל של
תחובר לשעון   המחסן

תי אליו  ירהחשמל הד 
ן. או  משויך המחס 

ות  נ שהזין לחילופ 
החשמל של כל  

ונה  חסנים יחוברו למ המ
פרד  ונ   ףת משו

למחסנים בלבד, או  
ן,  מחס מונה נפרד לכל 

י  עפ"המוכר ולהחלטת 
 בחירתו. 

 מסתור
 הכביס

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 ן(למזג 

- - 

    

  ה ואחרותהערות לטבל

 ת הדלקה אחת.מטורה(, כולל נקודרא /הילא -רה וכיסוייר או תקרה )ללא נוק בית נורה על גבי = קרהקיר/ תנקודת מאור  (א)

  .פרד(בפנל אחד, נספר כל שקע בנ)שני שקעים או יותר  .גילחשמל ר ניזון מזרםי ה= "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמל רגיל(ר )ו את תקע מבי  (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5לים ר יבוצע בכביבוהח

החיבור  ע בנפרד(.שק לכ, נספר ו יותר בפנל אחד)שני שקעים א רגיל שמלם חהניזון מזר ,שקע בודד עם כיסוי ם:מוגן מי  ע מאור )רגיל(בית תק  (ג)

 לפחות.  מ"רמ 1.5יבוצע בכבלים 
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לכמות  ספתינם תוושאהמצוינים בסעיף א' ה או קיר(, תקרר )בהמאושל נקודות  לאופן ההדלקה תאור בלבד דלקה כפולה=ר הודת מאו נק (ד)

 המצוינות בסעיף א'.ר מאוה נקודות

 2.5 ם קבליםפסק נפרד עלמ מחובר ישירות ללוח כל נק' במעגל נפרדד )רפחשמלי נים על גבי מעגל "שקע/ים" הנמצא/ = פרדל נבית תקע מעג (ה)

 מ"מ . 

 גבוהה. נהבדרגת הגקצה מוגן מים ביזר הבמעגל חשמל נפרד אך א שאינו בהכרחגן ע מות תקביאו אחר=  IP44גות הגנה בית תקע עם דר (ו)

מחשבים,  בין –ללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת וכו דאו לחו ת ביחד )קומפלט(נקודו 3= )מחשב( תרקשו ץ/תטלפון חוזיה/טלוי נקודת  (ז)

אינטרנט. /ת הטלפוניםרה לרשללא חיבור הדיכבלים.  יטת שידורי לקלבור לחי דורי חובה כאמור, ואפשרותחיבור לקליטת שי –זיה וויקודת טלנ

 .כולל כיסוי 1ודול מ 55 וקופסא קודת ההכנה בקירכוז התקשורת ועד נימר יכהינור וחוט משדת התקשורת תכלול צקונ

 .(פי הענייןעמדת שומר ללו נה אלמב דלת כניסהללתקשורת פנים )לאות כולל אביזרי קצה ת מנקודה/וינטרקום(= )א נקודת טלפון פנים (ח)

  . מ"מ  2.5עם כבלים  דנפרסק רות ללוח למפ, מחובר ישילי נפרדשמעל גבי מעגל ח תקע כוחבית  = נקודת כח (ט)

ועד נקודת ההכנה  )מחשב( מריכוז תקשורת ורתנק' תקשהכנה ל בד.בל ת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכהאחר ןלא צוי באם"הכנה"=   (י)

ת ספק עמניל. הט" )ספירלי(ר חום" ולא "תנור לפז"מ ן )באחריות הדייר(,יותקה מעל דלת חדר הרחצמצאת נור חימום נלת הכנהאם הבבקיר. 

 מים.גן ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מו ברה.הח י"ופקים עצעי חימום לא מסיודגש כי אמ

את אותה/ם  מכבים/דליקיםוק ביניהם, אך מנמצאים בריחם השונידים כיבוי, משני אביזרים נפר מאור הניתנות להדלקה/ ות/נקודה =חליףמ (יא)

 ר.אומ נקודה/ות

ות שירקום המתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ילמ תחטבח, מתפאזית בארון המ תותקן נקודת תלת= י פאזלת וללת חיבור תבדירת מגורים הכ (יב)

 ירתי.והמפסק בלוח החשמל הד בות בית שקעלר יווטל הח. הנקודה תכלול את כ5*2.5וח החשמל ותחווט בכבל בל לת פאזילמפסק ת

 

 או במסמך אחר זה  רמפרט מכיין כך בטבלה, בו בפועל רק באם צו נותקל י ת בהערות לעי לגביהם יש התייחסו  ים)מובהר כי ציוד ומתקנ

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   מנגנון שבת לתאורת ו בחדר מדרגות ורקת אלהדללחצן  .יש: ת מאורו : נקודמבואה קומתית: בכל קומה /מדרגות חדר   3.7.1 

  ש.י :קומתיתלקת אור במבואה צן מתוך הדירה להדחל .יש י הדלקת אור:לחצנ יש. ופי מאור:ג .קבועה לילה              

 להיתר(. ות התכנון והבניה )בקשהקנעל פי תות( בדירה נור: הכנת שרוולים )ציטלפון חוץ  3.7.2 

  ,זמזם ליל:צ .לחצן וג:פעמון: ס 3.7.3 

 הת"י.ת , לפי דרישו: סטנדרטוג: סשקעאביזרי הדלקה/ 3.7.4 

וך בת )כולל שקע רגיל(,דירתי ולוח תקשורת  (ידתבעהרחבה לצורך  מודולים 6-ארת מקום פנוי לשל הכול)דירתי  חשמללוח  3.7.5  

 .אין שבת:שעון : יש. מפסקי פחת מל.לפי תכנון מהנדס החש  :וםמיק .יש: הדירה

 כולל קוצב זמן.  יש.: שמלי חשמש/מים,  חשמל לדוד נקודת 3.7.6 

 .(ונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונהת מנתקמנה והרה אינו כולל הזמחיר הדיאמפר. ) 3 × 25: : תלת פאזיתי גודל חיבור דיר 3.7.7 

 ומתדלת הכניסה הראשית בק לחצן לפתיחתלל , כויבורשמע ד )אינטרקום .5 בטבלה: כמפורט מיקום: יש, וםרקכת אינטמער 3.7.8 

 ם(.בחדר שינה הורי רבודילשמע וופומית  ,הכניסה  

 ן.אי :ל סגור )נפרדת(וויזיה נוספת במעגלת טערכמ 3.7.9 

  טלוויזיה רב ערוציתת לקליטם יבור לכבלילח הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

.  לחילופין (ת זהרואשר תספק ש ערוצית -רביזיה הלחברת הטלוונה ישירות ולם ע"י הקויש אשר ועל ללא ממיר וללא חיבור בפ)   

ונה ע"י הק שרכיי )ללא ממיר דירתי אשר M.Fדיו ור 33, 1,2 ץרודורי עלקליטת שי ניניםאו למספר ב ןלבניי זיתמרכאנטנת צלחת   

 ק שרות זה(.ספמ  

 :יתקנים אחריםמ 3.7.11 

 .ש"ע ורתי "וונטה" או/או ע"י מאורר די ף(וח חשמלי חיצוני )משותע"י מפכני לפי תקנות, יבוצע ב באוורור מחויהמ לר חלאוורו  -  

שמלחה ולרשת פאזי תלת ריבולח תתאים המערכת .הדירתית החשמל ריכתצ לש הולבקר לניטור מערכת קןתות דירה בכל -  

 .םהמשתני החשמל תעריפי הזנת ותאפשר הישראלית   

 :לתכלו תהמערכ                                   

 לימחש זרם דהמוד רכיב על סתמתבס אשר הדירתית לחשמה בלוח מדידה דתיחי                                   

 ; אלחוטי לשידור קשורתת יחידת) פאזי תלת לוח רועב זרם חיישני ושהשל                                   (

 אותם יגומצ מקומית בצורה םניהנתו את ומעבד המקבל יאלחוט דיגיטלי צג                                     

 ההכניס מבואתב / הכניסה לדלת בסמוך ,הדירה בפנים תקןיו גהצ ; ורהבר בצורה                                     
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  םעלות ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת נרגיה השוטפתהא יכתצר נתוני את לפחות ציגי הצג; רצפהמה 'מ 1.5  ובגובה נגיש במקום                                    

                                 .הכספית                                     

 .3.5פתחים סעיף  תם בטבלאה גם תריסי. רחיבור לתריס/ים חשמלי/ים -

 

 ה:תקני קירור / חימום, בדירמ .4

 :לותכל אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת תזימרכ מיני למערכת בלבד הכנהש י ן.אי מרכזי  רתי מיני די  וג אווירמיז 4.1 

 חלקי לכל צרוק יעיל אוויר פיזור שראפהמ חרא או במיקום רוןהמסד או האמבטיה חדר תקרת לתחתית מודבצ דיילמא נןמתוכ מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                         תוכנןהמ המיקום בין צפהרה יובמיל ונעה בקירמוכנסת  חשמלי יקודופ נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע  .2                   

  מוצא .ביסההכ וז מסתורניקל או צפהר למחסום המאייד ניקוז 3 *2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,למעבההמתוכנן  קוםהמי ועד למאייד                        

 .בפועל המערכת קנתתלה עד ,גבס לוחב כיסוי באמצעות רהסת ה יכלול "צמה"ה                      

 .המסדרון ירק על התרמוסטט קוםלמי עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק ולשרו נתהתק                   3.

 .ווירא מיזוג מהנדס ידי על המערכת כנוןלת התאםב יהיה ההכנות . מיקום4                  

 .יםבהמע / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע יקוםמ . 5                  

 לול:תכ נה למזגן עילי בממ"ד. במקרה זה ההכנההכ עוצרף, תבאישור פיקוד העו.       *ב6  

 . דת הזנה ישירה מלוח החשמלנקודת חשמל נפר -                    

 במכסה.  ריסגיה. קצה הצינור סום רצפה פעיל בדירמחיר מחוץ לממ"ד ועד אל ודה בקצנרת ניקו מים, מנק -                    

 יה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון.יה העבקום הממי -                    

 יר.האו בהתאם לתכנון מהנדס מיזוגכל ההכנות הנ"ל   -                              

 כל ל מיזוג מאפשר ינוא רהיהד תכנון אווירה מיזוג מהנדס ביעתק פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1יף מעבר לאמור בסע .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את לולשתכ הדירה חלקי ליתרת םי/ פוצלנים מ/למזגן כנהה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית נימי תרכמע עותבאמצ חלקיה  

 .יםמ ניקוז וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל ותלרב רשותהנד התשתיות   

  .איןבניין: ון ממערכת מרכזית ביזמיזוג אויר דירתי הנ 4.3

   .: איןגזהפועל בנור חימום ת  4.4

 )בחדרי רחצה(. .גןמו קעש הכוללת מוםחי לתנור נקודה תבוצע. : איןהפועל בחשמלום מחי תנור   4.5

 .אין: דיאטוריםר  4.6

 : אין.ייםשמלים חקטורקונב  4.7

 .ין: אחימום תת רצפתי   4.8

 .: איןמיתקנים אחרים  4.9
 
 
 

 
 , במחסן:הדירבוי אש ובטיחות סידורי כיב* .5

 .: ישכש(נר)באם  במחסן  .באותהכ דרש ע"י רשותיככל שי: הבדיר נקלרים(:פריס) טומטיתרכת כיבוי אש או מע 5.1  

 .תכבאודרש ע"י רשות היככל שי: ן גלאי עש 5.2  

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

 

 , ותע"י רשות הכבא שדרי י , ככל שעליהם י יפוצלרבות חיפוי/ ,כיבוי ובטיחות אלו  י,גילו  סידורי * התקנת   

 .ר עקב דרישות תיכנוניותאחיקום אך יותקנו במנו , ו/או שיסומכנית המכרבתו  יוצגו  הכרחא בל    

 

 ת:עבודות פיתוח ושונו  .6

 החני  6.1 

  המגרש; םתחוב: כולם. לדירה חות ממקום חניה אחדפ ולא לפי היתר הבניה: םניין/י לב סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 . סיד סינטטיב צבוע נים או בבטוןח פבטי יעשו :גימור קירות פנים המרתף. ףמרתהת בקומו כל החניות              

  ;אין)לפרט(:  מקום אחרחניות ב  

 כר.כמצוין בתוכנית המ :םמיקו  לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, טית/משותפת(ה לנכים )פרחני  6.1.2   

 מי  רשנכה  )עם הצגת תג נכהירה נספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דוב חתויבה/פיבתכנית המגרש/סבייה לנכים כמסומן נח             

 לדייר שאינו נכה. ית וגםנכה, בין כלל דירי הב בהעדר רוכש , וורה(התחבמטעם משרד                                
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 : יש.תאורה מערכת .מוחלק בטון :יתקמקורה חל /קורהמ חניה גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: ניה מהכבישלח הישג 6.1.4  

 כר.: לפי סימון בתכנית המםקו מי  ת.חת לפחוא: רהלדי מספר חניות  6.1.5  

    .אין :יהלחנ בכניסהמחסום  6.1.6  

 יתוח המגרשפ 6.2 

 .בניןל הכניסה למבואת דע ובחמהר חיצונית סהכני רחבת תתוכנן רשמגה בתחום                                 

 ]לבנין הכניסה מבואת וחבבר פחותל[ רוצף מ יסהכנ שביל תכלול החיצונית הרחבה                               

 .לפחות ר"מ 20 לש בשטח לצידו מלווה וןגינ בעל וארומ                                

 .טבעיתנים משתלבות/ אבן בא /טגרנוליט/ אספל : בטון/ם: חומר גמרלי שבי  6.2.1  

 .ל הניתן בעל גוון בהירככ הריצוף יהיה .תעיבן טבלבות/ אם משתבני: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ א: חומר גמרגותרמד/ביליםש 6.2.2 

 כוני במים בהתאם חסגינון  .יש :צמחיהת(. מצורפ )על פי סימון בתכנית  .יש: משותפתצר ח 6.2.3  

   .ות משרד החקלאותלהנחי                                 

 .: ישמשותפת ת השקיהרש 6.2.4

 ערכת השקיה. גונן וללא מא מל ח לשט ונההכו . )חצר,וכנית המכרלפי ת :לחצר מחדר יציאה; יש: ה/ות הגן לדיר ודהחצר, צמ 6.2.5  

 ש בעת יעשה ע"י הרוכ ין(יהבנמים משולי  רחקתבחצרות פרטיות )לה קעשיפועי ניקוז פני הקר סידור :הערה   

 .תרטי פה הגינה סידור    

 ,ת וכו'(וחוש ת,צנר  מרזב/ים,), חלחול וב ומיםביגישמה/ות, גז,  יתכן: ן ה לדירה/ות גהצמודצר פירוט מערכות משותפות, בח 6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

 מ"ר. 7-מ לא פחותש, בשטח : יודה לדירה/ות גן צמהמשטח מרוצף בחצר  6.2.7  

 פי היתר הבניה ודרישת הרשויות. ל: רומח: גרשות של המ/בחזית גדר 6.2.8  

 .יעת החברהולפי קב ח המאושרתת הפיתולפי תוכניצע ה ממו גובב   

 אין.(: בחלקה וחהקומה פתשת )פולים מעמודקומת  6.2.9  

 

   משותפות מערכות .7

 : גזמערכת  7.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,ת הגזחבר עםבתאום , קרקעי -גז תת י/צובר באמצעות זיכמר סידור אספקת גז:הכנה ל    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהינתידת הצורך תבמ מית.המקו עפ"י דרישות הרשות ו/או ר שיקבע ע"י החברהיקום אחהבניין או במש או מגרה   

  צנרת הגז ותחזוקתה. להנחת    

 .בבעלות חברת הגזת אספקת הגז הינם רוצנ ,ר/י הגז כאמורצובמובהר בזאת כי    

 ;: ישמרכזי לדירה ממקוררת גז צנ 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4בלה ראה ט: מיקוםיש.  :הדירה ספקת גז בתוךנרת אצ .37.1  

 

 :בוי אשלכי רים סידו  7.2 

 ועץ הבטיחות.ת הכיבוי והנחיות ישולפי דרישות ר :מדרגות בחדרי  מערכת להפעלת לחץ  7.2.1  

 ות.ישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחדר ילפ: וריםבמבואות/פרוזדן מערכת ליניקת עש 7.2.2  

 הבטיחות. הנחיות יועץי וכיבוות הלפי דרישות רש :רינקלרים(מתזים )ספ –ומטית בוי אוטמערכת כי  7.2.3  

 יועץ הבטיחות. תחיורשות הכיבוי והנ: לפי דרישות כולתן ותוי לרבות ארגזי כיבוי ות כיבעמד 7.2.4  

 רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ות שרילפי ד :גלאי עשן  7.2.5  

 בוי בשטחים משותפיםי וארונות כ ים(דרנט)הי  , ברזי כיבוי אש כיבוי ו  וי גיל מערכותלרבות  הכבאות,כל סידורי : הערה     

 ות הכבאות.כמות לפי דרישות רשו  מיקום פרטיים, או               

 

 כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ת הורשע"י  שככל שידר: חניה ורור מאולץ במרתפי ו א 7.3 

 אין.: נת הדירות()להז יתג אוויר מרכזמיזו  רכתמע 7.4 

 .אין ש הדיירים:ימום לשדר/י מערכת מיזוג אויר בח 7.5 

             הכניסה לתד ליד הקרקע בקומת קמוימו הדואר תיבות מיקום: ואר שגוי. לד 1לוועד הבית,  1ירה, לכל ד :תיבות דואר 7.6 
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 . 816י"תו ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית תבעלו יוויה הבנייניםלכל  אחדבמקבץ או  , בנייןכל ל                     

 : אחריםמיתקנים  7.7 

 מוש כלל ילש חדר/ים שותפים(,בחלקים מ)ות תאורה רכמאגר מים, מעת מים, בוה ומשאמערכות סניק  

 ועצים.כנית המתכננים והיתולפי  מיקום וכמות: .כו'ו ןסמוכים לטובת הבניי בבנייניםאו  כים,סמו יםניבני בבניין ולטובת םהדיירי  

 

   תשתי ות תמערכחיבור המבנה ל .8

 ין.: אחצרל נפרד ה מיםונמ: יש; לבית ראשי מים  מונה; : ישבור לקו מים מרכזי חי  8.1  

 יש. וב מרכזי:ילב חיבור 8.2  

 ת מונה.התקנ ולללא כ; יש. בהתאם להוראות חברת החשמל ,מלשהחלרשת  חיבור הבניין  8.3  

 .לחב' הטלפוניםהדירה חיבור כולל היתר(: לא ניה )בקשה לוהבנון תכה בהתאם לתקנות :ת הטלפוניםלחיבור הבניין לרשהכנה  8.4  

   .(3.7.10 ף לבד )ראה גם סעיהכנה ב .אין (:רנטטאינ/ה)טלוויזי שורת בור הבניין לרשת תקחי  8.5  

 על בפוועם שביצעבודות במחיר הרכישה.  יםכלול, דרכי גישה, , ניקוזומכיםקירות תרכה, מד : כביש,פיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 יות החברה.ם באחרע"י הרשות המקומית איניעשה   

  .(ר לפי היתר הבניהחו אא )מכלים טמוניםיש : ם לאצירת אשפהי /מתקן  8.7  

 .המקומיתות שהר ע"י: פינוי אשפה  

 

   רכוש משותף .9

 : משותףכוש ההר תיאור 9.1 

 .מכרית התוכנבאם סומנו כמשותפים ב: יםמקומות חניה משותפ    9.1.1   

 אין. :(פתוחה ודים,ועמ סה)קומת כני  קומה מפולשת 9.1.2   

 החלטת בחברה. לפי: צמודים לדירותמחסנים שאינם  9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות מבשטח:  .: ישסהכני  מתי( בקומבואה )לוב 9.1.4   

 .: ישקומתית מבואה )לובי( 9.1.5   

 .ןבנייבכל   1)מספר(:  רי מדרגותחד 9.1.6   

 .בנייןבכל   1: עליותמספר מ: יש; מעליות: יש; ליתפיר מע 9.1.7   

 יש.: מיתקנים על הגגדי החלק התפוס על י חותפ: לגג משותף 9.1.8   

 ים.ממ"ד -יש מרחבים מוגנים דירתיים אין. :טלממ"ק/ מק 9.1.9   

 אין.: תףדים משו חדר דו  9.1.10   

 משאבות,  דרחריות, משאבות סחרור, ת סולאמערכו( כגון: משותפות ו/אופרטיות ת )כניוות ט: יש מערכקנים על הגגמית 9.1.11  

  דין.ל פי כמוסמכת על  חר שתדרוש רשותן אוכל מיתקמאגר מים            

 .; ישלא גינון שטח ל ש.: יושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 ם כרכוש משותף מסומניהקים אחרים במפרט זה, כמפורט בפר  :תףמשו  רכושוספים של הבית שהינם מיתקנים וחלקים נ 9.1.13   

 יות המכר.כנבתו   

 ש המשותף: להוציאם מהרכו  ין אש (מיםיבאם קי) ק/יםחל 9.2 

 , )מילוט(.גותדרמ י /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 ותפת.שגישה לחניה מ 9.2.3   

 יסה.לובי בקומת כנ 9.2.4  

 מתי.לובי קו  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() שוניםמדרגות אל המיתקנים ה גישה מחדר 9.2.6  

 ות אל חדר מכונות.גישה מחדר מדרג 9.2.7  

 .)משותפים( ים טכני/יםר/דחקומתי ל מדרגות או מלובי גישה מחדר  9.2.8  

 .על הגג ותפיםמש קניםתוס על ידי מי התפ –גג חלק ה 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 רחבים מוגנים בדירות(.יש מ -)אין .לט/מק ממ"ק 9.2.11  
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 משותף.ו ע"י החברה כרכוש דרככל שיוג: חלק אחר 9.2.12  

 

 י העניין()לבניין/ים לפ תףו בית מש 9.3 

 או בבית וכר דירה בבית משותף ות(, המרחוק המכר די –הלן )ל 1974 – דהתשל"לחוק המכר )דירות(,  6 יף עסבהתאם ל )א(  

 המצוי  של התקנון נה הוראהמשהחיל על הבית מבטל או דעתו לנון שחל על הבית או שבמשותף והתק ביתשם כלהירהמיועד     

 יינים:ניין; ואלה העתו ענאו המכר פרטים על ל במפרט או לצרף לחוזהלוכלן, חייב נים המנויים להלעניין מן הענייל תהמתייחס    

 רכוש המשותף;הוצאת חלק מה (1)    

 משותף הצמוד לדירה;חלק ברכוש הל הרו ששיעו (2)   

 ו;יים המחויבים בקשר אלבית המשותף ובשירותה יעור ההשתתפות בהוצאותש (3)   

 המשותף;ת יבניהול ה בלת החלטות בדברסדרי ק (4)   

 ת;)א( לחוק המכר דירו3 ר בסעיף ובצו בדרך האמיכון הש כל עניין אחר שקבע שר (5)   

 ייב וזה המכר, כמי שהתחבחיראוהו, על אף האמור  טן )א(ינים המנויים בסעיף  קעניין מהעניעל טים ר פרמוכר שלא מס )ב(  

 שותף. המ  על הבית ותו עניין יחולון המצוי לגבי אנוקשהוראות הת    

 

 ד לדירה:ף הצמו שותשיעורו של החלק ברכוש המ 9.4

 של כל  שטח ( ל5ף פרט מכר זה פרק א' סעיה כמפורט במשובן חיואופשטח הדירה )כהגדרתה  ככל האפשר ליחס שבין יה קרובהי 

 פי שיידרש לפי שיקול דעת כ ,ף ית המשותהקשור ברישום הבו בכל פרט אחר א הוף לכל תיקון ביחס ז, זאת בכפור בבנייןדייחידות ה  

 שבון השטחים א יילקחו בחף למשותוש השל כל דירה בבית ברכ מוסמכת. בחישוב חלקה כל רשות ידרש על ידיכפי שיאו מוכר ו/ה  

 (.6א' סעיף  רקה )כהגדרתם במפרט זה פם לדירהצמודי  

 

 ניהול הבית:ר בסדרי קבלת החלטות בד 9.5

 . 1969 -ין התשכ"טרקעקבחוק המ היה על פי הקבועי 

 

 :יו תים המחויבים בקשר אלובשירו  ףבית המשותהוצאות הת בשיעור ההשתתפו  9.6

 ף הצמוד לכל דירה.ברכוש המשותלק ל החרו שיהיה על פי שיעו 

 לת שוות הקבועמור ברכיב ההוצאחלקן היחסי כא וםליחויבו בתשוש בפועל כר לא יעשה בהן שיממוה בידי הנייזקה בהן תהות שהחדיר

 ור ה פטמשותף, אשר המוכר יהיה בפועל ביחס לרכוש הין צריכגההוצאות בום רכיב תשלאחזקת הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מ

להן כאמור ש הלגרוע מזכויות ההצבעוזאת מבלי , בפועל כהלגביהן כי לא היתה צריוכיח  לאחר שי דירות האמורותלומן ביחס למתש

 .ון המצויבתקנ

 

 משותף(:ש האו שיוחזרו לרכו /מהרכוש המשותף )ו  יםוצאמהחלקים ה 9.7

 כניות המצ"ב  סומנים בתהבאים אשר מים השטחותף מהרכוש המש יוצאו, כםבהסמהאמור בעניין זה לגרוע  ימבל      

   ר ו/או בהסכם המכר.מכו/או מצוינים במפרט ה      

 רה.החבבית המשותף לפי קביעתה הבלעדית של ב רותיוצמדו לדהרכוש המשותף ויהמגרש מוצאים מם ומקומות החניה שבתח .א

 ים. יחוץ מקורשטחי  . ב

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

 סה.כבי תורימס .ד

 לעיל(.  9.2.9בסעיף כאמור וגגות )למעט החלק  נות, גימרפסות .ה

  .נים לתא שבבעלות המוכרתחסוהמ ו החניותם לדירות, יוצמדות ו/או המחסניניחשותף לא יוצמדו כל השבעת רישום הבית המל ככ .ו

 

 

  _______ _____   __________ __   __ __________ 

 חתימת המוכר     יךתאר          חתימת הקונה          

 
 ת המשותף.ביעברו לקונה ולנציגות הים שיומסמכים נוספ נספח א'
  .הערות כלליות נספח ב'

 .זיכוייםטבלאות        ג' נספח
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 ירותשיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדכים נוספים מסמ – 'נספח א 

 

 המפרט: לתי נפרד שלק בכחל ורפויצות אלו יתוכנ 10.1  

 דירה.הל )חיצוניות( שת ליושל כל חדר ומידות כלמידות הכוללת  1:50 -רה בקנה מידה לא קטן מית הדיתכנ 10.1.1   

 .המשותף בקומהכוללת סימון הרכוש ה 1:100 -מ ןמה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטוהק תיתכנ 10.1.2   

 בקומה.המשותף הרכוש הכוללת סימון  1:100 -דה לא קטן ממי בקנהסית פוקומה טי תכנית 10.1.3   

 ון הרכוש המשותף מסי תלהכול 1:100 -ה לא קטן מרתף בקנה מידמ מותקומות מפולשות; קו /תכניות קומת כניסה 10.1.4   

 . 1:200מידה  טן לקנהבצילום מוק כניות אלו ניתן לצרף מוצמדים; ת ושטחים דירתיים   

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

שותפת מ חצרללת סימון הכו 1:250מידה נה בלת היתר בניה בקלק וגשה לרשות המקומיתשהתכנית המגרש כפי  10.1.6   

 צמודות. נותיגו

 

 רבות על פין לל דים לכתאבהמסור לימור, שיש ומרי הגת ולחורכלכל המע ושימוש תחזוקה נתנו הוראותבעת מסירת הדירה יי 10.2  

 יין:חוק המכר דירות בענ   

 ה על גימורם.זוקת כל רכיבי הדירתחפעולות שוטפות ל )א(   

 זוג אוויר, מערכות מי, מערכות בטיחותהמותקנות בדירה לרבות  רותישה ערכותזוקה מונעת של מזוקה כוללת ותחתח )ב(   

 יוצא באלה.ניות וכמערכות אלקטרומכ   

 רשות.טפות ותקופתיות, אם נדביקורות שו יוןואפ ירותתד )ג(   

 ר.שת קריפון ליצספק ומספר טלרן/לרבות שמות יצ רה,תקנים בדימערכות המות אחריות של ציוד ודומפרט טכני ותעו )ד(   

 

 ימור של הג ומרית וחכושל המער אות תחזוקהית והורתכנ (1) ה בבנייןת הדירה הראשונאשר לו נמסרהמוכר ימסור לרוכש דירה  10.3  

 ן:ענייבהמכר דירות ק חופי  לכל דין לרבות על בהתאם הבניין שיש חובה למסור  

 גימורם.כיבי הבניין על ת לתחזוקת כל רטפופעולות שו )א(   

 ג זורכות מיעמעליות, מ בטיחות,מערכות המותקנות בבניין לרבות  השירותרכות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מע (ב)   

 לה.באוצא קטרו מכניות וכי, מערכות אלויראו   

 אם נדרשות. ות,רות שוטפות ותקופתיקואפיון ביתדירות ו )ג(   

 ן ליצירת קשר.ומספר טלפו ותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספקמת הוכוד ומערות אחריות של ציפרט טכני ותעודמ ()ד  

 .מיליהיפקסומספר  טלפוןלרבות מספר וח הפיתות ורכין, המעינים של הבנת המתכנרשימת צוו )ה(   

 יחות שורת, מערכות בטחשמל ותקטרית, סניבלבד של אינסטלציה  ות( למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות ) ו()   

 ור מש הדירה האעל רוכ סמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיהוכר יצרף למהמ כות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.רומע   

 מינויה. עם)הראשונה שתמונה( מיד דירות ת או הקבועה של בעלי הציגות הזמנילנ אותםסור למ   
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 זהרות וא  הערות כלליות   –ח ב' נספ

 רה ליות למבנה ולדיהערות כל 

  .ר הבניהבלת היתהתקפים למועד ק והתקן הישראלי, כנון והבניהוהמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות הת םצריומכל ה .1

הכנה לטלוויזיה תקינה בבניין מתקן ה ו/או אנטנה מרכזית אם בבניין )לא סלולרית( לאנטנה התקנת מתקן ובתה מחפטורא חברה תהה .2

 .ןת כל דילהוראו פוף ן, בכו/או צלחת לוויים בכבל

הימנע ו לו/א רתף,המאיטום  לת לשמירה עהמתחייבולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או  וועד הבית, לפעול בעצמו ו/או באמצעותנה מתחייב והק .3

וביצוע ריסוס רשים חודרניים שו אי שתילת צמחיה בעלת, לרבות אך לא רק, ילם המרתף, כפי שפורט לעלאיטו סיכוןכדי  עולה שיש בהמכל פ

 .ינון חרקיםקעת ינלמ ופתיתק

 . עוברות ןהחלל בהן הו גובה ו סגירה אחרת וישנו את צורת ו/אקרה קלה ו/איכוסו בתומערכות כאמור  .4

קיטום פינות צע ו/או שיפולים לא יבובחיפוי קירות . ייםאלות מהנדרש בתקנים הישרלא פח רווחים )פוגות( במידותיצוף יעשו מוברפוי בחי .5

 .רונגים()ג

 תצורך מערכובלים, לאו המגרש, לחברת החשמל, בזק, כ /ומי המבנה ובאם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתח יש כגדספק יו למניעת .6

 כותובז לצורך גישה, כן ןימוש במתקני הבנייש לרבות פשר גישה חופשיתייב לארים סמוכים, הקונה מתחבניינים אח או/ין והבנית המשמשו

 לו.ים אשלום מיסי ועד בית בגין שטחו פטורים מתלמעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אל עקרקה רצועות ל בשטח/ים לרבותהשימוש והטיפו

 ורות.סגם, באריזות פתוחות או רעילי ולטים ריחות חריפים אום חומרים הפתיידיר סניםמחלאחסן ב איסור חמורחל  .7

 קונה.ם נמסרה הדירה לו מי מטעמו בטרה אודות בדירה ע"י הקונעב יבוצעולא  .8

. נייןהבים כלל תורור, המשרנרת ואותקרות מונמכות, קורות ומעברי צ יכול שיהיו רכשו ע"י הדייריםשי )ככל שקיימים(, םסניחמב .9

 פקוד.לא יפגע בשימוש ובתש ובאופן ד למחסנים בלבדונפר ף ים תעשה  מהרכוש המשותהחשמל למחסננת הז

אך לא  רעהים ליצור הפור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולזבא ונאם יותקמיזוג האוויר ב מים החמים ויח'ד השל דו מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

בדרישות  דתעומוי שרמת הרעש שלהם ות עיב, יעשה שימוש רק ביחידר ע"י הקונהוויג האמיזות ו מערכונופקו ויותקבאם יס .11

 עשים ומפגעים.התקנות לר

זרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה יטים או אביפרזק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, נ או רודן, מחסריות כלשהי לאוביהיה אחראי אח לא המוכר .12

יטים הפר,ביצוע העבודה  אוכולל לטיב החומרים ו/ ין אלהכל האחריות בג ,חר מכןירה ובין לאבד קנתםי התפנת בין לאלבניין, וזירה או לד

 הקונה בלבד. ת הנ"ל תחול עלספווהאביזרים והתו

 על מנת תהקונה וזא ה לרשותהשנים הראשונות מעת העמדת הדיר לפחות בשלושהמוגן, באופן תכוף  יש לאוורר המרחב כי שיוב להדגחש .13

 .הם עשוי המרחב המוגןצא בקירות הבטון שמנמ, המופק מבטן האדמה וה)חצץ( באגרגטים אלהימצעלול  ז ראדון אשרי גשרידסלק ל

 חניות, מחסנים ,יים, כגון גינותבשטחים פרט שרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברומת הוררכות אחב או צנרת או מעתכנו שוחות ביוי .14

  תכנני ויועצי הפרויקט.פ"י החלטת מו עיקבעומן יקספרן וממת פרטיות, ומרפסו

המגרש, בהתאם  שטח ןעל חשבוימוקמו במגרש ו גז, ביוב וכד'(כ, נות )חשמל, בזק, טל"וחות של מערכות השוושים )גומחות( עירוניים פילר .15

 ות.ו ע"י הרשוילתכניות הפיתוח שיאושר

 ות בריצוף זה.לשקיע משתלבת" עלולים לגרום באריחי "אבןים רוצפה המיעדרכי נס רים ואפילוים, מעבברכבים כבדים על שבילנסיעה  .16

 זכויות הרוכש לא תיפגענה. קרהמ ובכל ת.או אישור הרשויוצרכי התכנון ו/ם להחנייה ומיקומם בהתאויים במספר מקומות יניתכנו ש .17

 יםייה תת קרקערתפי חנהמונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למיסה לרכבים אסורה הכנ .18

 ם במרתף/ים.ם פרטיים או משותפיחיבשט ז פחמימני )גפ"מ(,בגפעל או לאחסן כל מתקן המו/ור להתקין וחמ יסורחל אף בנוס .19

בגבהים שונים  או אופקית,/כל דין, תיתכן העברה גלויה אנכית ו תראווהבכפוף לנחיות הרשויות והתכנון ו/או ה שותלפי דרי .20

מערכות שאינן  ות ושלמערכות הבניין המשותפ האלמנטים שללל של כות, ניומן בתכסבשונה מהמ סומן אוובמיקום שונה, כמ

ת מ.א. ואוורור, קווי חשמל, רצנ ,בחות ביוצנרת ניקוז, שו מל, צנרת ביוב,חש גון: צנרת מים, צנרתצנרת, תעלות ועוד כ, משותפות

חניה פרטית, ם וחצרות, בצפימרו גגותב מרפסות,בבמחסנים,  לדירה, מה, בתחום הדירה, בשטחים צמודיםתקשורת וכדוטלפון, 

ועצים הטכניים. , לפי החלטת הייותלמסומן/למצוין בתכנ ת ובתקרות הכל מעבררוובשטחים ציבוריים, בקיותפים בשטחים מש

גישה  רהקונה יאפשוברות. ת צורת ו/או גובה החלל בהן הן עחרת וישנו איתכן ויכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה א מוראכמערכות 

 "ל.במערכות הנ פולוטי זוקהתחל

 לליכים לכתחי ביקורת, השיוז וכד'( וכן פניקצנרות )מים, ביוב,  חניה, יתכן ועוברותה רת הדירה, או המחסן אווך לתקברצפה, קירות ובסמ .21

 יין, ומהווים חלקים משותפים. נהב
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, התכנוןופיים, בהתאם לאילוצי ום וחלוקה סרישליך בתה יםושינוי תיתכנו סטיופיים וייתוח, והחלקים הצמודים, אינם סות המגרש, הפגבולו .22

 ות.ויהביצוע ולדרישות הרש

מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כבר  םיפיעסף ו/או ה הבניה כך שסעיעם הרוכש התקדמזה מידה וטרם חתימת החולמען הסר ספק ב .23

ת ה ו/או דרישה ו/או זכותהיה כל טענלא וכש ולר תויקול דעשות בהתאם להאפשרוישר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת לם, לא תתאפהוש

 הקבלן. רתה או החלפה בעקבות בחיבחיר

חשמל הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש ב תירוד תשרת אתשל הבית, וזו ש החשמל המשותפת רכתיחובר למע  - T.V-ל מגבר אנטנה .24

 ף.תהיה חלק מהוצאות הבית המשותבר של המג

 .שתילה ירות באדנית אלא במכליול צמחיה ישלשתאין   - (שככל שי ) יות בנויותבאדנ .25

טבעיות כגון: הבדלי  עותפויתכנו תלכללי המקצוע,  ישראלים ובהתאםם הוחיפוי ובכפוף לתקניאבן טבעית, בריצוף ב -הבדלים בין אריחים  .26

  ה.וי חלודמת בכתמים דהמתבטאו" וכן התחמצנות מינרלים )ברזל( ים, "עינייםמרקם, גוון, גיד

ר. כמו כן לא המכח מסומנים בתוכניות ן וכו'(, אינם בהכרחוירות נושאים, קירות בטדים, קמערכת שלד הבניין )עמו -קי בניין בחלנוי שי  .27

ו אהריסה ו/ת ה הכוללעבודות, קירות ומחיצות. לכן כל בתקרות, רצפמים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו'  תרכועמ נתיבי סומנים בתוכניותמ

 .בדיקה תמחייב ,רצפה לאחר קבלת החזקהת, תקרה או ירובק  עומקל חדירה

רכות אלקטרומכניות, ביוב ומים עלמ ואוץ(, ו/ל גבוה )פנים וחוע, חלונות בחלקב בניה החסומים בזיגוגשל פתחי   - וניקוי ה הגישה לתחזוק .28

, )פיגום 1139בת"י  תאים והעומדד מבציובה וגועבודות לרק מורשים ם נדרש ים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאגג/ות עליונו/או 

 לוי, סנפלינג וכו'(.רומם/תמת

ות בשטחים פרטיים )חדרים ומרפסות(, לרב עברמ ה יאפשר, הקונות הבנייןקירות בחזית, וגותג ןוניקיורך תחזוקה לצו  -ר בשטח פרטי עבמ .29

 .ום מראשבתאו ןיהענית בנסיבו להכל כמקוב וכלים, גומים, סנפלינג, הנחת ציוד מכניקשירת פי

 ' חים, מזגנים וכות, משאבות, מפוליותקשורת, גנרטור, מע שיהיו כגון: חשמל, ולככ -כות אלקטרומכניות ת ומערזוקה  של מערכות טכניו תח .30

 בהתאם להוראות כל דין.ת התחזוקה ונציגות הבית ו/או הקונה בהתאם להראו ע"י התיעש

חרום לצורך  עתב את כלל הדיירים בקומה ר ישמשאשחיצוני חילוץ  ן/דלתימוקם חלו ןנייבבה קומ כלדירות בהבאחת מכן וית -וץ חלון חיל .31

יאפשר  י בעת חירוםבפתח זה, וכקבוע כי לא ייקבע סורג  בחייתמ ,חילוץמוקם חלון/דלת הירה אותה רכש מבד אשר ,ומילוט. הקונה מעבר

 רת הדירה.וכש טרם בחילר  ע זהמיד ירכר להעבועל המלוץ. דלת החיאת המעבר בדירה אל חלון/

זוקה מקצועית ות המחייבות תחאחררכות אלקטרומכניות וו השונים הותקנו מעקיבמבנה ובחל -במערכות  ל שוטףהדרכה לטיפו .32

ות נד או המתקיות הציונציגי היצרנים ו/או החברות ספקיבמבנה, את  חלה החובה לזמן בסמוך לקבלת החזקהר כהמו לוטפת, עוש

 וקה.והתחז לאופן השימוש גות הביתלנצי הדרכה בלתרך קלצו ד,הציו

 

 תרואחהערות כלליות 

ות באופן מושפע ,ות בטון, אספלט ו/או גרנוליטפרצ יכבחשבון יש לקחת  -כו'( ברים, שבילים ומע )מיסעות, חומרי גמר השפעות ססמיות על  .33

ו/או תפקודי בתופעה יחותי דגש כי אין כל מפגע בטניעת ספק יולמ אלו.פות רצעירים בזכנו סדקים ולכן יתעי מתזוזות ססמיות ו/או תרמיות טב

  ה.ם לשכיחות התופעוקה שוטפת בהתאתחזומרים אלו. יש לבצע לחת זו, האופיינית עיטב

וע גרומבלי ל ן הן בנוסףפרט כולהאמורות בתכניות, וכי הוראות המוע מההערות כי ההערות הנ"ל הן בנוסף ומבלי לגר הבז רהמוב .34

 הסכם.ר בהאמו מ
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   ייםזיכו טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 
 הערות מיוחדות

ן לצו ותיקו 1974-וק המכר )דירות(, התשל"דחל 6 'יקון מסהמכרז וכנדרש בתבהתאם להוראות נם יכוז זיכויים אלה היר .1
ת ינויים מהמפרט והתכניולא יבוצעו שלן ם להלנרשט כרז, פרמי הוראות הכי עפ" )מפרט המכר(. מובהר 2015-התשע"ההמכר 
 יובים אחרים.צעו זיכויים ו/או חבורפים להסכם המכר ולא יהמצו

 

 מע"מ.כוללים אינם  לןלהרים הנקובים מחיה .2
 

 הסכם המכר.חתימת  ניה, מדד הבסיס:המדד הידוע ביוםד תשומות הבחירים הנקובים בנספח זה צמודים ל:מדמה .3
 

מסגרת הליך שינויי ה )באל תו לזיכוייםכונו או אי רצונו לנצל זעל רצולהודיע לחברה/קבלן, ה רוכש הדירל שע חרוןד האועהמ .4
  ל הסכם המכרעד החתימה עימים ממו 30ה ע"י החברה/הקבלן בתוך רהדי שסר לרוכ"(, ימעד ההודעהמוים( )להלן: "יירד

 . תרבלת ההיקודם למועד יום ק 60ובכל מקרה לפחות 
 

ור תתקבל כוויתהתקופה, רת ע"י הקבלן בתום כועת תזובכפוף למתן הוד האמור הדירה כאמור עד התאריךהודעת רוכש אי  .5
 י כל דין.לזכותו זו על פ

 

המטבח התקנת  כש ספק מטבחים שאינו ספק החברה,בחר ע"י הרוגין ארונות המטבח המתוכננים וככל שנבוי כיניצול ז .6
 נו.אחריות הרוכש ועל חשבות הדירה, ובסירחר מק לאר ר לרוכששתתאפ

 

 .308/2016ר/בהתאם למכרז מ בד,על הפריטים הנ"ל בל ל זיכוי כנגד ויתורקבידוע לי כי זכותי ל .7
 

תאם למועד בניה בהכאשר הוא מוצמד למדד תשומות ה רן בגין הממכהכולל והמצטבר יקוזז מהתשלום האחרו ייכוזהסכום  .8
 זיכוי.ה

 

 .י כל דין. פחתו מהדרישות על פי ודות ותשתיות החשמל לאפר הנקת חשמל ינתן בתנאי שמסויים לנקודוזיכתן המ .9
 

חדרי השירותים חדרים כאשר יותר מעגל סופי אחד לפחות לכל שני  יבית ןל, במתקים הנוגעים לחשמם לחוקים והתקנהתאב .10
ומזגן אינם כלולים בישול ה, מייבש, מדיח כלים, מכונת כביס לי,חשמ לדודם . מעגליםישוב החדריולים בחוהמעברים אינם כל

 ל."הנ םיוהמעגל לבטל את הנקודותכך אין אפשרות ם לעגלים סופיים, ובהתאהמזערי הנדרש של מ פרבמס
 

ית בסיסהיא ו הבינוי,ורד השיכון י של משטי המכר הינה על פי המפרט הבסיסטלפון במפר/כמות נקודות המאור/בית תקע .11
 ממנה. ולכן לא מומלץ להפחית ונורמטיבית,

 

אחר קבלת לרק ו ר לי אךופן עצמאי תתאפשרות להתקינם באאפשריט מהפרטים הנ"ל, הזכות לזיכוי בגין פה ככל וניצלתי את .12
ם בטרפשר תתא לאוכיו"ב  ורך מדידותממכר לצמען הסר ספק יובהר כי גם גישה לל חשבוני. להחזקה בממכר, ובאחריותי וע

 כר.מסירת הממ
שבו יימה התקנתם יחהסתים יצוקים ובנויים ווב. הנמצאים באלמנטבירות לחשמל/תקשורת/מים/כי צנ *למניעת ספק יודגש

 ט המכרמימוש זכותו לזיכוי מהאמור במפרעת רוכש על לחוק המכר לעניין הוד 6עותו בתיקון מכמש "ת הפריטכסיום "התקנ
ר פריטים חוק. לא תינתן אפשרות לבותו ספרה יבחרו אך ורק אצל אד מספקי החבאח ספק אצל יםם המוצגי*פרטים שונ

 ברזים.לים סניטריים ו: כספקים שונים לדוגמא שונים בין
 

על  והקונה בטבלה זו, בחתימת החברה/המוכרת ים המפורטיםל זכותו לזיכויים מהפריט/ים המתומחרעבפו המש הקונמי .13
 כר.פרט המר כשינויים מוסכמים במהקונה כאמו בצעים שינויהש, יראו הנספח ז
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 : ראמק

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -רמ"

  ר אורך. מט -מ"א

 דה. ועב + ורומר שחחומר לבן+ ח -לטקומפ

 פריט אחד בודד.  -פריט

 
 
 

 דמחיר בגין זיכוי בלב  - בח, רחצה : ארונות מטנושא
 

 
 

סעיף 
במפרט 

 מכרה
 ורתיא

 /חומר
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 ה"כס כמות

3.3.1 
ארון כולל ) מ"א 6 המטבחת ארונולל לכזיכוי 

טבח, ברז מטבח, ממשטח עבודה, כיור  ,תחתון/עליון
 , לפי התיאור שבמפרט המכר.(חבמטחיפוי 

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
י , לפלי(אינטגר . כולל כיורכלליה )בחדר רחצצה ן רחארו

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

 
 

 זיכוי בלבד מחיר בגין  -ביזרים וארבות שרבנושא: קבועות  
 

 
 הערות:

 הזיכוי פריט+התקנם רים כוללימחיכל ה.1
 
 
 
 
 

 סעיף
במפרט 

 המכר
 תיאור

 מר/חו
 עבודה

 יח'
 יכוחיר זימ
 יח' בש"ח ל

 סה"כ כמות

   100 ריטפ קומפלט ר.המכפרט יור רחצה,  לפי התיאור במכסוללת ברז ל 3.6

   126 פריט קומפלט .תיאור במפרט המכררז לאמבטיה,  לפי הב סוללת 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט טרפוץ(ינא) למקלחתסוללת ברז 

 המכר.
   102 פריט טלקומפ
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 מחיר בגין זיכויים   -תר שמל/ תקשוא: חנוש
 

סעיף 
פרט במ

 כרהמ
 תיאור

 /חומר
 בודהע

 'חי
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי – קודת מאור קיר/ תקרהנ  3.7

   78 טיפר קומפלט זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט טמפלקו  נקודת טלפון

 
 : שורת ת החשמל/תק ולטבלא ות הער

 במפרט המכר. (, 5ה )טבל 3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1

 לפני ביצוע.   תייחסים לזיכוייםמ חשמל/תקשורת  ירון חמחיר ה. מ2

 
 
 
 
 

              ___________ _    ____________    ____________ 
 מת המוכרתי ח     ריךתא         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


