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 מורשת מודיעין  שם האתר: 

  
 חדרים  3 מס' חדרים: 

  
 1-3 קומה: 

  

 דירה מס': 
 . 119,123,126  :7בבניין 

 . 132,137,140  :8בבניין 
   

 14L ': סממדגם/ אגף 

  

 118473375פ..ח בע"מ (1993)נגב פרץ בוני ה
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 יניםעני תוכן
 

 ויזיה פרטי   .א פרק
 

 . (1.1-1.2ם המגרש )ה ומיקונבכתובת המ : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               

 .רהאור הדיית  :4סעיף               
 חישוב שטחה. ופןוא ירההד חשט  :5 יףסע              
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים וט שטחים נוספים רפ  :6סעיף               

 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 ה.ייבנפרטי אדריכל מתכנן ה  :8יף עס              

 נון השלד.ס אחראי לתכטי מהנדרפ  :9סעיף               
 

 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהינבאור היתפרק ב'.   
 

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

 יזרים.ואבהגמר  יה, חומרירהד ראוית  :3סעיף                
 רה.         הדי גובה  :3.1סעיף 

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

 ם.יסותרי תוחלונ ת,תורשימת דל ,(3)טבלה   :3.5ף יסע        
 (. 3.6.1-3.6.8ביזרי אינסטלציה נוספים )או ,ברזים( ה )כלים,מתקני תברוא ,(4)טבלה   :3.6יף עס        
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3)במחסן דירה, ב ותסידורי כיבוי אש ובטיח  :5 ףסעי
 .פיתוח ושונות דותעבו  :6 ףיסע

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

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2סעיף   
 יה.חנ  תפירבמץ ולמא ררואוו  :7.3סעיף   
 ת מזוג אויר מרכזית.רכמע  :7.4 ףסעי  
 ים לשימוש הדיירים.מיזוג אויר בחדר/ : מערכת7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 (. 9.1.1-9.1.13תף )ומשה שור הרכואית  :9.1 סעיף  
 ( 9.2.1-9.2.12המשותף ) שוהוציאם מהרכשאין לחלקים   :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  ניהול רבדבהחלטות סדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 יו.יבים בקשר אלרותים המחיותף, ובששמהבית ה ותצאוהתפות בעור השתיש  :9.6סעיף   
 לקים המוצאים מהרכוש המשותף.חה  :9.7סעיף   

 
 נספחים

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

 . ייםנספח ג'   טבלאות זיכו
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 חדרים  3 רים: מס' חד / מדגםדירה  דיעין מורשת מו : שם האתר

 __ רה מס': יד  

 __ 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

 ( ם ים שוניי ו יכ ז ו ם  יובי ין ח ניבע 

 ם למבנה ולדירה(ת הנכונית והבהרואמוהת כולל)                           

 

 

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

                                              ת.ז       לבין:    

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

 

       ריך:מתא   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

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

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

 . 420-0241646החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

 ראל )ר.מ.י(.קעי ישרקמ רשות: ערקהק לבע .2  

 .חכירה: הה רוכש בדירהזכות שהקונ    

 .קעי ישראלרקמ רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

 חדר ,פרוזדור המשמש גם כחדר שינה(, ממ"ד,  –להלן ) תיוגן דירמרחב מ ים,חדר שינה הור ,פינת אוכלו מטבח ,: כניסה, חדר דיורבדירה .4 

 .ת שמשו/תמרפס ,מרפסת שירות*, בית שימוש נפרד() רותי אורחיםישטיה(, במא) כללי צהרח

 *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    

 ירה.קירות החוץ של הדהם החיצוניים של על פני העוברים םידי הקוועל י וצרהנ עולהשטח הכלוא בתוך המצ )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; רה אחרת יעבור קו המצולע האמורדי רה לביןבין הדי דיחוץ מפר קיר שראכ     

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

 לסים בדירה.פי כל המחטשסכום ה יהי הדירח הטש כל מפלס בדירה;רט השטח לגבי פויחושב וית סיבדירה רב מפל (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; קי של כל ההיטל האופ חת בלבד לפיפעם א מדרגות בדירה יחושבשטחו של כל מהלך  (ג)      

 המדרגות.מהלך  ו עולהמנשמח יצורף למפלס  השט      

 –תנאיו ואגרות(, התש"ל  להיתר,)בקשה  הינוהבנון התכ תקנובת שדרואם לנהשטחים שגובהם תכללו רק השטח יי ובישבח (ד)      

 להיתר(.  תקנות התכנון והבניה )בקשה –)להלן  1970      

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

 

 :די עלבבאופן  דירההאת ים ששמהמספים המוצמדים לדירה או ם נו שטחי פירוט  .6 

 ]קירוי הכוונה למשטח מלא ות/הרו שמש מקה ות/מתוכה מרפסת ' להסכם המכרכמפורט בנספח א  :(1)שמש בשטח  ות/סתמרפ 16.  

 .רא' להסכם המכ בנספח כמפורט: טחבש, אחת מעל בלבד[  דמוי תקרה )לא פרגולה( הנמצא קומה

טחי ת שכני)יש לצרף ת רט בנספח א' להסכם המכרפומכ: מס' (ןשלשחרור ע רהקבתים תחפ )בעקבותמקורה חלקית  /מקורהחניה  6.2   

 מדת(;צוהמ החניההחניה עם סימון מקום 

 המוצמד(;מחסן סימון מיקום הת המחסנים עם רף תכנילצ )יש כמפורט בנספח א' להסכם המכר :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)טחי בשדירת ףתרמ 6.4   

 .ןיא: בשטחה ירדמוצמד ל גג 6.5    

 אין.: (4)מוצמדת לדירה בשטח רחצ 6.6

 . שטח(ו)מהות  או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם יםדמנוספים המוצ ים/אזורים,לקח/ש שטחיםי  אם 6.7    

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

     

 ים:חהשט י בלחישו  רותהע     

 המצולע הנוצר על ידי הקווים בתוך  אמרפסת הוא שטח הרצפה הכלוה של ה; שטחת לדירימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1   

 הדירה הגובלים  ירותשל קם ונייהחיצם יההבנויים של המרפסת ועל פנאו המעקים  ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץהעובר    

 ת.סבמרפ    

 הרקיע כפוף  לאור ואלשמש ו/ אשר מידת חשיפתה לקה, או בח חשופה ו/או מקורה בשלמות ,הכוונה "שמשסת מרפ"כי  רהמוב     

 ל  ע שפיעי להבה כד שיש להוהן מחוצה  הקרקע כלשהי הן בתחוםלמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית     

 .ששמל שיפת המרפסתח    

 של דירה חלק  ןיבינו לבהמחסן מפריד קיר  קירות; כאשרן בתוספת שטח ההשטח הכלוא בין קירות המחסוא , הסן חמשטחו של  .2   

 ו.ואמליכלל שטח הקיר בי סן גובל בשטח משותף הקיר; כאשר קיר המחרק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל    

 ס"מ;   20  ימתחת לקירות החוץ בעובשטח תיאורטי פת תוסף בהמרת לשץ רות החויק א ביןלוהכ, הוא השטח מרתףשל  שטחו  .3    

 המרתף  כאשר קיר ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;בינו לבין חלק של דירה אחרת  דריכאשר קיר המרתף מפ    

 או.במלו קירה טחייכלל שגובל בשטח משותף     

  מפרט המכרהמופיע ב רצחבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יותר סט; תקפהם בהייכירות התומהק את שטח ,לכול חצרשטחה של  .4   

 למעשה. לבין השטח    
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 סטיות קבילות: .7  

 ותן כסטייה ממפרט זה:המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אהסטיות    

   יין שטחה של חצר תותר סטייה גדולהלענלם ; ואוהשהשטח למע יןבו 6-ו 5ם ורט בסעיפין שטח כמפבי 2% עד של וריעבשסטייה  )א(    

 .לילע 4והערה  6.6ף ורט בסעייותר כמפ    

  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא ו/או ות למעשה לא ייחשבו כסטייהסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד     

 לעיל.  6-, ו5ים עיפבס ורטיםפמח חצר(, השט )למעטם ריושטחים אח שטח הדירהמ 2%ל ו עיעל    

הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה  למעשהות האבזרים דיזרים במפרט ומן מידות האבבי 5%של עד סטייה בשיעור  ב()   

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

 

  .אדריכלים שטרנשייןלארי  (:"יכלרדאה)"להלן "  רתי ה להקשהבשם עורך  .8

 .נווה אילן -קשורתהת תקריי : 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

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

 
 office@pr-eng.com :דוא"ל

 

 

 ציודה ואביזריה ,התיאור הבניין, המבנה, הדיר ב. 
 

 אתו נשבבניין, בתנאי שלא י וחלקים אחרים תחרוהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    * 

 .תף ומשאו שטחים ברכוש ה ייןהבנ תחזי   

 כזה .  אם יש הרשמי  התקן הישראלי לפי דרישותהיו ות יאכלמהורים המוצ לכ * 

     

 .תיאור הבניין  .1

(. כל  B,8B 9בניינים נוספים מדגמים  2-ו 14L בניינים מדגם 2בניינים ) 4שפחתי", אחד מתוך ם "רב מירבנין מגו  1.1

זה, גם קומת  ןלבניי . 121ן במגרש ימשותפת עם הבני -1הבניינים נמצאים מעל קומת מרתף משותפת. )קומת מרתף 

 (. -2מרתף 

   

 ;למגורים בלבד נהוו, הכ)*(דירות למגורים. דירות 7,8:  14)L (14 בבניין  1.2

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

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

 
 

 רים,ועדו למגו מערכת חדרים שנ או  חדר -"דירה"נאמר, " ותהגדר" 1סעיף  4197 - דהתשל"( תודיר)מכר  קלפי חו  )*( 

 לכל צורך אחר. ו א לעסק,     
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 בניין וייעודה של כל קומהכל רוט הקומות בפי  – 1טבלה מס'  1.3

 

 תף ת מרקומ

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס כניסה 

 )ד( הקובעת לבניין 

דירות   פרסמ

 המוקב
 הערות סוג השימוש 

 קומת מרתף 

 בלבד   121במגרש 
2- --- 

ר  דחמבואה קומתית, מעלית,  בכל אגף: 

 מדרגות. 

חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,  כללי:

חדר עגלות/אופניים, מאגר מים וחדר  

משאבות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

ממוקמות  היתכן ומערכות שונות 

ישרתו גם בניין/ים סמוכים    ןיינבב

ם סמוכים  ו/או ימוקמו בבניין/י

 ין. וישרתו הבני

 קומת מרתף 

משותפת לשני  )

 המגרשים( 

1- --- 

 : 121במגרש 

מבואה קומתית, מעלית, חדר   בכל אגף: 

 מדרגות. 

חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,  כללי:

חדר עגלות/אופניים, מתקנים ומערכות  

 נים והרשויות. נכ תמפי דרישת הל טכניות 

 

 : 108במגרש 

, חדר תית, מעליתמבואה קומ בכל בניין:

 מדרגות. 

מיסעות, מעברים, מחסנים,  , חניות כללי:

מאגר מים וחדר משאבות, מתקנים  

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

טרפו )בין המגרשים.  -חדר שנאים

גישה באמצעות חדר מדרגות  

 יתוח(.  פנפרד, מה 

, לא  89חניה מס'  : 108 במגרש

מקורה   90מקורה, חניה מס 

 לקית. ח

מקורה   14: חניה מס' 121במגרש 

 קית. לח

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 
 

 L (7,8) :14בבניין 

 3 קרקע  קומת הכניסה לבניין

 –)לובי  ן(, מבואת כניסהים )דירות ג ורגמ

, חדר מדרגות ול(, מעלית, כפ  חללבחלקו 

קנים  תמ חדרי עגלות, חדר אשפה, 

י דרישת המתכננים  ומערכות טכניות לפ 

 והרשויות. 

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-3 

3 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

דרישת   ניות לפיות טככ ומערמתקנים 

 רשויות. המתכננים וה

--- 

 נה מגורים עליו תמקו
 )פנטהאוז(

4 2 

, מעלית, חדר  ת ימגורים, מבואה קומת

גות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  מדר

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

)לא מקורה(, חדר   חלל תחום בקירות

קום  ימ מערכות סולאריות, , מדרגות 

מתקנים  (, בלבד 7)בבניין לגנרטור 

(, לפי  פרטיות  /ות )משותפות ומערכות טכני

 ת. וידרישת המתכננים והרשו

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

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

 קרקע  קומת הכניסה לבניין

2 

-דו)אחת הדירות 

 מפלסית( 

 – כניסה )לובימגורים )דירות גן(, מבואת 

, תו, חדר מדרג תימעל חלל כפול(, בחלקו 

חדר עגלות, חדר אשפה, מתקנים  

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

כניסה לדירה הדו מפלסית מקומה  

 זו( 

 

 1 קומת מגורים 
1(2) 

 

ת, חדר מדרגות,  ואה קומתים, מב ימגור

לפי דרישת   ים ומערכות טכניות מתקנ

 רשויות. המתכננים וה

ה הדו  ריון של הד עלי לס פמ

 מפלסית 

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
2-3 

2 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

ומערכות טכניות לפי דרישת  מתקנים 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 ונה יקומת מגורים על
 )פנטהאוז(

4 1 

  מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר

  לפית טכניות קנים ומערכומדרגות, מת 

 ת. ם והרשויוינ דרישת המתכנ

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

חלל תחום בקירות )לא מקורה(, חדר  

מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים  

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 והרשויות.   דרישת המתכננים

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 מותסך הכל קו

 בבניין 
 ג העליון )הראשי(. הג כלל ות לא נמ והק במניין 6

 

 9B (9:) בבניין 

 2 קרקע  קומת הכניסה לבניין

 –מגורים )דירות גן(, מבואת כניסה )לובי 

בחלקו חלל כפול(, מעלית, חדר מדרגות, 

מתקנים   חדר עגלות, חדר אשפה, 

טכניות לפי דרישת המתכננים   ומערכות 

 והרשויות. 

 ח.  כזי, בפיתוצובר גז מר 

 

 רים וגת מקומו

 תוטיפוסי
1-3 

2 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 קומת מגורים עליונה 
 )פנטהאוז(

4 1 

ר  תית, מעלית, חדמ מגורים, מבואה קו

מתקנים ומערכות טכניות לפי  מדרגות, 

 ת. נים והרשויודרישת המתכנ

--- 

 וןילע ג ג

 )ראשי(
--- --- 

חלל תחום בקירות )לא מקורה(, חדר  

מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים  

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 ם ילמגור 
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 הגג העליון )הראשי(.  ל מות לא נכלבמניין הקו 6

 

  :תוהבהרו  רותעה

  .ניההב יתאם להיתרים בטבלה בהשינוי נוייתכ )א(

 הבניה והתכנון בתקנות  לבניין ]כהגדרתהיזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת יין, יש לציין אבנל תאח כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 ר([. להית )בקשה  

 מקובלת ה יטהבש וכו' ו/או , א', ב'..ביניים ע,: קרקכגון תועשוי להשתנ עלופהקומות ב יי. כינוינלט הינו נומרפבמת כינוי מס' הקומו )ד( 

   ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון הבחב'   

 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 30  תוך מ 8 'עמ 17.05.2020: יךתאר /גן   – ריםחד 3דירת   /  שתכןמכר למ מפרט  /108 מגרש / מודיעיןמורשת ץ בוני הנגב/ פר / הבניה מסד לאיכות 

 

 :(ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  הגג.עד למפלס  ף מרת מתקוממפלס מקורה : ותדר מדרגכל ח אפיון ; בניין לבכ 1: י המדרגותרמספר חד    

 אין.: םפי סו נ דרגותי מחדר   

 ; 6 :התחנות למעלית פרמס; בנייןבכל  1 :מספר המעליות ש;י :מעליות 1.5  

 .אין :שבתמנגנון פיקוד ; 8: כל מעליתמספר נוסעים ל   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :ודות גמרבחומרי הבניין וע .2

 .דשלה מהנדסן ונכת , לפיתבולמש וא/ו מתועשתו/או  רגילה :שיטת הבניה; השלד מהנדס ותנילפי תכ שלד הבניין: 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסבי עו  , םייטרומטים מתועשים/ן מזוין מאלמנבטו ו/או בטון מזוין מר:ו ח: קומת קרקע תרצפה ותקר 2.2

 .יועץהת לפי החלט :טהבשי  .1חלק  1004י מס' ראלישן לפי תק דוד אקוסטי:י ב .1045 ל מס'אלפי תקן ישר :תרמי בידוד   

   מניעת החלקה.רישות התקן הישראלי לאם לדחלקה בהתיה נגד ההמגורים יה צוף בניין י ר                  

   .1045מס'  אליישר לפי תקן :י בידוד תרמ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןרחומ :תיתרצפה ותקרה קומ 2.3

   .1 קחל 1004' מס יאלישר תקן לפי י:אקוסט בידוד .יועץהלפי החלטת  :הטי שב   

  .השלד נדסהמחישובי לפי  עובי:השלד.  לפי החלטת מהנדס ,מנטים מתועשים מבטון, או אלמזוין : בטוןחומר יין:הבנ גגות 2.4

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

 ת של קיר בדופן פנימי ,באם מכלול מתועש .לדהש מהנדס תיוחנוה דריכליהא ןנוהתכ לפי רגילהבשילוב מתועשת  וץ:קירות ח 2.5

 הנחיות מהנדס השלד.לפי  ,(איטונגוק תאי )או בל לוקי בטון,ד הפונה לדירות, בהחוץ ובצ  

   :1045 ס'ראלי משי לפי תקן :י בידוד תרמדס. נהמהתכנון : לפי עובי   

 לי.ם הישראל מכון התקני ירוק" ש ן תק ו ו בעלי "תהיי  יםקירות פנצבעי תקרות ו                   

 ת חוץ:קירו  גימור 2.6

 תר הבניה.יהכל לפי התנאים בהדוגמת קרמיקה. או חיפוי קשיח כותית ו/אבן מלא ו/או : אבן טבעיתעיקרי  ציפוי,/פוי י ח 2.6.1 

 ; יםחרחיפויים אמשולב עם  (ותכבש 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2 

 לפי או משולב, ו/ איטונג(או בלוק תאי )ו/או בלוקי בטון ו/ מזוין בטון: רמחו : דירותה ן יב הפרדהות קיר 2.7

 .  1  ק ל ח 1004את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  יעניקו    בכל מקרה השלד והיועץ ו   דס מהנ   נחיות ה    

   .האדריכל פי תכנוןל בהוגהמהנדס,  וןנכת שולב לפימבלוק ו/או  : בטון ו/אוחומר וגובה: (יש ש ככלות )מרפסן רדה ביקיר הפ 

 :םי ראשי  מדרגות י חדר 2.8

   ;לפי חישובי המהנדס :בי עו שולב. וי או מוין או בנ: בטון מזחומר: פתקירות מעט 2.8.1  

 ןקבעל "תו ת ,ילרי+ צבע אקי בשיפוליםפוחיעד תקרה. בצבע אקרילי  ורימג בות(,שכ 2) טיח: רחומ: רות פניםי גימור ק 2.8.2                

  מכון התקנים.ק" מטעם רוי

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקןאקרילי  מלביןגימור  נתטי+ סיד סישכבות 2ח : טיחומר: גימור תקרה. תקרהבה: לגו עד   

  התקנים. 

 דרישות   ל םאהתנט לבן בטראצו צמאו  רצלןרניט פובן נסורה או גמאו רים יהיין המגות בנימדרגו: טיםודספו  מדרגות 2.8.3 

 נגד החלקה. ופסים מחוספסים כ רך המדרגות והפודסטיםם לאוים תואמיות שיפולנטיים, ובעלקנים הרלבתה  

 כל דין.ל פי הוראות מעלית יבוצע עההבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות ו . 2279הכל בהתאם לת"י               

 . 1142"י לת תאםהב ,(ת מאחז ידבורל) או משולבוי ו/ו/או בנ: מתכת ז ידמאח /מעקה 2.8.4 

 חדר המדרגות.עות מצבא: )ראשי( גגעליה ל 2.8.5 

 :בניין בכל  ומתיתמבואה )לובי( ק 2.9

רצלן, או גרניט פוה יקרה או קרמוגמת אבן נסוחיפוי קשיח, דבגימור קירות פנים יהיו : חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 לתקרה. עד  קן ירוק"("בעל תו תע אקרילי )צע טיח וצבבוי קשיחפוי ההחי עלדלתות, מובה משקופי העד לג

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע ירוק"   ל תו תקןנטטי "בעמלבין סי: טיח + צבע מרו ח: גימור תקרה 

 .ןליט פורצגרנ אוה אבן נסור :ריצוףזו(.  טיח מעל תקרה               

 (.)צד חיצוני בלבדצבוע בתנור ח פ ארונות למערכות: .חלטת החברהה יפית ו/או למתוקה כמו מבואירות: רים לדפרוזדו  

  :בניין בכל  יתראש ניסהמבואה )לובי( כ 2.10

החיפוי  ניסה, מעלהכת בה משקוף דללפחות עד לגוניט פורצלן(, ראבן נסורה או קרמיקה )רגיל או ג: חומר: ימור קירות פניםג

  ק"(.רוי ןק"בעל תו ת) ילריוצבע אק יבוצע טיח יחקשה
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 ת. דקורטיביאו תקרה  תקרת משנהאו ו/ דוגמת פוליסיד  סינטטימלבין ע + צב : טיחחומר: ר תקרהמוגי 

ישראלי ים בתקן המדעו, והמ"ר 0.64-מלא יפחת  שטח אריח בודדואבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן חומר: : ריצוף

 .החלקה עתנילמ

ת , בחזי816ובניה ות"י  פי תקנות התכנוןומיניום לת חזית אלבעלוניין ויהיו כניסה לביד דלת הל קערקו בקומת הקמומי ת דוארבותי

 ות המקומית.שספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הריותקן מ הבניין

ארונות . (וכו' שמל, מיםח ותנואר חות,ומג טעלמ)וליסיד טי דוגמת פנטסיצבע ב ועבצטיח ה: רתקו קירות: םסני למחוזדורים רפ

 חיצוני בלבד(. בתנור )צדפח צבוע  כות:למער

 :רהגימור תקים. התקנ עם מכון טבסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מצבוע בבטון : גימור קירות חניה :מקורהמר חניה עבודות ג 2.11

    התקנים.ן כומ עםירוק" מטתקן  בעל "תוינטטי, ין סבמלבצבוע  ןטו: בחומר

 , משתלבת או באבן מוחלק בבטון היעש החניות או המרתף  רצפת גימור: חלקיתמקורה  /מקורה חניה רצפת מורגי  

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':ים יחדרים טכנחדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םדרים טכנייחב :תקרה רו מי ג .(ו'וכים , מלשמארונות ח ט גומחות,מע)לפוליסיד  נטטי דוגמתיס צבעב צבועח : טיקירותור גימ 

 .טעם מכון התקניםו תקן ירוק" מצבעים, בעל "תי. כל הן צבוע בצבע סינטטבטו              

 משולב. ופורצלן א: אריחי קרמיקה או טראצו או גימור רצפה  

 .כל דין ותישרדל התאם(, ברצלןפו גרניטיקה )ה בקרמקירות יעשוהה רצפגמר של העבודות  :שפהחדר א

 

  :ותרעה

 " מטעם מכון התקנים.קל "תו תקן ירו צבוע בצבע , בע בבטון  או  פנים בטיח עשו צביעת קירות/תקרה י  . 1

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

 

 

רכת  ית הנשלטת ע"י מעפתיחה חשמללת בע יניום וזיגוג(לומ)א ואההמב וללכבמב משול יש, :ן בניי בכל  ן יילבנניסה דלת כ 2.13

 (.3.7.8)ראה סעיף ן, כולל אינטרקום משום ומחזיר אינטרק

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

 .וי אשיבכ ורשיטיחות ובאהב ץועהחלטת י לפי ה ידנית,או סגיר באשמטית טואוה , סגירעשן/אש דלתות :דרגותדלתות חדרי מ 2.14

 בניהיתר הלפי הת, חומר וכמו ור,תא :ש משותףדלתות וחלונות חדרים לשימו  דלתות פח. ים:דלתות חדרים טכני   

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .ש: יתפיםשו מ םי לקוח חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ומתיים,ק ותמדרגות, מבוא , לובי, חדרן לבנייבכניסה  ,תאורה        2.16

 לה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  ליתאורת ל שבתון לקת אור בכל קומה, ומנגניהיו לחצן הד בבניין המגורים                 

  .דרגותמלהדלקת  אור בחדר ה                 

 ( וני בלבדבחלקם החיצ) ורצבוע בתנ פח מכופף  ר:מגז ומים: חו  ארונות חשמל, 2.17

 או נפרד לכל מחסן, ה נת מונתקן הופיאו לחיל נים למונה נפרד,מל של כל המחסחיבור הזנות החש: יםדירתי יםסנמחב תאורה     2.18

 .וכר והחלטתומבחירת ה עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 ניין/ים לפי הב של ותף המש ושכרחשמל של הה תכערהזנה ממ : יש.תפותמשו ות קטרומכניערכות אלמלו לתאורה  חשמל חיבור    2.19

            ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם  במגרש ימוקמו בבניין/ים סמוכיםך יין, אבנו השרתת אשר ינו מערכות משותפוהחברה )יתכטת החל

 תא תושרישמשותפות הות כערון של המעלויות התיק ים ו/אושלומ, התנותשוה ויותאישור הרש, בכפוף לגרשבמ סמוכים ים/ןבניינ

 .(שמגרם בציגויות הבית של הבנייניישולמו ע"י נ הבניינים ע"פ העניין כלל

 

 פרטי זיהוי( –תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א'  .3

 :*גובה הדירה 3.1  

 מ';  2.50 -מ לא פחות: עד תחתית התקרה מפני הריצוף הגובה הדיר  

 מ';  2.05 -ת מ: לא פחופרוזדורו  רותחדרי ש גובה   

   ';מ 2.05 -ות מלא פח: )באם נרכש( י תחסן דירמ בה*גו    

 ובה הדירה בשטח המינימליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גילערכות, בת, מקורולמעט תחת הערה: * 

 י דין.על פ הקבוענימלי בה המיגוה א יפחת מןעל פי התקנות לרה לגבי חלקי די בועקה  
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 המשמשים אותה.מדים לה או בדירה ובשטחים המוצ וגימוריםם רי ת חדמרשי  – 2 'סה מבלט 3.2 

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

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)חי חיפוייומידות אר
 ( ס"מ)ב

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

 ףצורי
  מ"א  /מחיר לזיכוי למ"ר

 שים ם חדילשקב
 ת ורעה

 כניסה 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחר וא

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון ן,בטו

 ( 1)או אחר

בה  וגב   יחיפו לכל אורך משטח העבודה אין ( 3)ה אר ( 2)ר חא
.  חתוןארון תמשטח  על מ  "מס 60-כ

 יים(. ם ק)בא ור חלוןלמעט אז
 --- ( 4)ראה  חתון ת ל משטח ארון  י מע חיפו  ך. המשת ב ראה פרוט בהערו

 ל פינת אוכ 
 בלוקי בטון בטון,

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

 פרוזדור 
ון או  י בטבלוק בטון,

 ( 1)אחר
 . ת בהמשךוט בהעררוה פאר ןאי ( 3)ה אר ( 2) אחר

 ורים חדר שינה ה 
 בלוקי בטון ,בטון

 ( 1)או אחר
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ה רא ( 2)ר אח

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 הוראות הג"א י  לפ
 . וט בהערות בהמשךפר ראה אין ( 3)ה אר "א לפי מפרט הג

 ה כללי חדר רחצ 
 אמבטיה( ) 

 בלוקי בטון ן,בטו
 ( 1)או אחר

ות.  לפח ת דלף הקומש  לגובהקירות  חיפוי  ןאי ( 3) ראה ( 2)ר חא
ומעל טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן  

 מטעם מכון התקנים.   ירוק"
 --- ( 4)ה אר חיפוי קרמיקה  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 י אורחים ות ר ש 
 בלוקי בטון ן,בטו

 ( 1)או אחר

 מ'.  1.50עד גובה קירות  וי חיפ  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
ו תקן  ל "תי בעילקר א בעצ + יח ט  לומע 

 תקנים. ון המכם  טע " מרוקי
 --- ( 4)ראה  מיקה חיפוי קר ראה פרוט בהערות  בהמשך. 

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . וט בהערות בהמשךפר ראה ןיא ( 3)ראה  ( 2) אחר

 שמש   ות / ת מרפס 
 בטוןבלוקי  בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6ף אה סעיצוני רייר ח וי קציפפוי/יח ןיא ( 3) ראה 2.6ראה סעיף 

 ט בהערות בהמשך. ם פרוראה ג

 מסתור כביסה 
 ןבלוקי בטו בטון,

 ( 1)או אחר
 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2)אחר 

 רתי  י ד מחסן  
 ( צמד שהו )ככל  

י בטון או  וקל ב  בטון,
 ( 1)ראח

צבע  קירות גימור  .טיח 
ד  ר תקרה סימוגילי. אקרי

 סינטטי.  

 צלןגרניט פור

 דס. המהנ החלטת י ן לפמחס  רותבי קיוע ןיא
  החברהממצג 

 לבחירת הקונה 

 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 כאלה, ניתן  ל שיהיוככ -צה ים למחעשותמתועשים/מ ץחו תים של קירו)בדופן פנ בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

 ית לרבות הרלוונט קינהבתה ידכפוף לעמי. הכל בתא בלוק או גבס, יקולבס, בהיה עשויה מלוחות גת ל קירות אלוהפנים ששמעטפת   

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

 ן.וטב קובל או ןרצ"י היים "עמידים למים" עדרם המוגבלוקיקירות מרחצה ייבנו ה         

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

 גבס.ת אלו יעשו מלוחות רול קיהפנים ששמעטפת או מתועשת למחצה, יתכן  מתועשתבשיטה יבוצעו ץ וחבאם קירות ה פקוד העורף.        

 קנים הישראלי. פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התוקירות  קרותהתי כל צבע .בןל :גוון  לי.אקרי בע צה ביעבצ  

 לבן. גוון: .פוליסידדוגמת  בסיד סינטטיה יעבצ .ברהלטת החלפי החמשולב,  גבס/ בגר/ או: טיח /טיח מר תקרותג

    סוגי ריצוף לבחירת    . R-9להחלקה   גדות תנ ה   ת יות ובדרגהרלוונטיקה  והחק  נה י התקת  וש יר וד   7922ת ת"י ומד בדרישוהעסוג א'.    :ףריצו  ( 3) 

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

ס"מ או   45/45  או ס"מ    60/60ידות  מ ביטרלי.  נ  -יר  ה בן  ו ובגא  י ה  ן מה חת  שא   ות/גוונים לפחות מא דוג   3  -ו  וף יצ של ר סדרות   4  מבין ה  לבחיר 

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

 הלן:כמפורט ל ופי  חלח  י מידות אר   נוספת או  רה סד   ה נ קולציע  ה ל   ב י יה חיאולם יה

   כר( : )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המו   

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

 ת של ריצוף סדרו   5,  חות הפ  ל כ ל   , ונה לק  ג י צוכר י לכל מידת אריח, המ  מר כלו   לריצוף, המיועד  לכל מידת אריח     ף וספת של ריצוסדרה נ   ב.   

 רלי;בגוון בהיר ניט לפחות אחד מהם   בשימוש בדירות מגורים,    ושכיחים   דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים   3-ו           
ת רגבד ו  ת ו טיוונ להר   ה חקיקודרישות התקינה וה   2279ת"י  ישות  ד בדרעומ . ה סוג א' : ומרפסת שרות םרותי , שי רחצה בחדרף ו צרי  -  

לפחות דוגמאות/גוונים    3  -רות של ריצוף ו ד ס  4, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין  R-11לחת תא מק  וברצפת R-10   החלקה דות ל התנג

ת דרגת מניע  מור לעיל. אי ה לדייר לפ המוצגות  ת והדוגמאות יקבעו מתוך הסדרומידות האריחים י  . י ניטרל -היר  ב   הן היא בגוון שאחת מ

 הספק, שיבחר   ו שתציג החברה אתעשה מאחת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,    ש כ ו הר  ת ירבחרים אלו.  הנדרש לחד מ  תה חופ  ה י תה  לא   ה ק ל ההח 

 על ידה.

לי. ניטר   -היר  לפחות שאחת מהן היא בגוון ב  מאות דוג   3  -וף ו יצ ר  ל ש סדרות   4  חירה מבין '. לב סוג א :שמש ות/במרפסת ריצוף -

ציג ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה    לגשם.ף חשו וף יצחותה לרשאינה פלקה ההחגת רובד וז,יקנ יעשיפו דלם ליצירתים בגוימתאהמ

 (.יםלוצורך בשיפפוי קשיח, אין )במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחי ר על ידה.שיבח ,הספקהחברה או  

  :רותיםי וש רחצה חדר חיפוי  ( 4)

  30/60-ס"מ או כ   25/33-ת כ . במידו י ניטרל   –היר  ון ב בגו  הן היא חת מ ם שא וני ות/גאו מ ג וד   3ות  רת הרוכש מבין לפח בחיל   -קה  קרמי  ג א'. ו ס           

ירת ות לבחה במידבקרמיקת רוי)חיפוי ק . , שיבחר על ידה שתציג החברה או הספק תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, ס"מ. בחירת הרוכש  

 . ילי(אקר צבע יח+ט הרקתועד להדלת. מעל החיפוי וף ו משקגובה קיר עד הקונה ללא שינוי מהמח

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50ת נוספות  להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידו יה רשאי  ה ר יוכ המ נה  ת הקובהסכמ   

זים ירות, הרצפות והנקהק ירות.גמר הקזהה ל קוסטי וחיפוי קרמיקהולל בידוד ארה מובנית כגיסע צגלויה תבו ר הדירה. לצנרתבמחי

 חדרים סמוכים.למניעת מעבר מים לחלקי בניין/ םם הרלוונטייות התקנישדריי לפכל דין ופי הוראות מו ליאט ביםורט יםרוזאב

-במידות כ   . ניטרלי   –ת מהן היא בגוון בהיר  נים שאחדוגמאות/גוו  3  ות ח רה מבין לפ סוג א', בחי  –  חיפוי קירות קרמיקה: מטבחחיפוי ב  

ס"מ לפחות לכל אורך   60בגובה      . ידה יבחר על  שק,  ספה   ה או החבר ציג  ממבחר שת ה  תעש  וכש רה   ירת ח ב     ס"מ.   20/20-ס"מ או כ   10/20

העליון של החיפוי קו הסף  נור וסביבו ב התי  ר תואם מאחו חיפוי קירות   BIאינו ביחידת  עבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר התנור משטח ה 

 . צבע אקרילי ח +  : טירות י ובקי ו פי חמעל ה מ' מעל הריצוף(.    1.50ובה  צפה )גועד הר הקרמי 

 . מ"ר   .200  עד   שטח האריח הבודד   . אצו או טר  גרניט פורצלןסוג א'. ריצוף )ככל שנרכש(:  חסן מף בצו רי  ( 5) 

 

  הערות: 

 שרות לבחור האפינתן ולא ת פק אחדתעשה אך ורק ממבחר של סת הרוכש כי בחיר ודגשי פקסלמניעת  – דייר/ת הרוכשירבח 

 ה.ברו ע"י החאלו שנבחרמגם  נים,שו םמספקי םינשוים מוצר 

 בנוי כדוגמת  או הבניה( מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמתעיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר  – קהעמ 

 "מעקים ומסעדים". 1142"י יות תלפי הנחו יתזהח        

 . "מס 2 -כד ע חללים סמוכיםבין ל ,תרות שסרפמו מ"דחדרי רחצה, מ ירה,לד בכניסה – יםלסי מפהפרש 

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

 בטבלה. המצויןיעשה לגובה  ותירקוי הבה חיפגו  - קירותוי חיפ 

 ת החברה. לפי החלט   ס"מ,   60  -פחות מ שאורכם    ות קמור נות  פי   ש באם י   , PVCאו    ניום מפרופיל אלומי ות  יבוצעו פינ   –יפוי  פרופיל פינות בח  

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

 או /ו הדפל אוו/ ( עץ ו/או בטוןמכרנית הן בתוכבסימו , ומבלי שהדבר יחייבחברה להתקיןככל ותבחר ה) – תו , קורה/הולרגפ 

  .לבמשו 

 למערכות ופים, בגב ארון מטבח, ארונותלמעט בשולי קירות וחזיתות מחס"מ לפחות,  7בגובה וף צהריר ומ( מחנלים)פ –שיפולים  

 ונג(.ום פינות )גריטק איפולים, ללי ושניים. חיפוואזורים טכ 

  ת.ולפח ממ" 3של  ת(ים )פוגויחן ארח בירוומצוע יב שרנדה, וקרמיקבאבן טבעית וף נים לריצהתק רישותלפי ד – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 ראו במסמך אח מפרט מכר זה ב ה,ליין כך בטבפועל רק באם צו יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בומתקנים לגביהם )מובהר כי ציוד 

 ישה(.שצורף להסכם הרכ 
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 :ארונות 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  פתח המתאים, חיתוך רכיול בתשפים, תורות, מדמגיות, דלת לוליכן רואה :תחתון ארון מטבח    3.3.1 

 . יםכל חהכנה למדיחשמל להצתה(,  )כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת יריים מובנותהכנה לכ

    .MDFאו  )סנדוויץ'(עץ  ארוןי הלקח ארש .טץ דיקוגב הארון יהיה מע(, וויץ'ץ )סנדהיו מעגוף הארון והמדפים י                    

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

 .ארוןת התיתחל ש תורטיב עמיד למים למניעת פויובחי ס"מ 10 -של כגבהה )סוקל( בגובה חתית הארון הסף הרצפה. בת  

 הפינה של הארון יותקנו "פתרונות פינה". ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחידות 60ברוחב  רותגימ ול יחידתהארון יכל   

 לי( שיוצגו ע"י יטרבהיר נ ואחדלבן ד ונים לפחות )מהם אחגו 5כש מתוך . לבחירת הרוקהיימרפויצוני: ציפוי חמתכת.  :ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: מר מדפיםי וגמפניי פו צי ברה. חהו על ידי בחר/ם שיק/יספאו ה/ו ההחבר  

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  דותי מ  

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

     

ן מאב ס"מ 2-ות מא פחי לובבע הדובעמשטח לבחירת הקונה  ור:תיא: ל אורכו לכו  חתון משטח עבודה מעל ארון מטבח ת

עם שוליים לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 ת"י דרישות ל גמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונהרית )כדומוליפ אובעית ט

קן קנט ותי חהמשט בהיקף  כיור. המשטח יותאם להתקנה שטוחה שלם. נות בכל היקפרוהא תביחס לחזימ ס" 2בלטה של בה

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   קנט מוגבה תקנה ללאהיף עדלהי שאנה רהמוכר )הקוע"י קבע ו יודיבע ןפואגבה שעליון מו

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

  ק תחתון,ארון המטבח חל יפל מידות:

 3הקונה  פניב יגכר תצהמודו. בחברה/על יר/ו חיבש םק/יפהס אוו/ וכרשיוצגו ע"י המ אותמגוון  דוגממתוך  לבחירת הקונה גוון:  

  .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 תלוי או מונח הכולל כיור  פה,רסט וויץ' אוהעשוי עץ סנד שמתועון חתת וןרא ,כללי() רחצה בחדריין(: )צ ונות אחריםרא 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 יצמלמו/או  קהאימפור: י פנימציפוי . קהאיפורמצוני: חי י ציפו  

    פח ג'נס ראה הרחצה:רון עד אי בכו זי ל רי חמ  

 

               :הערות  

ה ככל ינפ) הקיר ורךלא . המדידה3.3.2עיף והכל בכפוף להערה בס מטר אורך 05.טבח ות מארונ לכללית ש ךורא מדידת   (1) 

תוך בבים לשו המרר( קמ ט)למע נור, כיריים וכיו"בת למדיח,דים עו מי ה (. חלליםבאורך הארון  םמיי פע בתשו מחשקיימת 

   זה. אורי ה מתישבו כסטי חי  לא, ונות המטבחרא אורךמידות ב 5% -טיות עד כס נות.באורך הארו  ו כללת י הארונו 

טבח מהת יתכן ובקיר שבגב ארונו ן כי בחשבו  תנה לקחצמי, על הקו עבח וביצוע ארונות המטיכוי עבור במקרה של ז ( 2) 

 .לצורך תחזוקה ה לפתח/ים אלו שר גי אפשל יש. םי פתם משו פתח/י גישה לקולטן/י  קיימים

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  ניםובמ 'וכו  תנור ,מדיח של תקנההארון לצורך ה תכנון  (3)

  מדפים,תות ו לד לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  פק אתסל המוכר על ,תקינםהל שלא הקונה החליט -                     

 יחמדל וזיקשל מים ונ תהנדרשו  תההכנו  ולרבות ) חללים ללא ( המובנים מלייםהכלים החש קנתתלה ו דועשי  תמו ו קמב                       

 ברה תנחה את  ד שהחעו בע ובמם שהחברה תקי י הלוח זמנעל פ דווח על בחירותו באחריות הקונה לתחת הכיור.           

 . שהרוכ         
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  ית כביסה:ם לתלי מיתקני  3.4

 יית הכביסה.ישירה למתקן תלאשר ממנו תהיה גישה  ,מרפסת/ת השרותהממוקם במרפס ץור חבקי חתפ              

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

 ."כמטר סה 8 -מחות באורך של לא פ ביסהי כחבללל וכ  מס" 120באורך מינימלי של  םמתרומ מתקן וא ,ס"מ 160של 

 ר.חצשווה ערך ב שר שיותקן מתקןלדירות הגן: אפ 

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

 

 

    )מידות בס"מ(  ותריסים בדירהונות ל חדלתות, רשימת  – 3 טבלה מס' 3.5

 

 תריסים תונולח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 (תכמת

סוג פתיחה )ציר  
 רר( "כ(/ נג כע

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

עץ מר )וח
לומיניום/  א

 מתכת(

  חהיתפג וס
  / ככע"/)ציר

 כיס( / רר ג נ 

ידת  כמות ומ
 ח הבנוי הפת

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 כת(מת
 ם ביחומר של

פתיחה)ציר/  ג סו
כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי(

 סה כני

1 

 גילה ר ר יצ פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 דיור  רדח

1 

 ע.כ .נגרר כ מזוגג מ' אלו

--- 

--- --- 

1 

 מ' ואל ' ומלא
 שמליגלילה ח

 ניכולל גיבוי יד
 265/220-כ --- 265/220-כ

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 מ' אלו אלומ' 
 גלילה חשמלי

 דניוי יב יכולל ג
 265/140-כ 265/140-כ ---

 דיור  רדח
בדירות  
119,132  

 בלבד 

1 

 .כ ע .נגרר כ מזוגג מ' אלו

--- 

--- --- 

1 

 מ' אלו ומ' לא
 יל משה חילגל

 דניוי יכולל גיב 
 195/220-כ --- 195/220-כ

 מרפסת שמש 
בדירות  
119,132 

 בלבד 

 של לובי קומת קרקע.  מרפסת השמש גובלת בחלקה עם קיר החלל הכפול 
 ות שחרור עשן. פח אלומ'. בנוסף בחלקו העליון של הקיר יותקנו רפפ מדובר בקיר מסך העשוי חלקו זיגוג וחלקו פאנלים 

 ן לחסום רפפות אלו(. ש שאי)יודג 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ניד יגלילה  ' אלומ מ' אלו

 115/115-כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1 םהורי

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 ניד יגלילה  ' אלומ מ' אלו

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

  ה חדר שינ
 1 ריםהו

בדירות  
123,137 

 בלבד 

1 

 ציר רגילה  ץע 

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני ' אלומ אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

1 

 ציר רגילה  מזוגג  ' אלומ

--- 

--- --- 

1 

 ידני גלילה  ' אלומ אלומ' 

 75/220-כ --- 75/220-כ
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 תריסים תונולח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 (תכמת

סוג פתיחה )ציר  
 רר( "כ(/ נג כע

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

עץ מר )וח
לומיניום/  א

 מתכת(

  חהיתפג וס
  / ככע"/)ציר

 כיס( / רר ג נ 

ידת  כמות ומ
 ח הבנוי הפת

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 כת(מת
 ם ביחומר של

פתיחה)ציר/  ג סו
כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי(

 ממ"ד  
ש  מ)מש

  שינה  רדכח
2) 

1 
פי  ל  הדפל

 א  הג"
ציר )רגילה(.  

 ץ חו יחה פת

1 

 גג ו' מז אלומ
 או  נגרר כ.ע.כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  לכיס נגרר   אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  םגררת/יסים, הנרסיף וד גד גז, הפלדה נ  שתיים,  חת אוא  כנף

          "א. ג ה ות ילה לפי הנחיג יר רצאו   לכיס. 
--- --- 

 ח. רחצה  
 כללי

בדירות  
137,140 
126,123 

1 

 רגילה  ציר +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 )קיפ(  נטוי

 וע מעל חלק קב

--- 

--- --- --- 

 --- 35/115-כ 80/210-כ

 ח. רחצה  
  כללי

 בדירות 
119,132 

1 

 לה יגר  ציר +צוהר  עץ 

1 

 זוגג אלומ' מ
 ויט נ

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85 -כ 80/210-כ

 שירותי
 אורחים

1 

 ציר רגילה  ר +צוה עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85 -כ 70/210-כ

  מרפסת
 רותיש

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 ילה ציר רג מזוגג אלומ' 

--- 

--- --- --- 

 --- 85/115 -כ 80/210 -כ

מרפסת  
  תרושי

ת  ורדיב
119,132  

 לבד ב

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג מזוג  אלומ' 

--- 

--- --- --- 

 --- 155/115-כ 80/210 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( ד מ צ שהו 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :תואחרו  טבלהל ערותה

 ישה(.שצורף להסכם הרכבמסמך אחר  או  זה רט מכבמפרלה, בטב ן צוי  )הקיים בפועל רק באם

בתחתית קנת קנט פולימרי יכללו התת למים ודוימענה ת ציר רגילה. הדלתות תהיייחובפת 23ס' ישראלי מאם לתקן דלת עץ לבודה בהת= עץ  תדל .א

וג = סרגילה ציר , ץ האלומיניוםועת יוהנחילפי  יל:פו פר סוג = אלומיניום,אלומ'  .ך(בהמש יף י'תר בסעראה פרוט י) תוס"מ לפח 7בה ובגת הדל

( בקיר, כנף ו/או לתוך גומחה )כיס גררת עלנ ף נכ=  ניגרר כ.ע.כרגילה+ משתפלת, =  ()דרייקיפטוי נ סבטוי(, = פתיחה משתפלת )נקיפ , פתיחה

ם ל אטכול מילוי פוליאוריתן מוקצף ב  ן(,ריצחיות הי הנפלבי )בעולומיניום ויים פח אשעם תריסיה לבי: שסיםתרי  ,כיתאנה עו= כנף בתננה וטי ליגי 

  (.בחדר דיור חשמלית,ה)גיבוי ידני אחד, לגלילה  ילמשו חה, באמצעות רצועה ו/אעלפי מל כל= תריס נגלה ילגל. גברתם לאטימה מומי בין השלביגו

 תאים לסה"כ הדלתות/בדירה ת ליתהכל מותד שהכובלב הבלטבים של אחד מחדר רבתיאו עפית להויכולוחדרים פים לשני תשומ ,תות/חלונותלד . ב

 .ויריזוג האומ תכרמע ס"מ כהכנה לתפקוד 3פה עד  רצמעל וגבהו ת פנים יולי דלתות בטבלה. יתכן ושהמצוינוחלונות 

ת וחוי לנים משרכבהמו ,ןהתקשות לפי דרי יל/בטיחותיגר( Double Glazing) כפול שקוף  וגגיז ניום עםומימאל ,למעט ממ"ד() תויטרינו  /חלונות  .ג

 יזריםתקן ואב תו ילבע החלונות ורכיביהם יהיו מ(."מ 6 ובי שלאויר בע עם מרווחלפחות, מ"מ  4 בעובי גוג)זי ניהםית עם מרווח אוויר ביזכוכ

מורשה ין מתק ידיו על תקנוי נותהחלווני פתיחה ונעילה. נגמננות, ת מוב, ידיוים, גלגליםירצ ,EPDMי גומי אטמ, רגלי זיגוגמקוריים, ובכללם: ס
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 יותקן ת,החלונו ללכ תולסיבמ :רשתות .ות פקוד העורף חיהני לפ, נגרר  פלדהכנף/ים  ניום מזוגג עםמסוג אלומיחלון  יהיהבממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת תרש נף לכ כהכנה הבמסיל נוסף  נתיב

ות מרפסת שרלרבות במטבח באם פונה ל ור(וורש ארנדהבניה ון ונכהת קנות)בחדרים שבהם לפי ת י ונצר חי לקי תגמזוג ו דלתו/אן לוח בהעדר .ד

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

  ם.יוינמויועץ האלנון תכ "יעפ, גוון, סוג פרופיל .עשויים אלומיניום סיםרי תהו ות מסגרות החלונ .ה

 . מומה )"חלב"(עאו  שקופהית יחותטב יתזכוכתותקן  יש חלונות(, אם)ב תיםושירו  רחצה בחדר . ו 

 . ישות כיבוי אש ר ד   י פ ל ת,  או רפפות קבועו / ו   דלת בכה ב או ס / רור מכני ו אוו   ו/או לון  ( יעשה באמצעות ח כש מחסן ככל שנר )   אוורור המחסן  . ז 

ות מערכ, (תופיקסטלת/ורמי)פנ עינית הצצהוסף, נ מיפני ןבטחוסגר  5044ל ראיש תקןלתואמת  ריח,ב רב (וןדה )ביטח. דלת פלדלת כניסה .ח

מ  מ" 1.25 ה מפלדה מגולוונת בעובי שלף בנימשקו .ספר דירהר דלת ומתחתון, מעצו מברשת סף  ,"ות"רוזטנעה וידית ירים, מגן צילינדר, צ

 .המוכרבחירת ון לפי לגומר גצביעה בתנור. ו א יפוי וינילוהמשקוף יהיו בח כנף הדלת לפחות.

  אש./בטחוןות ת קרקע יתכן ויותקנו דלתות בקומיות רשות הכבאות, בכניסה לדירחני הלפ .חברהת הריבחי ן לפגוו וניל,  ציפוי "דממת דל .ט

היבט  כלב ךרשווה עוי אחר לימ או/וסבורד על מסגרת עם מילוי פלק קיםחות מודבלו ימשת כנף הדלת תהיה עשויה :פנים לתותמכלולי ד .י

המתאים  חיצוני מתועשציפוי  גמר פורמייקה או צבע אות. הדל שקוף מם לסוג התאב נותקם יויים, אחר. ציריקה, קטיוס, אקחוזק –קודי תפ

ן ישראלי תקל בהתאםיהיה משקוף הדלת  .צדדים לפחות 3-צופה במ (ט)קנ בהיקף כנף הדלת .םדדיני הצכת מש, עם ידיות מתםידות במילעמ

חת ה / מקלבחדרי אמבטי מים. ה עמיד ליהי קנתותלאחר ה קוף שמה .האטימ יתואם לדלת כולל פסר גמעץ בי או פולימרהלבשות  ל עב 23מס' 

לפחות ם ניגוו 3 מתוךמגוון דוגמאות שיוצגו לו ו וךכש מתורה תחירלב גוון:   גג בכנף הדלת.ור, מזאו-צו " וצוהר/פוס פנויי "תמנעול סיבובי דמו

 ידה.הספק/ים שיבחר/ו על ו א/רה וי החבעל יד שיוצגו ן(,לב םמה )אחד

 בנוסף, .בוערג קוע סו, אין לקבקומה(דיירים באמור לשמש את כלל ה םחרו)ב תיומק המוכרז כפתח חילוץ  בדירהח תובפ בממ"ד -ץ חילו  חתפ .יא

 הפתיחה.ן יוה וכהפתיחת סוג ס, לרבותריון/להפתח, סוג הח ותידשינויים במויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו רשה י"רז עבפתח שיוכ

 2 -כבוהים הממ"ד ג ת וריצוף סף הדלחיצונית.  נגררת,/הנפתחת מוגן הינה דלת פלדה אטומה,רחב ה למדלת כניס :ףרו העד פיקו לפי דרישות  .יב

גלים עומ ורורחי אוכן  פתזיגוג ו+  יוםנה. חלון אלומייחפתכנפיים ל 2נגררות לכיס ו/או שתיים, האחת או  ף נכ פלדה"מ מעל מפלס הדירה. חלון ס

ח פת ידולע"ג הקיר  (,וד העורף פיקלפי הנחיות )אויר ון סינ תרכמע התקנת רוק., וניתנים לפנצ'()פל ת פלדהאוסקידבם מיחסו בקוטרים שונים,

י הרון, נהסי מתקןה ע"י החברק סופ יודגש שבאם (.2010מאי הג"א  )תקנות המערכת לפי מידות היצרן. ותדימ מית.הפרעה מקו רוצתיהאוורור 

ע"י שהוסמכו לכך  םי הגורמיואטימות נוספת ע" תקינותבדיקת  ע"י הרוכש, יחייברוקו יפלכן , עורף ד הפיקו ע"י ושראווקו נבדתקינתו והתקנתו ש

 עלפובהביצוע  ל יגברעצוע בפוהבי ןיבמפרט המכר לבו א/ה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ומקר כלדגש כי בלמניעת ספק יו ורף.העיקוד פ

 העורף.התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד 

 

 

 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6 

 זו(הערות לאחר טבלה גם )ראה   
 

 קןמית
 קוםמי 

 שרותי אורחים מטבח
  רחצהר דח

 כללי
 אחר רפסת שרות מ

 כיור מטבח
 ()בודדת/כפולה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- הערה )א( הרא

 --- --- --- --- א' גסו 

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3 סעיף ראה  --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- זיכוי ₪ 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 
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 קןמית
 קוםמי 

 שרותי אורחים מטבח
  רחצהר דח

 כללי
 אחר רפסת שרות מ

רגז וא אסלה
 )ב'( היפשט

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- צרןלפי מידות הי לפי מידות היצרן ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- יןא אין --- זיכוי ₪ 

 בט/ אמ

 תחלקמ

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג

 --- --- אין --- --- ₪ וי כזי 

ים רה למים קסולל
מהקיר  כיור,מים לח/

 או מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  פרח פרח דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ה נספח ג'רא ראה נספח ג' אין יכוי ₪ ז

סוללה לאמבטיה 
 רים וחמיםלמים ק

 --- --- םדג

  רךד-רב
 אינטרפוץ)
או ( 3רך ד  

 ()הלהסול

--- --- 

 --- --- א' --- --- גסו 

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ₪  זיכוי 

סוללה למקלחת 
 קרים וחמיםם למי 

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- גסו 

 --- --- --- --- --- כוי ₪ זי 

 --- יש --- --- --- יקוזלנוכונת כביסה ם מר מי חיבו 

 רוולשל פן חיצוניתבדו  4"פתח 
 ,סהמייבש כבי מ  פליטת אדים

 ומשקולת סגירה נהס הגולל תרי כ
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
והכנה לחיבור  כוללת ברזההכנה )

 (ון המטבחולסיפלביוב, 
 --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- 1 ול )הכנה(ז לבישנקודת ג

 --- --- --- --- --- נה()הכ מים נקודת גז לחימום

 :ואחרות טבלהל ערותה

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

   נירוסטה בהתקנהרניט/ג ורץורץ/ קוומחרס/ סילי ק ,קונהלבחירת ה: מ("ס  80/46 -כפולה כו ס"מ א 40/60-ודדת במידות כ)ב כיור מטבח  )א(

כיור נטילת  החברה.ע"י  היצרן/ספק, שיבחרלפי  כיור רחצה שולחני )אינטגרלי(:. )לפי סוג חומר הכיור( התחתונ התקנהב או  שטוחה

 . י החברהלפי היצרן/ספק, שיבחר ע"ת , במידוחרס ים:ידי

 ( )מושב :כיסוי אסלה. חברההחלטת ה לפי תוצרת . 1385עפ"י ת"י  (ליטר 3/6) דו כמותי חרס,/סמוי שטיפה: זרגא יה.לות: אסלה ()ב 

 .בעל צירי נירוסטהכבד  טיפלס               

 תמיכה  תיטות ומינבפ י עץלופוליאסטר. מיק היקפי, שלד עץ עם ציפוי גני, בעלת חיזומ"מ הומו 3.5אקרילי בעובי  תהיה מחומר ה:מבטי א   

 ות מצופה אמאייל.פח"מ למ 2.5בי לחילופין מפח בעו . מגלוון ברזל ימפרופיל                

וא ימוקם וה רום ניקלבציפוי כ ,מותימיקסר בעל מנגנון קרמי דו כ מערבלפרח/ : : דגם. לקערת מטבח)כולל חסכם( קרים/חמיםם למי סוללה   (ג) 

  רותסד 3ך חירה מתולב ס"מ לפחות. 20מ לפחות ולעומק "ס 25 -כגובה פיה ב :נהתהיי ברז תדומי ,הכיור או הודהעב חמשט שורמי על

 פק/ים שיבחר/ו על ידה.הסאו שיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/
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  או דההעבו משטח ישורמ עלמו  הם ימוקו  וי כרום ניקלבציפ,  פיה  לערבדגם: פרח/מ  :)כולל חסכמים(  כיור/י רחצהל, מיםקרים/חסוללה למים   )ד( 

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

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

  תחתית יאהת יצהכולל ,לציפוי כרום ניקב מהקירם מיקס מים חמים וקרי תותקן סוללה :באמבטיה :ים()כולל חסכמ למים קרים/חמים סוללה )ה( 

 ות ומזלף. פחמ לס" 60סקופי ומוביל אנכי באורך טללקה , מוט החצינור שרשורי, מתלה מתכוונןבטיה ממיל' האל  

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

 .ניל יברזויוב, בור לב: חילתלכו  שטיפת אסלה י /גזארו כיורים ת התקנ )ו( 

 .: לבןקבועותון הגו  (ז) 

 . זנת חשמלוה ו דלוחין או שפכיםלקור ( וחיב2007תיקון אוג'  -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםביסה כוללתכ כונתחיבור למהכנת  )ח( 

 קצה.ללא אביזרי  ר אחרת, צנרת נחושת בלבד: באם לא נאמגזנק' הכנה ל (ט) 

 נית.ורקת מהרשת העיהמסופ בטמפרטורהים מ: מים קרים (י) 

 בתקן ישראלי יםומדשע קבועותלבחור או לרכוש  , באחריות הרוכש,ינם ממבחר החברהא באם -ה(ית/אמבטי רחצה )אגנקבועות  (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ חלקהלמניעת ה  

 הכיור. דה או משטח העבוור שמיברז הממוקם על  קרי = פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול ש ברז ראנשלף =  (יב) 

  ת אחת. דית יבעזר/חמים,  מים לקריםיקסר( = ויסות )מ לברמע  

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

  

 מסמך אחראו ב  במפרט מכר זהטבלה, ויין כך בם צאב ותקנו בפועל רקי עיל סות בהערות למתקנים לגביהם יש התייחובהר כי ציוד ו )מ

 רכישה(.ף להסכם השצור 

 

 ברצפה,  ,יין(הבנ ללמשותפים לכותכן )בחלקם ית לקולטני ביוב ורביקצנרת ופתחי : אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1 

  יבוי אש(.עפ"י דרישות כ מות,כו )מיקום בוי,תזי כייתכן מה. לציטנסהאי חלטת מהנדסהפ"י יקום וכמות עבמ, רות או בסמוך לתקרהבקי  

 בין  דת גז וכבלי פיקולהעברוצנרת  מפוצלו/או  זימרכיני לפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב יםמ לקילמח ארון  

 רון, במסד ושרות ו/אפסת במר ל,מפוצו/או  זיכמרמיני למזגן  עדומים . מיקולמאיידהמיועד עבה, עד המיקום יקום המיועד למהמ  

  .הרהחבעליון ו/או במסתור כביסה,לפי החלטת מהנדס  בגג  עבהלמ עדמיו ה. מיקוםחלטת החברעפ"י ה  

 ולארית תהיהל דין. התקנת המערכת הסה לפי הוראות כתהית סולאריבאמצעות מערכת  הספקת מים חמים לדירות   3.6.2

 . יימר()טים ם הממן לחימוקן קוצב זהמים החמים והתדוד ל גיבוי חשמלי לרבות 579שראלי ן יקת בהתאם לדרישות      

מפסק )טיימר( הכולל זמן  ן קוצבעזר חשמלי והתק ית וכולל חימום עם אלמנטארסוללכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכת ה  

   .פעלהש את זמני ההבמאפשר לתכנן מרא 

והתקן קוצב ם באמצעות חשמל מים החימו, יעשה תכת סולאריבאמצעות מערים ם חמימא ניתן לספק דין ל הוראות כלפי לם לדירות שלה  

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

 יוןלע גג או בסמוך לה ת אושירובמרפסת  קום מוסתר אך נגיש כגוןבמ: מיקום הדוד ;ריםליט 150: תבקיבול חמיםלמים מכל אגירה )דוד(             

       .הדס האינסטלצימהנ וןתכנלפי  

 (. 2007 תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה .האמבטי רחצה,וח טבמ תקערו: לכלים מים חמים חיבור 3.6.3

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

 (.)מיקום לפי החלטת החברה : ישמים לדירההכנה למונה  3.6.5

  סטלציה,האינמהנדס תכנון לפי  ,PPR, S.Pול, ת, פקסגונוגול: פלדה מקריםו ם י נורות: מים חמר הצי חומ 3.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, ין לוחד  

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

 .: ישלדירהנה גז הכנה למו  3.6.8

 

  הערה: 

 ניתוק,  התאמות, ברזי ,יכיםים, מארר מחברם עבותשלולל וכ וחיר הדירה אינמרה. החבפי החלטת להינו בדירה,  הגזנק'  מיקום 

 גז, עצמו לחיבור ה קנת המונה והמונההתרך הנדרשים לצווז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים נוספים יכ, ריסים, ממונה פיקדון 

 ,(ה בלבד)הכנ ל פלסטיורושב לתחמושת גז אספק נרתצ בבניין.ורשית ע"י החברה לפעול הגז המ' ות לחבהקונה ישיר םתם ישלאו 

 יר הדירה.חמלה בכלו 
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 (טבלה זו ראה הערות לאחר ) ורתותקשני חשמל מתק – 5טבלה מס'  3.7
 

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

 מיקום

נקודת 
 מאור

 רהתק /קיר
 כולל מפסק

 תקע  יתב
 רגיל

 תקע  בית
 גן מיםמו 

 קע ת יתב
 במעגל חכו 

 נפרד

 'קנ
 ;טלוויזיה

 ;רת' תקשו נק
 .ן ו טלפ נק'

 דות נקו  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 ירהלד כניסה
 ואהמב או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

ובי  לל  ורהמפסק תא -
 . קומתי/חדר מדרגות

 . ימל דירתלוח חש -
לל  ון תקשורת כואר -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 דיור חדר
 וכלא נתופי 

2 3 - 
1 

 ן( מזגל)
1 

  פת תוס  -חשמלי  יס רת
ת  הפעלל  חשמלדת נקו

 התריס. 

 פרוזדור
1 

  ולל מפסק)כ
 ( מחליף

1 - - - 

  3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל  

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

 1 חמטב

6 
)אחד מהם  

ד  , אחכפול
  מהם מוגן

מים בדרגת  
44IP  ואחד  

מהם מוגן  
רגה  בד

 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 ( )תנור
- 

  בתי ם,מיקום השקעי
ל  ה מע ייה התקע 

העבודה ככול   משטח 
ם  שר ובהתאהאפ 

טבח יותקנו  המון לתכנ 
שקעי כח נפרדים  

 למדיח, לתנור, למקרר 

ינה ש דרח
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( למנורה

4 
ם ליד  )שניי

 המיטה( 
- 1 1 

ם )נק'  אינטרקו -
 ד( שמע/דיבור בלב

   צהרח חדר
 הורים

1 
 ם( )מוגן מי

- 1 
1 

בית תקע  )
 ( ורלתנ

- - 

 - 1 1 - 3 1 חדרי שינה

 /ד"ממ
 ח. שינה

פי  מנורה ל 
נחיות  ה

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

וד  פיק  תקנות לפי 
 ורףהע 

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 גן מים( )מו

- 1 
1 

קע  תבית )
 לתנור( 

- 

מן  + התקן קוצב ז
לל מפסק לדוד  הכו

י  ם עפ" השמש במיקו
 . ןכנוהת

 מכני + אוורור

 - - - - 1 שירותים
 , וןחל בהעדר

ורור מכני  הכנה לנק' או
 + מפסק היכן שנידרש. 

 רות שסת מרפ
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 , כביסה)מכונת 
 מייבש כביסה(

- - 

 ש שמ מרפסת
 )דיור(

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 ( )מוגן
IP44 

- - 
יס חשמלי +  ולל תרכ
ה  סק + מנגנון פתיחמפ

 ידני. 

 שמש  תסמרפ
 ורים()ח. ה

בדירות 
123,137  

 בדבל

1 
 ן( מוג)

- 
1 

 ( )מוגן
IP44 

- - - 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 רהתק /קיר
 כולל מפסק

 תקע  יתב
 רגיל

 תקע  בית
 גן מיםמו 

 קע ת יתב
 במעגל חכו 

 נפרד

 'קנ
 ;טלוויזיה

 ;רת' תקשו נק
 .ן ו טלפ נק'

 דות נקו  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 ןמחס
כל )כ

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

מל של  צריכת החש
המחסן תחובר לשעון  
החשמל הדירתי אליו  

מחסן. או  משויך ה
ות  נ שהזפין לחילו

כל   החשמל של 
המחסנים יחוברו למונה  

פרד  תף ונ שומ
למחסנים בלבד, או  

מחסן,   ונה נפרד לכלמ
י  המוכר ועפ"ת להחלט

 רתו. חיב

 מסתור
 הסכבי 

- - - 
1 
הכנה  )פקט 

 למזגן(
- - 

    

  ה ואחרותהערות לטבל

 ל נקודת הדלקה אחת.מטורה(, כולרא /אהיל -נורה וכיסוי בית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא = מאור קיר/ תקרהנקודת  (א)

  .כל שקע בנפרד(נל אחד, נספר פב ותרם או יי שקעישנ) .חשמל רגיל רםי הניזון מזלבור מתקן חשמ= "שקע" בודד לחי רגיל(אור )מ בית תקע (ב)

 ות.ממ"ר לפח 1.5לים יבור יבוצע בכבהח

החיבור  ע בנפרד(.כל שקר קעים או יותר בפנל אחד, נספ)שני ש רגיל שמלרם חהניזון מז סוי,שקע בודד עם כימוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 מ"ר לפחות. מ 1.5בכבלים  יבוצע

לכמות  ושאינם תוספת' המצוינים בסעיף אתקרה או קיר(, ר )בל נקודות המאוש אופן ההדלקהל דבלבתאור  כפולה=ה קדלודת מאור הנק (ד)

 א'.מאור המצוינות בסעיף ה נקודות

 2.5ם קבלים ע למפסק נפרד חר ישירות ללומחוב כל נק' במעגל נפרדפרד )נ הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי"שקע/ים"   = פרדגל נבית תקע מע (ה)

 .  "ממ

 בדרגת הגנה גבוהה.אך אביזר הקצה מוגן מים  במעגל חשמל נפרד גן שאינו בהכרחע מובית תקו אחר= א IP44ת הגנה ו גרם דתקע ע בית (ו)

 בין מחשבים, –ודת תקשורת ללות נקודת טלפוניה, נקד וכוחונקודות ביחד )קומפלט( או ל 3= )מחשב( תרקשו וץ/תטלפון חלויזיה/טנקודת  (ז)

אינטרנט. /ר הדירה לרשת הטלפוניםללא חיבוכבלים.  לקליטת שידורי בור , ואפשרות לחירי חובה כאמורודית שלקליט חיבור – הזיקודת טלווינ

 .כולל כיסוי 1ודול מ 55 סאוקופ ועד נקודת ההכנה בקיר כוז התקשורתימר שיכהל צינור וחוט מנקודת התקשורת תכלו

 .(פי הענייןעמדת שומר ללו נה אדלת כניסה למבלקשורת פנים )תל קצהביזרי כולל את ולאנקודה/ות מ= )אינטרקום( םדת טלפון פני נקו  (ח)

  מ"מ.  2.5עם כבלים  דנפרפסק ישירות ללוח למ, מחובר על גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = ת כחנקוד (ט)

ה עד נקודת ההכנו תשורכוז תקב( מריחשמ) נק' תקשורתל הכנה בלבד. ה"( וחוט משיכת הכוונה לצנרת )"שרוולן אחרויבאם לא צ"הכנה"=   (י)

ת ספק עמניל(. ר להט" )ספירלי"מפזר חום" ולא "תנו יותקן )באחריות הדייר(,הרחצה  מעל דלת חדרמצאת לתנור חימום נ הכנהבאם הבקיר. 

 גן מים.וכוללת שקע מ ההכנה לתנור חימום ברה."י החע כי אמצעי חימום לא מסופקים יודגש

ליקים/מכבים את אותה/ם דוק ביניהם, אך מם הנמצאים בריחשונייזרים נפרדים יבוי, משני אבכ /לקהות להדהניתנ וראמ נקודה/ות =יףחלמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

שירות ינקודה תחובר קום המתוכנן לכיריים. החת לממתדת תלת פאזית בארון המטבח, תותקן נקו= י פאזתלת הכוללת חיבור  בדירת מגורים (יב)

 מל הדירתי.והמפסק בלוח החש לרבות בית שקע יווטכלול את כל הח. הנקודה ת5*2.5 כבלחווט בשמל ותהח וחלת פאזי בלת למפסק

 

 או במסמך אחר ר זה מכבאם צויין כך בטבלה, במפרט ו בפועל רק נותקיל י חסות בהערות לע)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התיי 

 .הסכם הרכישה(שצורף ל 

 

 

   ורת מנגנון שבת לתאו בחדר מדרגות ורקת אלחצן להדל .יש :ת מאורו נקוד :הקומ: בכל קומתית האמבו מדרגות/  דרח   3.7.1 

  יש. :תי ירה להדלקת אור במבואה קומתצן מתוך הדחל .יש :חצני הדלקת אורל יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

 היתר(.ל הבקשבניה )כנון והתהות על פי תקנה נורות( בדירית שרוולים )צ: הכנטלפון חוץ  3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגדלקה/שקעאביזרי ה 3.7.4 
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בתוך  ,לל שקע רגיל()כודירתי ולוח תקשורת  (בעתיד הלצורך הרחב מודולים 6-נוי לארת מקום פשל ה)כולדירתי  וח חשמלל 3.7.5  

 .אין שעון שבת:יש.  :מפסקי פחת .למשהח מהנדס י תכנוןפל  :מיקום .יש: הדירה

 כולל קוצב זמן.  : יש.חשמלי שמש/מים,  חשמל לדוד נקודת 3.7.6 

 .(ה"י וע"ח הקונונה אשר יוזמן ויותקן עתקנת מהוחיר הדירה אינו כולל הזמנה מאמפר. ) 3 × 25י: : תלת פאזדירתי גודל חיבור  3.7.7 

 ית בקומתדלת הכניסה הראש לל לחצן לפתיחת, כושמע דיבור רקום)אינט .5 בלהטב ורט: כמפםמיקו ש, י :וםכת אינטרקערמ 3.7.8 

 ורים(.בחדר שינה ה רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 .ן: איפת במעגל סגור )נפרדת(וויזיה נוסלת טמערכ 3.7.9 

  ערוציתזיה רב יוטלולקליטת ם לילחיבור לכב ההכנ :לוויזיהטהכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

ן .  לחילופי(אשר תספק שרות זה ערוצית -הטלוויזיה הרבלחברת נה ישירות ישולם ע"י הקו אשר א חיבור בפועל ללא ממיר ולל)   

ונה הקע"י  שיירכ רמיר דירתי אש)ללא מ M.Fדיו ור 33, 1,2רוץ ע לקליטת שידורי למספר בניניםאו  ןלבניי זיתמרכ אנטנת צלחת  

 ת זה(.ורק שמספ  

 :קנים אחריםתי מ 3.7.11 

 .ש"ע או דירתי "וונטה" בוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאוררכני לפי תקנות, יחויב באוורור מהמ לאוורור חל  -  

שמלהח ולרשת זיפא תלת יבורחל תתאים ערכתהמ .הדירתית החשמל ריכתצ של הרולבק לניטור מערכת תותקן רהדי בכל -  

 .המשתנים מלהחש תעריפי נתזה פשרותא יתהישראל   

 :תכלול המערכת                                   

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

 ; חוטיאל לשידור ורתשקת דתיחי) יפאז לתת חלו עבור זרם ניחייש שלושה                                   (

 אותם ומציג מקומית בצורה הנתונים את ומעבד המקבל אלחוטי גיטלידי צג                                     

 סהניהכ במבואת / הכניסה לדלת בסמוך ,הדירה בפנים תקןיו הצג ; ברורה בצורה                                     

  לותםע ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת האנרגיה השוטפת צריכת נינתו את לפחות ציגי הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה ישנג במקום                                     

                                 .הכספית                                    

 .3.5סעיף  יםפתחים בטבלת יס. ראה גם תרםס/ים חשמלי/יחיבור לתרי -

 

 ום, בדירה:ני קירור / חימקתמ .4

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

 חלקי לכל רצקו ליעי יראוו רזופי שרהמאפ אחר וםאו במיק רוןדהמס או מבטיההא חדר תקרת לתחתית מודבצ יידאלמ מתוכנן מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                         המתוכנן וםהמיק בין צפהרה ימילוב ונעה סת בקירמוכנ חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות דרשותהנ התשתיות ביצוע  .2                   

  מוצא .ביסההכ ניקוז מסתורל או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3 *2.5נפרד  מעגל וחכ שקע ,ן למעבהכנהמתו המיקום ועד למאייד                        

 .בפועל המערכת קנתלהת עד ,גבס בלוח יכיסו באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                      

 .ןרוסדהמ קיר על טטוסהתרמ למיקום עד המאייד וםממיק קיר לפיקוד ריק ולשרו נתקהת                   3.

 .אוויר זוגמי מהנדס ידי על המערכת לתכנון התאםב יהיה הכנותה . מיקום4                  

 .יםבהמע / ההמעב למיקום תרומוס מוצנע מיקום . 5                  

 תכלול: המקרה זה ההכננה למזגן עילי בממ"ד. בוצע הכב*באישור פיקוד העורף, ת   .    6  

 וח החשמל. הזנה ישירה מל תדרנפ ת חשמלנקוד -                    

 במכסה.  ריסגור ידירה. קצה הצינ, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בצנרת ניקו מים -                    

 ע"פ התכנון.יה במקום מוצנע ומוסתר עבה יהממיקום ה -                    

 יר.דס מיזוג האותאם לתכנון מהנהב נ"לכנות הכל הה  -                             

 לכל  זוגמי מאפשר ינוא רההדי תכנון האוויר גמיזו מהנדס קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1ר בסעיף מעבר לאמו .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את לולכשת הדירה חלקי רתיתל םי/ מפוצל יםנ/למזגן כנהה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית נימי רכתעמ באמצעות חלקיה  

 .מים קוזני וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל ותלרב הנדרשות תיותהתש   

  .איןת בבניין: מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזי  4.3

   .: איןועל בגזהפנור חימום ת  4.4

 ה(.י רחצדרבח) .מוגן שקע לתהכול חימום רלתנו נקודה עתבוצ. : איןהפועל בחשמלחימום  תנור  4.5

 .אין: אטוריםי דר  4.6
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 : אין.שמלייםים חקונבקטור  4.7

 .: איןתי חימום תת רצפ  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 
 
 

 
 , במחסן:הדירות בכיבוי אש ובטיחסידורי * .5

 .יש: כש()באם נר ן חסבמ .הכבאות תדרש ע"י רשויככל שי: הבדיר נקלרים(:)ספרי תמערכת כיבוי אש אוטומטי  5.1  

 .תי רשות הכבאודרש ע"יככל שי :ן שי עגלא 5.2  

 יש. מ"ד(:ן במרחב המוגן )ממערכת סינו  5.3 

 

 , ע"י רשות הכבאות דרשי י ש, ככל עליהם י יפווי/צלרבות חיפ ,אלו כיבוי ובטיחות  גילוי, סידורי * התקנת   

 .תניו תיכנו  רישותד קבר עבמיקום אחו נו אך יותקנמ, ו/או שיסו רכנית המכבתו  יוצגו  הכרחלא ב    

 

 וח ושונות:עבודות פית .6

 חניה 6.1 

  המגרש; םתחו: בםכול. אחד לדירהולא פחות ממקום חניה  לפי היתר הבניה: לבניין/ים יהסך הכל מקומות חנ 6.1.1   

 . טטיינס ון צבוע בסידבטח פנים או ביבט יעשו :רתףגימור קירות פנים המ. ףת המרתובקומכל החניות               

  ;אין )לפרט(: ום אחרקמבות חני   

 המכר. כמצוין בתוכנית: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר : יש,טית/משותפת(חניה לנכים )פר 6.1.2   

  תג נכה רשמי ת נכה )עם הצג ירהר לרוכש דנספח החניה להיתר, תימכתוח וביסומן בתכנית המגרש/סביבה/פייה לנכים כמנח             

 רי הבית וגם לדייר שאינו נכה.נכה, בין כלל די , ובהעדר רוכש ורה(עם משרד התחבמט                                

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

 יש.: ניה מהכבישישה לחג 6.1.4  

 .רכמת הבתכני סימוןי לפ: מיקום חות.לפחת א: לדירה מספר חניות 6.1.5  

    אין. :יהלחנבכניסה ם מחסו  6.1.6  

 יתוח המגרשפ 6.2 

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

 ]ןבניל ניסההכ אתבומ ברוחב לפחות[ ף רוצמ כניסה לשבי תכלול יתהחיצונ הרחבה                               

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

 .אבן טבעית נים משתלבות/בא /ספלטון/ גרנוליט/ א: בטשבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .הניתן בעל גוון בהיר לככ הוף יהייצרה .אבן טבעית ת/לבובנים משתאליט/ אספלט/ : בטון/ גרנו: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2 

  גינון חסכוני במים בהתאם .יש :צמחיהכנית  מצורפת(. )על פי סימון בת .יש: צר משותפתח 6.2.3  

   ות משרד החקלאות.להנחי                                 

 .: ישמשותפת ת השקיהשר 6.2.4

 ערכת השקיה. א מגונן וללא מל ח לשט ונההכו . )חצר,נית המכרכותפי ל :חדרמ אה לחצריצי; יש: הגן ת ה/ו ודה לדירמחצר, צ 6.2.5  

 ש בעת יעשה ע"י הרוכ ין(יהבנולי מים מש )להרחקת: סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות הערה   

 .תי הפרט הסידור הגינ    

 ,וחות וכו'(ש ת,צנרים,  מרזב/), חלחול ומים בויב, ות, גזה/כן גישמית: רה/ות גן די ה לצר הצמודחת משותפות, בפירוט מערכו  6.2.6  

  .יבויכ קשורת,תחשמל,    

 מ"ר. 7-מ פחותלא : יש, בשטח הצמודה לדירה/ות גן משטח מרוצף בחצר  6.2.7  

 רשויות. פי היתר הבניה ודרישת הלומר: ח: ות של המגרש/בחזית גדר 6.2.8  

 .ת החברהעיבי קולפ רתושתוח המאי תוכנית הפילפצע גובה ממו ב   

 אין.(: בחלקה וחהקומה פתפולשת )ים ממת עמודקו  6.2.9  
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   מערכות משותפות .7

 מערכת גז:  7.1 

 בתוכנית המתואר  ובמיקום ,ת הגזברעם ח , בתאוםקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות זיכמר ידורס ה לאספקת גז:הכנ    7.1.1  

  ת הנאהוזיק נהינתבמידת הצורך ת מית.המקו שותעפ"י דרישות הר או/ו החברע"י ה עבאחר שיקן או במיקום ייהבנמגרש או ה   

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 בבעלות חברת הגז. ת אספקת הגז הינםרוצנ ,ורצובר/י הגז כאממובהר בזאת כי    

 ;: ישהמרכזי לדיר ממקוררת גז צנ 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ה לבטאה ר: קוםי מ: יש. הגז בתוך הדירת ספקצנרת א 3.7.1  

 

 :לכיבוי אשרים סידו  7.2 

 .ת יועץ הבטיחותלפי דרישות רשות הכיבוי והנחיו :ת לחץ בחדרי מדרגותמערכת להפעל 7.2.1  

 ות.חות יועץ הבטיישות רשות הכיבוי והנחידרלפי  :במבואות/פרוזדוריםשן מערכת ליניקת ע 7.2.2  

 הבטיחות. י והנחיות יועץכיבות רשות הלפי דרישו :נקלרים(י רפ)ס מתזים – וטומטיתערכת כיבוי אמ 7.2.3  

 יועץ הבטיחות. תחיווהנ ות רשות הכיבוי: לפי דרישעמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן  7.2.4  

 עץ הבטיחות.רשות הכיבוי והנחיות יות רישודלפי  :גלאי עשן  7.2.5  

 יםבוי בשטחים משותפי ים( וארונות כדרנטיבוי )הי , ברזי כאש כיבוי ו  י ולגי  מערכות תת, לרבו סידורי הכבאו ל כ: הערה     

 רשות הכבאות. מיקום וכמות לפי דרישות פרטיים, או               

 

 יחות.כיבוי והנחיות יועץ הבטה רשות ע"י ככל שידרש: י חניהורור מאולץ במרתפו א 7.3 

 ין.א: ות(רי הזנת הד)ל יר מרכזיתווג ארכת מיזו עמ 7.4 

 .אין ימוש הדיירים:ם לשר בחדר/י מערכת מיזוג אוי  7.5 

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת קמוימו הדואר תיבות ם:מיקו  לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1לכל דירה, : דוארתיבות  7.6 

 . 816י"ות יהובני תכנון תקנות יפל יוםאלומינ תחזי לותבע ויהיו ניםייהבנאחד לכל  במקבץאו  , ןבנייכל ל                     

 : אחריםמיתקנים  7.7 

 מוש כלל ילש ר/יםחד ם משותפים(,בחלקי)מאגר מים, מערכות תאורה ת מים, סניקה ומשאבו מערכות  

 צים.עויוה תכנניםמהתוכנית לפי  וכמות: וםמיק .וכו' ןים לטובת הבניסמוכי בבנייניםאו  כים,מוים סניבבניין ולטובת בני יםהדייר  

 

   שתיתות תנה למערכחיבור המב .8

 : אין.חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי מונה מים : יש; י בור לקו מים מרכזחי  8.1  

 יש. וב מרכזי:ילב יבורח 8.2  

 ה.ונת מולל התקנכלא ; יש. שמלבהתאם להוראות חברת הח ,להחשמ חיבור הבניין לרשת 8.3  

 .יבור הדירה לחב' הטלפוניםחכולל היתר(: לא והבניה )בקשה לנון תכקנות הבהתאם לת :הטלפונים תשלר הבניין  רה לחיבו הכנ 8.4  

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

 בפועל ועם דות שביצעבובמחיר הרכישה.  םילכלוגישה,  יוז, דרכומכים, ניקת ותקירמדרכה,  ,: כבישבמגרש פיתוח כללי הגובל 8.6  

 ת אינם באחריות החברה.ע"י הרשות המקומייעשה   

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

 .המקומיתת הרשו ע"י: פינוי אשפה  
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   ףרכוש משות .9

 : תףמשו הרכוש ה רתיאו  9.1 

 מכר.ית הים בתוכנבאם סומנו כמשותפ: םי פשותחניה מ מקומות     9.1.1   

 אין. :(פתוחה ועמודים, ת כניסה)קומ קומה מפולשת 9.1.2   

 החלטת בחברה. לפי: ותנם צמודים לדירמחסנים שאי  9.1.3   

    מ"ר. 14-מלא פחות בשטח:  .: ישסהני מת כומבואה )לובי( בק 9.1.4   

 .: ישית)לובי( קומת אהמבו  9.1.5   

 .ןבנייבכל   1)מספר(:  מדרגות י רדח 9.1.6   

 .בנייןבכל   1: מספר מעליותיש;  :מעליות: יש; ליתפיר מע 9.1.7   

 יש.ג: מיתקנים על הגדי פוס על יהחלק הת פחותל :גג משותף 9.1.8   

 ים.דממ" -דירתייםיש מרחבים מוגנים  אין. :מקלט ממ"ק/ 9.1.9   

 .ןאי: שותףחדר דודים מ 9.1.10   

 חדר משאבות, מערכות סולאריות, משאבות סחרור, ( כגון: משותפות ו/אות )פרטיות כניומערכות ט: יש קנים על הגגיתמ 9.1.11  

  .דיןפי כל ת מוסמכת על חר שתדרוש רשון אוכל מיתקמאגר מים            

 .; ישנון גי לא שטח ל ש.י: חומי המגרשושטח פתוח בת חצר 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף הזה, קים אחרים במפרט כמפורט בפר:  תףמשו  ינם רכושוספים של הבית שהנ םקי וחלתקנים י מ 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

 

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

 , )מילוט(.גותדרי מ/רחד 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 .לחניה משותפתה גיש 9.2.3   

 יסה.כנ מתבקו לובי  9.2.4  

 י קומתי.לוב 9.2.5  

 על הגג. המשותפים() נים השוניםמדרגות אל המיתק גישה מחדר 9.2.6  

 כונות.דרגות אל חדר מגישה מחדר מ 9.2.7  

 .)משותפים( ים טכני/יםר/י לחדמדרגות או מלובי קומת גישה מחדר 9.2.8  

 .על הגג משותפים ידי מיתקנים עלוס התפ –גג החלק  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 רות(.רחבים מוגנים בדייש מ -)אין .לט/מק ממ"ק 9.2.11  

 וש משותף.ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכ: חלק אחר 9.2.12  
 
 

 לפי העניין()לבניין/ים  ותףבית מש 9.3 

 או בבית תף שות מירה בבדיהמוכר  ,המכר דירות(וק ח –)להלן  1974 – דהתשל" לחוק המכר )דירות(, 6 יף עאם לסבהת )א(  

 קנון המצוי של הת או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהנון שחל על הבית בית משותף והתקשם כיועד להירהמ    

 ם:יואלה העניינן; ייאותו ענ להמכר פרטים ע ל במפרט או לצרף לחוזהלוכייב ליינים המנויים להלן, חעניין מן הענת להמתייחס    

 רכוש המשותף;מה לקת חאהוצ (1)    

 ה;משותף הצמוד לדירל החלק ברכוש הרו ששיעו (2)   

 יו;ם בקשר אלירותים המחויבישיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובש (3)   
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 המשותף;ת יול הבקבלת החלטות בדבר ניה סדרי (4)   

 ת;ירוד מכרהלחוק ( )א3עיף סדרך האמור בו בבצר השיכון ין אחר שקבע שכל עני (5)   

 שהתחייב יף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי ינים המנויים בסעעל עניין מהעניטים לא מסר פרמוכר ש )ב(  

 שותף. המ הבית אותו עניין יחולו על  ן המצוי לגביקנוהוראות התש    

 

 ירה:לד דמשותף הצמו החלק ברכוש ה שיעורו של 9.4

 של כל  ( לשטח 5' סעיף פרט מכר זה פרק אשובה כמפורט במן חידרתה ואופשטח הדירה )כהג ביןש יחסלאפשר ה רוב ככלקיהיה  

 עת פי שיידרש לפי שיקול דכ ,משותף ר הקשור ברישום הבית הו בכל פרט אחה און ביחס זבכפוף לכל תיק , זאתיחידות הדיור בבניין  

 שבון השטחים ף לא יילקחו בחמשותת ברכוש השל כל דירה בבי לקהח שובית. בחמכשות מוסרעל ידי כל  דרשיאו כפי שי/מוכר וה  

 (.6צמודים לדירה )כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף ה  

 

 ניהול הבית:בר החלטות בדסדרי קבלת  9.5

 . 1969 -ין התשכ"טרקעק המקיהיה על פי הקבוע בחו 

 

 :יו אל שרבק םחויבי המירותים שת המשותף ובבי הות בהוצאות שיעור ההשתתפ 9.6

 .ף הצמוד לכל דירהלק ברכוש המשותל החשיעורו ש יהיה על פי 

 לת שקבועוכאמור ברכיב ההוצאות החלקן היחסי  לוםחויבו בתשישימוש בפועל  ה בידי המוכר לא יעשה בהןניידירות שהחזקה בהן תה

 ור ר יהיה פטמשותף, אשר המוכש הכולר סל ביחועריכה בפצוצאות בגין הה מתשלום רכיבבלבד, להבדיל אחזקת הרכוש המשותף 

להן כאמור ה שיות ההצבעבלי לגרוע מזכווזאת מ, חר שיוכיח  לגביהן כי לא היתה צריכה בפועללא דירות האמורותמתשלומן ביחס ל

 .קנון המצויבת

 

 וש המשותף(:ו שיוחזרו לרכא/מהרכוש המשותף )ו  יםוצאים המהחלק 9.7

 מצ"ב  כניות הסומנים בתים הבאים אשר מהשטחותף ש המשמהרכו יוצאו, כםבהסה ן זיבעני ורוע מהאמרמבלי לג      

   מכר.ו/או מצוינים במפרט המכר ו/או בהסכם ה      

 החברה. תה הבלעדית שלבית המשותף לפי קביעב רותו לדימהרכוש המשותף ויוצמד המגרש מוצאיםום חניה שבתחמקומות ה .א

  וץ מקוריים.חי שטח . ב

 . (משותף, ככל שיש לותעגדר חלמעט ) מחסנים .ג

 סה.כבי מסתורי .ד

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

  .כרתנים לתא שבבעלות המוחסוהמניות נים לדירות, יוצמדו החות ו/או המחסחניצמדו כל הת המשותף לא יוככל שבעת רישום הבי .ו
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 חתימת המוכר     יךתאר          חתימת הקונה          

 
 נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. מסמכים נספח א'

  .לליותהערות כ ספח ב'נ
 .לאות זיכוייםטב       ג' נספח
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 ותדירבעלי הולנציגות ועברו לקונה שיפים מכים נוסמס – 'נספח א 

 

 המפרט: תי נפרד שלק בלחלכ צורפוות אלו יתוכני 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של ת ליודר ומידות כלמידות של כל ח הכוללת 1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.1   

 ה.ף בקומהמשותכוש ללת סימון הרכוה 1:100 -ן מקט בקנה מידה לא נמצאת הדירה מה בהותכנית הק 10.1.2   

 בקומה.ימון הרכוש המשותף הכוללת ס 1:100 -ה לא קטן ממיד נהבקוסית קומה טיפתכנית  10.1.3   

 כוש המשותף ון הרמהכוללת סי 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן ממ מותמפולשות; קו ת כניסה/ קומותתכניות קומ 10.1.4   

 . 1:200מידה  קנהל קטןלום מובצי לצרף  יות אלו ניתןכנם; תם מוצמדיייתושטחים דיר   

 . 1:100 -קטן ממידה לא ת גג בקנה קומ יתכנת 10.1.5   

ותפת מש חצרהכוללת סימון  1:250מידה נה היתר בניה בקבלת המקומית לקתכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות  10.1.6   

 ת.צמודו וגינות

 

 בות על פין לרדיל אם לכבהתמסור ימור, שיש להג ריחומת ולוכרלכל המע ושימוש חזוקהת ראותינתנו הוי העת מסירת הדירב 10.2  

 ת בעניין:מכר דירוחוק ה   

 מורם.בי הדירה על גיפעולות שוטפות לתחזוקת כל רכי )א(   

 ג אוויר, זות מימערכות, חוימערכות בטבות נות בדירה לרהמותק השירות רכותזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מעתח )ב(   

 יוצא באלה.וכ ותכנילקטרוממערכות א   

 אם נדרשות.ופתיות, טפות ותקביקורות שויון אפו דירותת )ג(   

 ר.שון ליצירת קספק ומספר טלפלרבות שמות יצרן/ רה,תקנים בדיהמוציוד ומערכות  מפרט טכני ותעודות אחריות של )ד(   

 

 מור של הגי ריומות וחשל המערכאות תחזוקה הורו ניתתכ (1) ה בבנייןהדירה הראשונת נמסראשר לו  רהיימסור לרוכש דהמוכר  10.3  

 עניין:בת המכר דירופי חוק  למסור בהתאם לכל דין לרבות עליש חובה הבניין ש  

 ימורם.ת לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גטפופעולות שו א()   

 וג רכות מיזמעליות, מע ות,יחבט מערכותין לרבות מותקנות בבניה ירותהשערכות מ לחזוקה מונעת שוקה כוללת ותתחז (ב)   

 באלה.צא ויות וכיקטרו מכנמערכות אל ויר,או   

 נדרשות.אם  ותקופתיות,אפיון ביקורות שוטפות תדירות ו )ג(   

 ליצירת קשר.ן טלפוק ומספר ספ ות שמות יצרן/ם במבנה, לרבותקנימד ומערכות הפרט טכני ותעודות אחריות של ציומ ()ד  

 מיליה.יפקסספר ומ טלפוןרבות מספר וח ליתהפכות וין, המערנים של הבניתכנהמות ימת צורש )ה(   

 חות חשמל ותקשורת, מערכות בטיטרית, סניל אינסטלציה ות בלבד שמשותפ( למערכות הAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 ור ש הדירה האמרוכל ה עב ולפיהנחיה בכתכים האמורים סמף לממוכר יצרה .במבנה ובפיתוחלקטרומכניות כות ארומע   

 עלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה.ועה של בת או הקביגות הזמנילנצ תםאומסור ל   
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 זהרות וא  הערות כלליות   –נספח ב' 

 ה הערות כלליות למבנה ולדיר 

  .ר הבניההיתת קבללמועד התקפים  ,התקן הישראליו בניהתכנון והה תי דרישות תקנואכות יהיו לפוהמל םכל המוצרי .1

לוויזיה ן מתקן הכנה לטבבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניי רית()לא סלול לאנטנה התקנת מתקןובת מחה פטור חברה תהאה .2

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

ימנע ו להא/ו מרתף,איטום ה ת לשמירה עלייבתחהמ ת ו/אוולה הנדרשלנקוט בכל פעו בית,ת וועד העוצעצמו ו/או באמלפעול בחייב נה מתוהק .3

רשים חודרניים וביצוע ריסוס שו ת צמחיה בעלתלא רק, אי שתילסיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, לרבות אך כדי  בה עולה שישמכל פ

 .חרקיםינון קלמניעת  פתיתקו

  עוברות. החלל בהן הןבה גואו ורת ו/ישנו את צסגירה אחרת וו ו/א תקרה קלהב ויכוסות כאמור מערכו .4

קיטום פינות צע פולים לא יבוקירות ו/או שי בחיפוי. מידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםפוגות( ברווחים )צוף יעשו מובריי פובחי .5

 .)גרונגים(

 צורך מערכות, ליםכבלבזק,  רת החשמל,ו המגרש, לחבא/נה וחומי המבבת להעמיד שטח/יםתידרש החברה באם  יספק יודגש כלמניעת  .6

 כותובז גישה, כןלצורך  ןהבניי לרבות שימוש במתקני ה מתחייב לאפשר גישה חופשיתים, הקונרים סמוכבניינים אחאו /ו יןהבני המשמשות

 .אלוים שטחבית בגין ום מיסי ועד שלם מתלו פטוריא םכן יהיו גופי ר כבלים. כמולמעב ערצועות הקרקהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות 

 ים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.חות חריפולטים ריחומרים הפ תייםירד חסניםלאחסן במאיסור חמור חל  .7

 ונה.ו מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקה אירה ע"י הקונעבודות בד וצעויבלא  .8

. בנייןים כלל הורור, המשרתואות צנרמעברי , קורות וקרות מונמכותת יהיויכול ש םריירכשו ע"י הדייש שקיימים(, )ככל םבמחסני .9

 מוש ובתפקוד.ובאופן שלא יפגע בשי ונפרד למחסנים בלבד המשותף מהרכוש  ים תעשה חשמל למחסננת ההז

אך לא  הרער הפלים ליצולועקטינים החלל ויית כביסה, מור תלזם יותקנו באמים החמים ויח' מיזוג האוויר באד השל דו מםמיקו  .10

 .במפרט מן הקבוע פחות

עומדת בדרישות ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם ימוש רק , יעשה שע"י הקונה ווירהאג מיזו ו מערכותופקו ויותקניס אםב .11

 פגעים.קנות לרעשים ומהת

קונה באו ע"י הים כלשהם שיוזראבי ריטים אופ ,לחומרי הבנייןלשהו שיגרמו זק כנ ן, מחסור אויהיה אחראי אחריות כלשהי לאובד לא המוכר .12

הפריטים ,דה ות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבוכל האחרי ,חר מכןרה ובין לאבדי תםקנני התת בין לפלבניין, וזאאו ה דירל

 ת הנ"ל תחול על הקונה בלבד.ספואביזרים והתווה

על מנת  הקונה וזאת שותלררה דת הדית מעת העמשנים הראשונוה שלושלפחות ב וף כמוגן, באופן תה וורר המרחביש לא ב להדגיש כיחשו .13

 .המרחב המוגן בטון שמהם עשוירגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבאג אימצלהעלול  ראדון אשר י גזידשרלסלק 

 םמחסני חניות, ,תם, כגון גינוייפרט בשטחיםו ברעבמבנה ואשר י כלל הדיירים שרתותמכות אחרות התכנו שוחות ביוב או צנרת או מערי .14

 ויקט. ועצי הפרתכנני וי"י החלטת מו עפבעיקקומן ספרן ומית פרטיות, מפסומרו

, בהתאם המגרש ל חשבון שטחגז, ביוב וכד'( ימוקמו במגרש ועכ, מל, בזק, טל"כות השונות )חשפילרים )גומחות( עירוניים ושוחות של מער .15

 .ותרשוירו ע"י הושאיות הפיתוח שילתכנ

 לגרום לשקיעות בריצוף זה.עלולים  משתלבת" אריחי "אבןים בצפרועה המדרכי נסירים ואפילו מעב, ליםעל שביים כבדים ברכבנסיעה  .16

 יפגענה.ת הרוכש לא תזכויו ובכל מקרה .צרכי התכנון ו/או אישור הרשויותם לומיקומם בהתאמקומות החנייה יתכנו שינויים במספר  .17

 יםיה תת קרקעיחנ פימרת"מ(, למימני )גפונעים בגז פחהמבים ניסה לרכהכ אסורה .18

 ים./משותפים במרתף  בשטחים פרטיים או בגז פחמימני )גפ"מ(,ן המופעל ן כל מתקאו לאחס/ר להתקין וחמו וריסחל א בנוסף  .19

גבהים שונים ב קית,ו/או אופת יברה גלויה אנכין, תיתכן העכל ד תכפוף להוראוהתכנון ו/או הנחיות הרשויות וב שותלפי דרי .20

משותפות ושל מערכות שאינן הבניין המערכות  אלמנטים שללל הכ שליות, ומן בתכנבשונה מהמס או מןמסוונה, כובמיקום ש

ווי חשמל, . ואוורור, קת מ.ארות ביוב, צנמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחחש רת מים, צנרתועוד כגון: צנ משותפות, צנרת, תעלות

ית, חניה פרטוחצרות, ב צפיםרומ בגגותמרפסות, במחסנים, ב רה,דים לצמודי ה, בשטחים, בתחום הדירמהוכדותקשורת  ן,וטלפ

, לפי החלטת היועצים הטכניים. יותלמצוין בתכנ/כל מעבר למסומןים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקרות הבשטח

גישה  הקונה יאפשרת. רועובהן הן בה החלל בצורת ו/או גות נו אאחרת וישה רקלה ו/או סגי ויכוסו בתקרהיתכן  ערכות כאמורמ

 "ל.במערכות הנפול טיו חזוקהלת

כים לכלל וז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייניק)מים, ביוב, ועוברות צנרות ובסמוך לתקרת הדירה, או המחסן או החניה, יתכן  ה, קירותברצפ .21

 ם משותפים. ומהווים חלקייין, נהב
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לוצי התכנון, התאם לאיופיים, בם וחלוקה סרישוך לים בתהושינויי יתכנו סטיותוי יםופיאינם סהצמודים, וח, והחלקים ית, הפות המגרשולבג .22

 הביצוע ולדרישות הרשויות.

 פשר בחירה כברפי המפרט המאמסעי םו/או סעיפי עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף זה רם חתימת החור ספק במידה וטלמען הס .23

ו זכות רישה ו/אה ו/או דהיה כל טענלא תש וכו ולריקול דעתות בהתאם לשרויפשהא וך אחתן יבחר מתבחירה. הקבל שרתתאפשלם, לא הו

 בחירה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן.

בחשמל ש והן. עלות השימיקט או חלק מהפרו תשרת את דירוהחשמל המשותפת של הבית, וזו שת רכתיחובר למע  - T.V-ר אנטנה למגב .24

 תף.ת המשווצאות הביתהיה חלק מה ברהמג של

 במכלי שתילה.נית אלא ירות באדל צמחיה ישלשתון אי  - (ככל שיש)יות בנויות אדנב .25

י ת כגון: הבדלטבעיו תכנו תופעותישראלים ובהתאם לכללי המקצוע, ים הובכפוף לתקניבריצוף וחיפוי באבן טבעית,  -הבדלים בין אריחים  .26

 . וי חלודהת בכתמים דמטאותבהמ )ברזל(מינרלים  וכן התחמצנות" נייםדים, "עיגי מרקם, גוון,

ר. כמו כן לא המכים בתוכניות נם בהכרח מסומנ)עמודים, קירות נושאים, קירות בטחון וכו'(, אי ד הבנייןמערכת של -י בניין בחלקי נו שי  .27

ו הריסה ו/את וללהכדה עבוכל צות. לכן , קירות ומחיותרצפ בתקרות, ו'כתקשורת, גז ו ביוב, חשמל, מים, תמערכו נתיבימסומנים בתוכניות 

 .בדיקה ת, מחייבחזקהר קבלת הרצפה לאח, תקרה או ירותבק  לעומקחדירה 

, ביוב ומים אלקטרומכניותרכות עץ(, ו/או למוע, חלונות בחלל גבוה )פנים וחוקב סומים בזיגוגל פתחי בניה החש  - הגישה לתחזוקה וניקוי  .28

ום , )פיג1139בת"י  אים והעומדד מתיובצובה ועבודות גרק מורשים לרש נדאם צוע ובי בעלי מק, יעשה רק ע"יםליונגג/ות ע או/ו

 מתרומם/תלוי, סנפלינג וכו'(.

בות לר רים ומרפסות(,ם פרטיים )חדבשטחי מעבר יאפשר , הקונהקירות בחזיתות הבניין, וגותג ןוניקיוקה לצורך תחזו  - מעבר בשטח פרטי  .29

 .ם מראשבתאוו ןיהעני בנסיבות הכל כמקובל ים,כלי ווד מכנ, הנחת צימים, סנפלינגגות פיקשיר

  ת, משאבות, מפוחים, מזגנים וכו'ליו, גנרטור, מע: חשמל, תקשורתככול שיהיו כגון -טכניות ומערכות אלקטרומכניות מערכות  זוקה  שלתח .30

 כל דין.תאם להוראות בהקה וות התחזוראההקונה בהתאם לת הבית ו/או נציגו תיעשה ע"י

רך חרום לצו בעתאשר ישמש את כלל הדיירים בקומה ני חיצולוץ חי ן/דלתימוקם חלו ןנייבבה ל קומדירות בכבאחת מהכן וית - לוץ לון חי ח .31

אפשר י ירוםכי בעת חו ,בפתח זהקבוע  א ייקבע סורגכי ל במתחיי ,ילוץירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החבד אשר ,. הקונהמעבר ומילוט

 .רת הדירהכש טרם בחילרו זהע ר מידכר להעביעל המולוץ. החית דל/ל חלוןר בדירה אאת המעב

ות המחייבות תחזוקה מקצועית אחרקטרומכניות ותקנו מערכות אלבמבנה ובחלקיו השונים הו -לטיפול שוטף במערכות הדרכה  .32

ות ד או המתקינציוה יותות ספקו/או החבריגי היצרנים נצאת  ה במבנה,זקחבסמוך לקבלת ההחובה לזמן  חלהר כהמוטפת, על ושו

 שימוש והתחזוקה.לאופן ה גות הביתלנצי הדרכהבלת ק רך, לצוהציוד

 

 אחרותהערות כלליות 

ן עות באופשפומ ,או גרנוליטון, אספלט ו/ות בטפחשבון כי רציש לקחת ב -ברים, שבילים וכו'( מע )מיסעות, גמרמיות על חומרי השפעות סס .33

גע בטיחותי ו/או תפקודי בתופעה ין כל מפ דגש כי איעת ספק יולמנ ו.אלצפות עירים ברכנו סדקים זית כןול תרמיותיות ו/או מתזוזות ססמ עיטב

  .וקה שוטפת בהתאם לשכיחות התופעהתחזלו. יש לבצע לחומרים אינית טבעית זו, האופי

רוע ומבלי לגן הן בנוסף כולט מפרראות הת, וכי הו מורות בתכניו הארות רוע מההעלג ן בנוסף ומבלי הערות הנ"ל הכי ה המובהר בז .34

 סכם.ר בהמו האמ
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   זיכויים טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 
 ותהערות מיוחד

ון לצו יקתו 1974-התשל"דכר )דירות(, וק המחל 6קון מס' בהתאם להוראות המכרז וכנדרש בתינם כויים אלה היריכוז זי .1
תכניות המפרט והינויים מא יבוצעו שלן ללהם לנרש כרז, פרטי הוראות המעפ"י ר כ. מובהפרט המכר()מ 2015-שע"ההתמכר ה

 חרים.ו/או חיובים א המצורפים להסכם המכר ולא יבוצעו זיכויים
 

 ע"מ.כוללים מאינם  להלןרים הנקובים מחיה .2
 

 הסכם המכר.מת תים חוע ביו:המדד הידה, מדד הבסיסנית הבדד תשומו:מלפח זה צמודים הנקובים בנס חיריםמה .3
 

ליך שינויי ה )במסגרת האל בלן, על רצונו או אי רצונו לנצל זכותו לזיכוייםלחברה/ק להודיעה רוכש הדיר שעל וןחרעד האהמו .4
  הסכם המכרל מה עועד החתיממ ימים 30בתוך  החברה/הקבלן ה ע"ירר לרוכש הדי"(, ימסמועד ההודעהים( )להלן: "יירד
 ר. בלת ההיתודם למועד קם קיו 60לפחות בכל מקרה ו

 

ור תתקבל כווית ן בתום התקופה,עת תזכורת ע"י הקבלתאריך האמור ובכפוף למתן הודמור עד ההדירה כאודעת רוכש אי ה .5
 לזכותו זו על פי כל דין.

 

המטבח נת תק, ההחברה שאינו ספקספק מטבחים  כשהרו נבחר ע"יש להמתוכננים וככרונות המטבח גין אביצול זיכוי נ .6
 חשבונו. רוכש ועלאחריות ההדירה, וב סירתמ חררק לאר לרוכש תתאפש

 

 .308/2016בהתאם למכרז מר/ בד,יטים הנ"ל בלד ויתור על הפרידוע לי כי זכותי לקבל זיכוי כנג .7
 

תאם למועד בה יההבנשומות מד למדד תכאשר הוא מוצ רהממכון בגין חראוזז מהתשלום הל והמצטבר יקהכול יסכום הזיכו .8
 זיכוי.ה

 

 .ן. ות על פי כל דיי שמספר הנקודות ותשתיות החשמל לא יפחתו מהדרישנתן בתנאת חשמל ייים לנקודוזיכוה תןמ .9
 

רי השירותים חדאשר חדרים כ נישחד לפחות לכל מעגל סופי א יותר י, במתקן ביתם לחוקים והתקנים הנוגעים לחשמלהתאב .10
לים, בישול ומזגן אינם כלולים , מדיח כה, מייבשמכונת כביסלי, שמח לדוד . מעגליםישוב החדריםבח יםלולאינם כוהמעברים 

 ל."והמעגלים הנכך אין אפשרות לבטל את הנקודות ם לופיים, ובהתארש של מעגלים סבמספר המזערי הנד
 

ית יסבסוהיא הבינוי, רד השיכון ומש שלסי ט הבסיל פי המפרהמכר הינה ע טיבמפרע/טלפון תק דות המאור/ביתכמות נקו .11
 הפחית ממנה.מומלץ ל ולכן לא נורמטיבית,ו
 

בלת אחר קללי אך ורק  רות להתקינם באופן עצמאי תתאפשראפשרטים הנ"ל, הבגין פריט מהפ ככל וניצלתי את הזכות לזיכוי .12
 בטרםר פשא תתאוכיו"ב לורך מדידות לצ כרלממגישה  בהר כי גםן הסר ספק יומעי. לעל חשבונו ימכר, ובאחריותהחזקה במ

 כר.מסירת הממ
יימה התקנתם יחשבו הסתים ובנויים ובאלמנטים יצוק יודגש כי צנרות לחשמל/תקשורת/מים/ביוב. הנמצאיםיעת ספק *למנ

 כרהמרט ור במפיכוי מהאממוש זכותו לזמיעל  דעת רוכשהו ק המכר לענייןלחו 6בתיקון עותו מהפריט" כמש כסיום "התקנת
אצל אותו ספק. לא תינתן אפשרות לבחור פריטים אך ורק  רה יבחרומספקי החב אחד פקס ם אצלם המוצגי*פרטים שוני

 לים סניטריים וברזים.: כשונים לדוגמאנים בין ספקים שו
 

על  ונההקת והמוכר/ימת החברהטבלה זו, בחתב רטיםרים המפומחומהפריט/ים המתתו לזיכויים ל זכועש הקונה בפומימ .13
 ים במפרט המכר.ים מוסכמר כשינויהקונה כאמובצע ש יםשינוי, יראו הנספח זה
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 : מקרא

 דה. יחי -יח'

 מרובע. מטר  -מ"ר

  ר אורך. מט -מ"א

 דה. ומר שחור+ עבחומר לבן+ חו -קומפלט

 חד בודד. פריט א -פריט

 
 
 

 בדכוי בלר בגין זימחי  - , רחצה בח ת מטא: ארונונוש
 

 
 

סעיף 
במפרט 

 כרהמ
 רתיאו

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 ח' בש"חלי
 סה"כ מותכ

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 6 ארונות המטבחלל לכזיכוי 

מטבח, ברז מטבח, משטח עבודה, כיור  ,תון/עליוןתח
 המכר. התיאור שבמפרט, לפי (יפוי מטבחח

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
(, לפי יאינטגרל. כולל כיור ליכלצה חדר רחצה )בן רחארו

 שבמפרט המכר. התיאור
  --- 600 --- פלטקומ

 
 

 לבד ר בגין זיכוי במחי -רבות ואביזרים שרבנושא: קבועות  
 

 
 הערות:

 כוי פריט+התקנהזיים ם כוללמחיריכל ה.1
 
 
 
 
 

 סעיף
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
יר זיכוי מח

 "ח יח' בשל
 סה"כ כמות

   100 טריפ טקומפל המכר.פרט פי התיאור במצה,  ליור רחלכרז סוללת ב 3.6

3.6 
ר במפרט ,  לפי התיאוידייםנטילת לכיור  זוללת ברס
 מכר.ה

   80 פריט קומפלט

   126 פריט קומפלט .מפרט המכרלפי התיאור ב  סוללת ברז לאמבטיה, 3.6
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 מחיר בגין זיכויים   -ורתל/ תקששא: חשמנו
 

יף סע
במפרט 

 המכר
 תיאור

 /חומר
 בודהע

 יח'
 מחיר ליח'
 בש"ח 

 "כסה כמות

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

   78 טריפ טלקומפ זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט מפלטקו  נקודת טלפון

 
 : קשורת ת/החשמל  לטבלאותות הער

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

 לפני ביצוע.   יםלזיכוי מתייחסים  קשורת חשמל/ת חיר המחירון . מ2

 
 
 
 
 

              ____ ________   ____ ________   ___ _________ 
 המוכר מתחתי      ךתארי          מת הקונהחתי                  

 

 

 

 

 

 

 


