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 יםניעני תוכן
 

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

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

 .רהאור הדיית  :4סעיף               
 טחה.חישוב ש ןפואו דירהשטח ה  :5ף סעי              

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

 ה.ייבנפרטי אדריכל מתכנן ה  :8יף עס              
 נון השלד.אי לתכרחא הנדסטי מפר  :9ף סעי              

 
 , ציודה ואביזריההדירה ,הין, המבניאור הבניתפרק ב'.   

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

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

 ם.יסות ותריחלונ ת,תורשימת דל ,(3)טבלה   :3.5ף יסע        
 (. 3.6.1-3.6.8ם )לציה נוספיטסואביזרי אינ ,ברזים( ה )כלים,מתקני תברוא ,(4לה בט)  :3.6ף סעי        

 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         
 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 

 . (5.1-5.3)דירה, במחסן ב ותסידורי כיבוי אש ובטיח  :5 ףסעי
 .שונותפיתוח ו תועבוד  :6סעיף 

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

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

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

 . (9.1.1-9.1.13) ףתשוהמ שואור הרכית  :9.1 סעיף  
 ( 9.2.1-9.2.12הוציאם מהרכוש המשותף )שאין לחלקים   :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  ניהול רבדבהחלטות סדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 יו.בים בקשר אלהמחייים תוובשר תף,משובית הת הצאווהעור השתתפות ביש  :9.6סעיף   
 המשותף.ם מהרכוש יאהחלקים המוצ  :9.7סעיף   

 
 נספחים

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

 . ייםנספח ג'   טבלאות זיכו
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 גן   -  חדרים 4 רים: מס' חד / מדגםדירה  ין עירשת מוד ומ אתר: ה  שם

 __ ': דירה מס  

 __ קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':  לא מקורה  חניה  

 __ מס': /מדגם  בניין  
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

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

 רה(נים למבנה ולדית והבהרות הנכואמוהת כולל)                           

 

 

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

                                              ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 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   

 

 .מ.י(.ל )רראשי ימקרקע ותרש: רקעקה לבע .2  

 .רהחכי: הה רוכש בדירהזכות שהקונ    

 .ראלשימקרקעי  רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

 נה(,כחדר שי המשמש גם ממ"ד,  –ן )להלי תרידמוגן  חבמר, שינה רדח נה הורים,יש חדר ,מטבח ,פינת אוכלו דיור , חדרכניסה :הבדיר .4  

 רחבה מרוצפת, חצר ומחסן לכלי גינה )כניסה חיצונית(. ,מרפסת שירות* )מקלחת(,רים והרחצה חדר אמבטיה(, ) כללי חדר רחצה ,פרוזדור

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

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

 .קירות החוץ של הדירההחיצוניים של  הםנים על פהעוברי םיוידי הקו הנוצר עללע בתוך המצו השטח הכלוא )א(    

  –לעניין זה      

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

 ת אחרת.ידירה או תוכנן נה לביומה או ביקב     

 זו של קיר החוץ;כרבמרה אחרת יעבור קו המצולע האמור יד יןירה לבבין הד דירפר חוץ מכאשר קי     

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

 דירה.לסים במפי כל החטש סכוםהיה הדירה י שטחה; ס בדירלכל מפלגבי שטח רט הפויחושב וית סיבדירה רב מפל (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל ת בדירה יחושב פעם אוגשטחו של כל מהלך מדר (ג)      

 המדרגות.מהלך  ו עולהמנשמח יצורף למפלס  השט      

 –יו ואגרות(, התש"ל תנאר, להית )בקשה הינבנון והתכבתקנות הרש ואם לנדת םהשטחים שגובהק כללו רהשטח יי ובישבח (ד)      

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –לן הל)  1970      

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

 

 :די עלב באופן  רהדי ם את המשי המשרה או י המוצמדים לד יםספם נו שטחי פירוט  .6 

 אין. :(1) שמש בשטחסת מרפ 6.1   

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

 המוצמדת(; החניההחניה עם סימון מקום 

 המוצמד(;מחסן ום המון מיקיסם עם ינסחת המתכנייש לצרף ) רלהסכם המכ פורט בנספח א'מכ :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)טחבש י דירת 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  םים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטמשמשאו  מדיםם המוצי פסו נ זורים,חלקים/א/חיםאם יש שט 6.7    

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

     

 ים:הערות לחישובי השטח     

 צולע הנוצר על ידי הקווים מהא בתוך ה הכלופצרהח הוא שטמרפסת ל ה שה; שטחדירלת ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1   

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

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  או לאורלשמש ו/ התשיפידת חאשר מ , לקהמות או בחלמקורה בשו/או  חשופה ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

 ל  ע שפיעי להבה כד שיש להוהן מחוצה  הקרקע כלשהי הן בתחוםפוף לבנייה פיזית לשושנת הרוחות ובכ תלמיקומה בבניין יחסי    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 דירה  לשין חלק בינו לב דיחסן מפרמהשר קיר כא ח הקירות;טן בתוספת שהמחסהשטח הכלוא בין קירות וא , השטחו של מחסן  .2   

 ו.ואמליכלל שטח הקיר בי סן גובל בשטח משותף הקיר; כאשר קיר המחב של למחצית הרוח תרק השטח שמתח אחרת ייכלל    

 ;  ס"מ 20  עוביבקירות החוץ ת למתחשטח תיאורטי ף בתוספת ץ של המרת, הוא השטח הכלוא בין קירות החומרתףשל  שטחו  .3    

 המרתף  כאשר קיר רוחב של הקיר;תחת למחצית המשייכלל רק השטח ק של דירה אחרת בין חלבינו לד ריפף מתרמהשר קיר אכ    

 או.במלו קירה טחייכלל שגובל בשטח משותף     

 כר מהבמפרט  פיעהמו חצרה חבין שט  5%ל עד יה בשיעור שיקפה; תותר סט, את שטח הקירות התומכים בהיכולל חצרשטחה של  .4   

 למעשה. ין השטחבל    
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 סטיות קבילות: .7  

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

   תר סטייה גדולהלם לעניין שטחה של חצר תוובין השטח למעשה; ואו 6-ו 5ורט בסעיפים ן שטח כמפבי 2% עד של וריעבשסטייה  )א(    

 יל.לע 4ה רעהו 6.6ף עיבסמפורט ר כיות    

  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא ו/או ות למעשה לא ייחשבו כסטייהובין המיד רסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכ     

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

אותן כסטייה ממפרט זה  הן סטיות קבילות ולא יראו למעשהזרים ידות האבמפרט ומב םזרית האבבין מידו 5%ור של עד עסטייה בשי ב()   

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

 

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

 .ווה אילןנ -תקשורת התקריי : תבו תכ 077-4512520 : פקס 02-5792044 :טלפון  

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

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

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

 
 office@pr-eng.com :"לדוא

 

 

 

 ביזריהה וארה, ציודה, הדינבמה, הבנייןתיאור  . ב
 

 אתו נשבבניין, בתנאי שלא י וחלקים אחרים תחרונימית של דירות אשינויים בחלוקה פ המוכר רשאי להכניס    * 

 .תף או שטחים ברכוש המשו ייןהבנ תחזי   

 . יש כזה ם א הרשמי  ישראליהתקן ה ות יהיו לפי דרישותכל המוצרים והמלאכ * 

     

 

 .ן תיאור הבניי .1

(. כל  B,8B 9בניינים נוספים מדגמים  2-ו 14L נים מדגםייבנ 2בניינים ) 4מתוך ב משפחתי", אחד בנין מגורים "ר  1.1

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

 (. -2 מרתף 

   

 ;דמגורים בלב, הכוונה ל)*(תורידדירות למגורים.  L:  14 (7,8)41 בבניין  1.2

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(ים. דירותלמגור תדירו 8B (10:) 8 בבניין 

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

 
 

 רים,ו גמלועדו או מערכת חדרים שנר חד -""דירהנאמר, " תו "הגדר 1ף סעי 4197 - דהתשל"( דירות)לפי חוק מכר   )*( 

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

 תף ת מרקומ

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס כניסה 

 )ד( הקובעת לבניין 

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 ף קומת מרת

 ד בבל   121במגרש 
2- --- 

חדר  מעלית,  ,ת ימבואה קומת בכל אגף: 

 גות. מדר

נים, ס חחניות, מיסעות, מעברים, מ כללי:

, מאגר מים וחדר  חדר עגלות/אופניים 

משאבות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ין/ים סמוכים  יאו ימוקמו בבנ/ו

 וישרתו הבניין. 

 מת מרתף וק

לשני   )משותפת

 מגרשים( ה

1- --- 

 : 121במגרש 

מבואה קומתית, מעלית, חדר   אגף:  לבכ

 מדרגות. 

חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,  כללי:

חדר עגלות/אופניים, מתקנים ומערכות  

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 : 108במגרש 

ת, מעלית, חדר קומתי המבוא ל בניין:כב

 מדרגות. 

ים, מחסנים, ת, מעבר , מיסעוחניות :יללכ

ות, מתקנים  באמאגר מים וחדר מש 

לפי דרישת המתכננים  ומערכות טכניות 

 והרשויות. 

טרפו )בין המגרשים.  -חדר שנאים

גישה באמצעות חדר מדרגות  

 נפרד, מהפיתוח(.  

, לא  89: חניה מס' 108במגרש 

רה  ומק 90חניה מס  מקורה, 

 חלקית. 

מקורה   14: חניה מס' 121במגרש 

 חלקית. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

ם בניין/ים סמוכים  רתו גשיבבניין  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 
 

 L (7,8) :14בבניין 

 3 קרקע  קומת הכניסה לבניין

 –מגורים )דירות גן(, מבואת כניסה )לובי 

ות, לית, חדר מדרג ע חלל כפול(, מו בחלק

ר אשפה, מתקנים  חדרי עגלות, חד

ישת המתכננים  רד  לפיומערכות טכניות 

 שויות. רהו

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-3 

3 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

ומערכות טכניות לפי דרישת  מתקנים 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 עליונה  קומת מגורים
 )פנטהאוז(

4 2 

דר  ית, ח, מעלואה קומתית מגורים, מב 

לפי   ת וומערכות טכני  םינ קמדרגות, מת 

 ויות. המתכננים והרש דרישת 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

חלל תחום בקירות )לא מקורה(, חדר  

סולאריות, מיקום  מדרגות, מערכות 

בלבד(, מתקנים   7לגנרטור )בבניין 

תפות/ פרטיות(, לפי  וכות טכניות )מש ומער

 ים והרשויות. דרישת המתכננ 

--- 

 סך הכל קומות

 ים רולמג 
5 --- --- --- 

 תומסך הכל קו

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

 קרקע  קומת הכניסה לבניין

2 

-)אחת הדירות דו

 מפלסית( 

 –)לובי  המבואת כניס מגורים )דירות גן(, 

, חדר מדרגות, חלל כפול(, מעליתבחלקו 

קנים  תמר עגלות, חדר אשפה, דח

ם  ינהמתכנ  ישת דר  ת לפיטכניוומערכות 

 והרשויות. 

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

כניסה לדירה הדו מפלסית מקומה  

 זו( 

 

 1 קומת מגורים 
1(2) 

 

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

דרישת   טכניות לפימתקנים ומערכות 

 המתכננים והרשויות. 

דו  ל הדירה הליון שמפלס ע 

 מפלסית 

 ם ירקומות מגו

 טיפוסיות
2-3 

2 

 בכל קומה( )

קומתית, חדר מדרגות,  מבואה  ורים,גמ

ומערכות טכניות לפי דרישת  מתקנים 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 קומת מגורים עליונה 
 )פנטהאוז(

4 1 

ת, חדר  מגורים, מבואה קומתית, מעלי

ות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  גמדר

 הרשויות. רישת המתכננים וד

--- 

 ןוגג עלי

 )ראשי(
--- --- 

מקורה(, חדר   ות )לא תחום בקירל חל

, מערכות סולאריות, מתקנים  מדרגות 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 קומות הכל  סך

 בבניין 
 ון )הראשי(. העליהגג ות לא נכלל במניין הקומ  6

 

 9B (9:) ין י נבב

 2 קרקע  ה לבנייןניסהכ מתקו

 –מגורים )דירות גן(, מבואת כניסה )לובי 

בחלקו חלל כפול(, מעלית, חדר מדרגות, 

חדר עגלות, חדר אשפה, מתקנים  

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 שויות. והר

 מרכזי, בפיתוח.  גז  רצוב

 

 רים קומות מגו

 טיפוסיות
1-3 

2 

 )בכל קומה( 

ות,  מדרג  , חדר ואה קומתית מב  ,םמגורי

רכות טכניות לפי דרישת  ע מקנים ומת

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 קומת מגורים עליונה 
 )פנטהאוז(

4 1 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

ת לפי  מתקנים ומערכות טכניומדרגות, 

 המתכננים והרשויות.  תדריש 

--- 

 וןגג עלי

 )ראשי(
--- --- 

מקורה(, חדר   א לחלל תחום בקירות )

מתקנים   ,ת ולאריומערכות ס ת, רגומד

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 המתכננים והרשויות. דרישת 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 ון )הראשי(. א נכלל הגג העליל קומות ין ה במני 6

 

  :והבהרות רותעה

  .הינהב ירבהתאם להית להבטים בשינוי ייתכנו )א(

 הבניה התכנון ובתקנות  לבניין ]כהגדרתהיא הכניסה הקובעת ניסות היזו מהכן איש לציי לבניין, תאח כניסהמ יותר שישמקרה ב )ב(

 )בקשה להיתר([.   

  מקובלתה הטיאו בשב'.. וכו' ו/, ', אביניים : קרקע,ןגוכ עשוי להשתנות הקומות בפועל יי. כינוומינלינו נהפרט במת וכינוי מס' הקומ )ד( 

   כו'.,.. ו2,1,0 מעליות כגוןה 'בבח  
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 :(ראשיים) משותפים מדרגות י /חדר 1.4  

  הגג. מפלסלעד  מרתף  תמקוממפלס מקורה : ותאפיון כל חדר מדרג; בניין בכל 1: י המדרגותרמספר חד    

 אין.: םדרגות נוספי י מחדר   

 ; 6 :מעליתהתחנות ל פרמס; ןבנייבכל  1 :תו י מספר המעליש;  :ליותעמ 1.5  

 .אין :שבתד מנגנון פיקו ; 8: יתלכל מעל עיםמספר נוס   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .השלד מהנדס נוןכת, לפי תבולמשו/או  מתועשתו/או  רגילה: בניההשיטת ; דשלה מהנדס ותנילפי תכ שלד הבניין: 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסבי עו  , םייטרומים/ועשמנטים מתמאלן מזוין בטו או/ו זויןבטון מ מר:ו ח: קעת קומת קרתקרו  הרצפ 2.2

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

   מניעת החלקה.ל י הישראלרישות התקן אם לדנגד החלקה בהת הבניין המגורים יהי וף ריצ                  

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןרחומ :תיתרה קומותק רצפה 2.3

   .1חלק  1004' ישראלי מס תקן לפי בידוד אקוסטי: .יועץהלטת לפי הח :הטי שב   

  .השלד נדסהמחישובי לפי  עובי:השלד.  סהנדלפי החלטת מ ,ןוים מבטמנטים מתועשאו אל: בטון מזוין, רחומ גגות הבניין: 2.4

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

 ת של קיר פנימיבדופן  מתועש, לבאם מכלו .השלד מהנדס יותוהנח דריכליהתכנון הא לפי שת בשילוב רגילהועתמ ת חוץ:רו קי  2.5

 הנחיות מהנדס השלד.לפי  ,(איטונגוק תאי )או בל טון,בלוקי ב ות,ד הפונה לדירצבוהחוץ   

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

 הישראלי. םק" של מכון התקני ירו  תקן ו בעלי "תו היקירות פנים י צבעי תקרות ו                   

 ת חוץ:קירו  גימור 2.6

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

 ם אחרים; יחיפוי ב עםמשול (ותכבש 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2 

 לפי  ,במשול ואו/ איטונג(תאי )או בלוק ו/ון טבאו בלוקי מזוין ו/ ון: בטחומר: דירותהפרדה בין הות קיר 2.7

 .  1  חלק 1004את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  יעניקו    בכל מקרה יועץ ו ד וה השל   דס הנ מ   ת נחיו ה    

   .כנון האדריכלפי תבה להמהנדס, גו שולב לפי תכנוןבלוק ו/או מו/או  ן: בטווגובהחומר : (יש ש ככלות )מרפסקיר הפרדה בין  

 :םי ראשי  מדרגות י חדר 2.8

   ;לפי חישובי המהנדס :בי עו שולב. בנוי או מ ומזוין און : בטחומר: פתטעמקירות  2.8.1  

 בעל "תו תקן ,+ צבע אקריליחיפוי בשיפוליםה. רתק רילי עדבצבע אק ורימג בות(,שכ 2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2                

  מכון התקנים.טעם ק" מירו

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקןאקרילי  מלביןמור יג סינתטייד + סשכבות 2ח טי :חומר :גימור תקרה. רהקתעד לגובה:   

  התקנים. 

 דרישות   נט לבן בהתאם לרצלן או טראצו צמופט או גרני בן נסורהמאו רים יהימדרגות בניין המגו: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 לקה. כנגד הח סיםופסים מחוספ םיטוהפודסרך המדרגות ם לאושיפולים תואמי תהרלבנטיים, ובעלו ניםהתק  

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

 . 1142"י לת םאתבה ,ת מאחז יד(או משולב )לרבומתכת ו/או בנוי ו/ :מאחז יד /מעקה 2.8.4 

 .תמדרגוחדר העות מצבא: ()ראשי  עליה לגג 2.8.5 

 :בניין בכל  קומתית בי(מבואה )לו  2.9

 צלן,יט פוראו גרנה יקרה או קרמגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסו: חומר: מבואה קומתית פניםקירות גימור  

 לתקרה. (  עדתו תקן ירוק" לעיח וצבע אקרילי )"בט צעקשיח יבופוי הדלתות, מעל החיעד לגובה משקופי ה

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע ירוק"   ל תו תקןנטטי "בעסימלבין ע צב : טיח +מרו ח: הרר תקמוגי  

 .ןורצלפ יטגרנ אוה אבן נסור :ריצוףטיח מעל תקרה זו(.                

 (.בלבד)צד חיצוני תנור פח צבוע ב ות:כרארונות למע החברה. טתחלית ו/או לפי הכמו מבואה קומתוזדורים לדירות: רפ 

  :בניין בכל  יתאשר כניסה בי(מבואה )לו  2.10

י ול החיפ, מעניסההכת בה משקוף דלאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגו: חומר: ימור קירות פניםג

  ק"(."בעל תו תקן ירווצבע אקרילי ) יחהקשיח יבוצע ט
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 ת. דקורטיביה או תקר המשנתקרת או ו/ ד יסית פולדוגמ סינטטיבין למ: טיח + צבע רמחו : גימור תקרה

 יהישראלתקן ים במדעו, והמ"ר 0.64-מאבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת חומר: : ףריצו 

 .למניעת החלקה

ת זי, בח 816 ת"יובניה ו התכנון קנותת פיומיניום ללית את חזויהיו בעלו יד דלת הכניסה לבנייןו בקומת הקרקע לת דואר ימוקמבותי

 ספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.יותקן מ הבניין

 תו ארונ. (וכו' שמל, מיםארונות ח חות,ומלמעט ג)וליסיד סינטטי דוגמת פע בצב צבועטיח ה: רתקו קירות: םסני למחפרוזדורים 

 בד(.לבוני יצח בתנור )צד צבועפח  מערכות:ל

 :רהגימור תקהתקנים.  בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע בבטון : ות חניהגימור קיר :מקורהה ני גמר ח דותעבו  2.11

    התקנים.ן עם מכוירוק" מטתו תקן טטי, בעל "נבמלבין סי צבוע ןטו: בחומר

 , משתלבת בןאו בא לקמוח בבטון היעש תויהחנ או המרתף  רצפת מוריג: מקורה חלקית /מקורה רצפת חניה מורגי  

   :רים לשימוש משותףדח 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

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

 .קניםק" מטעם מכון התירו"תו תקן על  צבעים, בכל ה .יסינטט ן צבוע בצבעבטו              

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

 כל דין. ותישהתאם לדר(, ברצלןיקה )גרניט פומשה בקרת יעקירווהה רצפגמר של העבודות  :חדר אשפה

 

  :ותהער

 ן התקנים.ם מכו " מטערוקן י ל "תו תק, בע עבוע בצבצ בבטון  או  פנים בטיח תקרה יעשו /צביעת קירות . 1

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

 

 

ת  כר"י מעית הנשלטת עחשמל בעלת פתיחה ג(וג)אלומיניום וזי ואהמבה במכלולב משול : יש,בניין בכל  ן יילבנדלת כניסה  2.13

 (.3.7.8עיף )ראה סרקום לל אינטשמן, כו זירום ומחאינטרק

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

 .וי אשיבטיחות ובאישור כהחלטת יועץ הב ירה ידנית, לפיסג וא מטית באשטואוה , סגירעשן/אש דלתות :דלתות חדרי מדרגות 2.14

 בניהה יתרלפי הת, מר וכמותאור, חו :ףש משותם לשימו י רנות חדדלתות וחלו  ת פח.דלתו :טכניים םי דלתות חדר  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישתפיםשו מ וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר ,תחניו  ים,תיומק ותמדרגות, מבוא , לובי, חדרן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

 רה  ולחצן מתוך הדיבחדר המדרגות  בועהלה קת ליוראתל שבתון ומנגנ קומה, לקת אור בכלצן הדיהיו לח גוריםמהבבניין                  

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

 וני בלבד( יצבתנור )בחלקם הח ף צבועמכופפח  ר:מגז ומים: חו  ארונות חשמל, 2.17

 או מחסן,  לכל נפרדונה מ תנתקן הופילחיל וא פרד,נים למונה נהמחס ל של כלת החשמונחיבור הז: דירתיים יםתאורה במחסנ     2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

  יפשל הבניין/ים ל ותף משה חשמל של הרכושהזנה ממערכת ה : יש.ניות משותפותכאלקטרומות ערכמלו לתאורה  חשמל חיבור    2.19

            ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם  במגרש םבניין/ים סמוכימו בימוקאך  ן,ייבנו השרתאשר י תשותפונו מערכות מ)יתכ החלטת החברה

 תא משותפות שישרתוהות ון של המערכעלויות התיקו/או  ם, התשלומיתנושוה ויותאישור הרש, בכפוף לבמגרש סמוכים בניינן/ים

 .(שמגרם ביינינבת של הציגויות הבינ ע"ימו העניין ישול הבניינים ע"פ כלל

 

 פרטי זיהוי( –בפרק א'  נוסף לאמורהדירה )בתיאור  .3

 

 :*גובה הדירה 3.1  

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

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

   ';מ 2.05 -ת מפחולא : ש(כרתי )באם נחסן דירמבה *גו    

 ובה הדירה בשטח המינימליכל מקרה גתקרות משנה. בכות מקומיות ו, הנמליטות, בתכוערת, מקורו תחת למעטרה: עה* 

 פי דין. י הקבוע עללבה המינימגוה א יפחת מןעל פי התקנות להקבוע לגבי חלקי דירה   
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 אותה.המשמשים או ם לה צמדי מו ה שטחיםבו בדירה  וגימוריםם דרי ת חרשימ – 2 מס'טבלה  3.2 

 שלאחר טבלה זו(. , הבהרות/תרו עהב יתרוט ה פראר)  
 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 ( )בס"מ

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

 ריצוף
א  מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"

 שקלים חדשים ב
 הערות 

 כניסה 
 

 ןוקי בטול ב  בטון,
 ( 1)חראו א 

 . המשךב  ת וערבה  רוטראה פ אין ( 3)ה רא ( 2)ר אח

 ר דיור ד ח 
 וןי בטבלוק בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון ן,בטו

 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2)ר חא
בגובה   וי חיפ לכל אורך משטח העבודה 

.  ןותמשטח ארון תח  על מ  ס"מ 60-כ
 יים(. ם ק)בא חלוןר  אזו למעט 

 ך. המשת ב בהערו ראה פרוט
 --- ( 4)ראה  חתון ת רון  ל משטח א חיפוי מע 

 ל פינת אוכ 
 בלוקי בטון בטון,

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

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   ן,ובט

 ( 1)אחר
 . ת בהמשךט בהערופרוה רא אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ם ה הורי חדר שינ 
 וןבלוקי בט ,ןבטו

 ( 1)או אחר
 . ךפרוט בהערות בהמשה רא אין ( 3) הרא ( 2)ר אח

 חדר רחצה הורים 
 מקלחת( ) 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

ף הדלת  וקמשובה  ירות לגחיפוי ק אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
יח + צבע אקרילי בעל  ות. ומעל טח לפ

 ון התקנים. עם מכ ו תקן ירוק" מט ת"
 . משךה ב  רות ט בהעפרו ראה 

 --- ( 4) ראה רמיקה חיפוי ק

 ה ינ ש   חדר 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

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

 ה כללי חדר רחצ 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון ן,בטו
 ( 1)חרא  או

ת  דלף הקומש  ובהגלקירות  וי חיפ  אין ( 3)ראה  ( 2)ר חא
י בעל  + צבע אקריל  על טיחות. ומפח ל

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

 ת שירות פס מר 
 בלוקי בטון ון,טב 

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

 רוצפת רחבה מ 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6צוני ראה סעיף יוי קיר ח חיפוי/ציפ אין ( 3) ראה 2.6ראה סעיף 

 ט בהערות בהמשך. ם פרוראה ג

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מחסן כלי גינה 
י בטון או  וקבל  בטון,

 ( 1)ראח

צבע  קירות גימור  .טיח 
יד  תקרה סמור  יגלי. יאקר

 נטטי.  יס

 צלןפורגרניט 

 החלטת המהנדס. י מחסן לפ  עובי קירות אין
  החברהממצג 

 לבחירת הקונה 

 רתי  י ד מחסן  
 ( ד מ צ שהו )ככל  

י בטון או  וקבל  בטון,
 ( 1)אחר

ע  ב צקירות מור יג .טיח 
יד  תקרה סגימור  לי. אקרי

 נטטי.  יס

 ןצלפורגרניט 

 נדס. המהטת החלי מחסן לפ  עובי קירות אין
  החברהממצג 

 לבחירת הקונה 

 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 לה, ניתן אכככל שיהיו  -צה ים למחעשתומתועשים/מ ץחו תים של קירו)בדופן פנ בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

 ית לרבות הרלוונט קינהבתה ידף לעמול בכפי. הכבלוק תא גבס, או קיבלו ס,גבות היה עשויה מלוחתת אלו ירול קהפנים ששמעטפת   

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

 ן.בטווק ן או בלהיצרי ע"ם" ים "עמידים למירם המוגדקיקירות מבלוה ייבנו רחצה         

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

 .בסג חותת אלו יעשו מלווים של קירשמעטפת הפנ, יתכן המתועשת למחצ ובשיטה מתועשת איבוצעו ץ חום קירות האב פקוד העורף.        

 קנים הישראלי. פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התוקירות  קרותהתי בעכל צ לבן. :גוון  אקרילי. צביעה בצבע   

 לבן. גוון: .סידילופבסיד סינטטי דוגמת ה יעצב .ברהת החטללפי החמשולב,  גבס/ בגר/ או: טיח /טיח מר תקרותג

    סוגי ריצוף לבחירת    . R-9להחלקה   גדות תנ ה   ת גדר וב  יות ונטהרלו   והחקיקה   ות התקינה ש יודר   9272י ת ת" ומד בדרישועסוג א'. ה   :ריצוף ( 3) 

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

ס"מ או   45/45  או ס"מ    60/60ות  במיד.  יטרלי נ  -בהיר  וון  היא בגת מהן אח ש  ת ות/גוונים לפחו א דוגמ  3  -ו יצוף 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 בת אריח  צג מה יה פטור וכר יהמה  צהרת הספק( ה ו קה )עפ"י אישור ן לאספ יתנ  אינו    ס"מ  545/4וף במידות  במידה ואריח לריצ   

 הלן:כמפורט ל ופי  חלח  רי דות איאו מ  נוספת  נה סדרה ציע לקולה   חייב ה  הי ם י אול 

   כר( : )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המו   

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

 וף יצ ל רת ש דרו ס   5,  כל הפחות ל   ג לקונה, יצי   כר מו , הלכל מידת אריח  ר צוף, כלומ המיועד לרי   ת אריח דלכל מי    צוף י ר סדרה נוספת של   ב.   

 י;לר בגוון בהיר ניט לפחות אחד מהם   בשימוש בדירות מגורים,    ושכיחים   דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים   3-ו           
דות ובדרגת התנג ת ונטיו ורל ה הוהחקיק  התקינה  ת ודרישו   2279ד בדרישות ת"י  מ ו ע. ה סוג א'  :תמרפסת שרוו  בחדרי רחצהף צו רי  -  

לפחות שאחת דוגמאות/גוונים    3  -סדרות של ריצוף ו   4, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין  R-11לחת תא מק   ת וברצפR-10   החלקה ל 

ה חלק דרגת מניעת הה   . מור לעיל א גות לדייר לפי הוצ מה והדוגמאות    ת מידות האריחים ייקבעו מתוך הסדרו  י. לניטר  -היר  ב   הן היא בגוון מ 

 על ידה.  ו הספק, שיבחר שתציג החברה אתעשה מאחת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,   וכש ר ה  ת יר בח לו.  רים אפחותה מהנדרש לחד   ה תהי   לא 

ים אימהמתניטרלי.   -היר  ב היא בגוון   ן ה דוגמאות לפחות שאחת מ 3  -וף ו יצר  של   סדרות   4  חירה מבין '. לב סוג א :רחבה מרוצפתבריצוף  -

ציג החברה או ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה   לגשם. וף חש וף ה לריצפחות שאינהגת ההחלקה בדרז, וקוניעי ם ליצירת שיפולדבגו

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

  :חדרי רחצה חיפוי  ( 4)

  30/60-ס"מ או כ   25/33-ת כ ו במיד  . טרלי י נ  –ר  בגוון בהי  יא מהן ה  ם שאחת ני גוו דוגמאות/   3ות  ח פן ל כש מבי רת הרובחיל   -מיקה  ר ג א'. ק ו ס              

ה במידות לבחירת יקרמבקת רו)חיפוי קי . , שיבחר על ידה שתציג החברה או הספק תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, ס"מ. בחירת הרוכש  

 י(. אקריל בע+ צועד לתקרה טיח ייפומעל החהדלת. ף ה קו משקוביר עד גומחהמ הקונה ללא שינוי

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50ת נוספות  להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידו י  רשא   ה יר יה כ ו המ ה  בהסכמת הקונ   

זים קנוה הרצפותירות, הקהקירות.  רזהה לגמ יקהמרמובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי ק הרגיסע גלויה תבוצ ר הדירה. לצנרתבמחי

 חדרים סמוכים.למניעת מעבר מים לחלקי בניין/ םם הרלוונטייניהתק תודריש ילפו וראות כל דיןלפי ה יאטמו יםטובבאזורים ר

-ידות כ מב   ניטרלי.   –  ר ית מהן היא בגוון בהמאות/גוונים שאחוג ד  3  ות רה מבין לפח סוג א', בחי  –  חיפוי קירות קרמיקה: מטבחחיפוי ב  

ס"מ לפחות לכל אורך   60בגובה      . ידה ל  חר ע ב י ק, שפס ה   או ציג החברה  ממבחר שת תעשה    כש הרו בחירת    ס"מ.    20/20-כ או    ס"מ   10/20

העליון של החיפוי וסביבו בקו הסף  ר נו התי  תואם מאחור  חיפוי קירות   BIאינו ביחידת  עבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר התנור משטח ה 

 אקרילי. + צבע  : טיח  ות קירמעל החיפוי וב   . וף( ל הריצמ' מע   1.50)גובה    ה ועד הרצפ מי ר ק ה 

 . מ"ר   .200  עד   שטח האריח הבודד   . אצו או טר  גרניט פורצלןסוג א'. ריצוף שנרכש(: כל )כ ן סחף במו צרי  ( 5) 

 

  הערות: 

 בחור שרות לאפא תינתן הלפק אחד וס לש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר גשודי פקלמניעת ס – דייר/ת הרוכשירבח 

 .הברהחאלו שנבחרו ע"י ם מנים, גשוים מספקשונים ים רצמו 

 בנוי כדוגמת  או הבניה( מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמתצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר יע – הקמע 

 "מעקים ומסעדים". 1142יות ת"י הנחי לפו יתהחז        

 . "מס 2 -עד כ ם סמוכיםליחלבין ל ות,רפסת שרומ ממ"ד י רחצה,דרח ירה,בכניסה לד – לסיםי מפרשפה 

 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) גובה המותר בתקנות דע )מדרגה( מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /ות שמשרפסלמ האיביצ 

 בטבלה. המצויןה לגובה עשי ותירוי הקבה חיפגו  - קירותוי חיפ 

 ת החברה. לט י הח פ ל ס"מ,    60  -שאורכם פחות מ   ורות נות קמ פי יש  באם    , PVCאו    ם ו ני י ל אלומ מפרופי עו פינות  וצ ב י   –יפוי  בח   ת ו פרופיל פינ  

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

 ו/או  פלדה או/ו וןאו בט/( עץ וכרתוכנית המבבסימון  ייבחיל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר כ כ) – ת, קורה/ו הולרגפ 

  .לבושמ 

 למערכות ופים, בגב ארון מטבח, ארונותלמעט בשולי קירות וחזיתות מחס"מ לפחות,  7בה בגו ף והריצ רוממח)פנלים(  –שיפולים  

 ינות )גרונג(.פ וםיטק יפולים, ללאי ושניים. חיפוואזורים טכ 

  .תלפחו ממ" 3של  ים )פוגות(אריחח בין וומר ביצוענדרש  ה,קיוקרמבעית באבן טנים לריצוף קהת רישותי דפל – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

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

 ישה(.הרכ םשצורף להסכ 
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 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  פתח המתאיםוך , חיתכיורל בתושרות, מדפים, ת, מגידלתות לויכלהארון  תחתון: חארון מטב   3.3.1 

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

    .MDFוויץ'( או ץ )סנדארון עה לקיץ דיקט. שאר חעמיהיה ארון וגב ה'(, )סנדוויץ היו מעץים יפדגוף הארון והמ                    

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

 ארון.ה תיתרטיבות של תח תעלמני למים עמיד יפויס"מ ובח 10 -של כובה גבהרצפה. בתחתית הארון הגבהה )סוקל(  ף ס  

 הפינה של הארון יותקנו "פתרונות פינה". ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחידות 60 ברוחברות גימ דתהארון יכלול יחי   

 ע"י  יוצגולי( שר ניטרחד בהיאלבן וד ם אחהמגוונים לפחות ) 5לבחירת הרוכש מתוך  .קהייפורמיצוני: ציפוי חמתכת.  :ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: מדפים רמי וגפנימי פו צי החברה. ידי  ר/ו עלם שיבחי/ספקהחברה ו/או ה  

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  דותי מ  

    פח ג'סנה רא :התחתון בח המט י בעד ארון מחיר לזיכו   

     

מאבן  ס"מ 2-מ א פחותל וביבע משטח עבודה הירת הקונבחל ור:: תיארכו ל או כול חתון בח תטממשטח עבודה מעל ארון 

עם שוליים לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 ת"י דרישות ל גמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונהכדורית )ולימפ אות טבעי

 קנטקן ותי טחהיקף המשבכיור.  ה שלחוהמשטח יותאם להתקנה שטת בכל היקפם. ונרוהאביחס לחזית מ ס" 2בלטה של בה

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   קנט מוגבה ללאתקנה יף העדלהי שאר )הקונה רי המוכקבע ע"י ודויבגבה שאופן עומעליון 

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

  המטבח חלק תחתון, וןאר יפלמידות: 

 3 הקונהפני ב יגתצכר בחברה/המוידו.  ר/ו עלחבשי ר ו/או הספק/יםכוי המגו ע"שיוצ ן  דוגמאותווגממתוך  ונהקה לבחירת גוון:  

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

  

 אין. :עליון טבח ן מארו    3.3.2 

 

שולחני נח הכולל כיור או מותלוי  פה,רסט אוהעשוי עץ סנדוויץ'  מתועש ןחתוארון ת )כללי(, רחצה בחדר יין(:צים )אחר נותו אר 3.3.3 

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

  .ןורן הארי יצין לפמו מלו/א קהיאפורמ: י פנימ י ציפו. קהאיפורמציפוי חיצוני:   

    ג'ראה נספח  הרחצה:ן עד ארוב כוי מחיר לזי   

 

               :ותערה  

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

ך ו תים בבלו המש)למעט מקרר(  ב"וכיו יריים נור, כח, תלמדי ם י דועמי ה חללים .(באורך הארון  םמיי פע מחושבת שקיימת

   זה. אורי ה מתייחשבו כסטי  לא, ונות המטבחרא אורךמידות ב 5% -טיות עד כס ות.ארונה רךאו ב ת יכללו הארונו 

ח בטהמת ב ארונו גביתכן ובקיר שן כי בחשבו ל הקונה לקחת בח וביצוע עצמי, עארונות המטיכוי עבור במקרה של ז ( 2) 

 וקה.תחז לפתח/ים אלו לצורך הר גיששפלא ים משותפים. יש/לטן ישה לקו פתח/י ג יםקיימ

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

  ם,מדפי ו ת ו תלד לרבות ,ו תבשלמו  המטבח ארון  לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     

 למדיח וזיקשל מים ונ תהנדרשו  תההכנו  ולרבות ) ליםלח ללא ( ניםהמוב הכלים החשמליים תנקלהת ו דעשיו  במקומות                        

 ברה תנחה את  חרה תקבע ובמועד שהי הלוח זמנים שהחבעל פ דווח על בחירותו באחריות הקונה לתחת הכיור.           

 . שהרוכ         

 

  כביסה: ם לתלייתי נקמית 3.4

 יית הכביסה.ישירה למתקן תלו תהיה גישה מנמ שרא ,פסתמר/תהממוקם במרפסת השרו יר חוץקב חפת              

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

 .כסה" טרמ 8 -מורך של לא פחות אבכביסה  בליכולל ח  ס"מ 120 י שלמינימלבאורך  םמורמת ןתקמ וא ,ס"מ 160 של

 ר.חצשווה ערך ב שר שיותקן מתקןלדירות הגן: אפ 

 .5100ן ישראלי מחומר עמיד העומד בתקתיאור: : מסתור כביסה 
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    ת בס"מ(ו די)מ  ותריסים בדירהת ימת דלתות, חלונו רש – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים ונותלח   ותדלת ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת(

יר  יחה )צסוג פת
 רר( כע"כ(/ נג 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

מר )עץ וח
ניום/  אלומי

 (מתכת

סוג פתיחה  
"כ/  עכ/ר)צי
 כיס( / ר ר נג 

מידת  כמות ו
 בנוי פתח הה

 ( )גובה/ רוחב

  /חומר )עץ 
  ום/אלומיני

 כת(מת
 ם ביחומר של

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

 סה כני

1 

 גילה ציר ר  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 ר יוד רדח

1 

 כ נגרר כ.ע.  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 ' מאלו מ' אלו
 חשמליגלילה 

 יוי ידנ גיב  כולל 
 265/220-כ --- 265/220-כ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' מזוגג 
 כ.ע.כ נגרר  

 מעל חלק קבוע 

1 

 מ' אלו אלומ' 
 גלילה חשמלי
 ניכולל גיבוי יד

 265/140-כ 265/140-כ ---

 ח מטב

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/151-כ 115/115-כ ---

ה  ר שינדח
 1ורים ה

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 2חדר שינה 

1 

 ה רגילציר  עץ

1 

 כ.ע.כ נגרר   וגג ז ממ' אלו

1 

 גלילה ידני ומ' לא ' מולא

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 "ד  ממ
דר  כחש משמ)

 ( 3 הניש

1 
פי  ה ל פלד

 א  "הג
ציר )רגילה(.  

 יחה חוץ 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

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  יםררת/ הנג , םהדף ורסיסישתיים, פלדה נגד גז,   חת אואף  נכ

            הג"א. ות י הנחילפ ילהג ר יר צו א   יס. לכ
--- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 

 ציר רגילה    +צוהר  עץ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ

 ה  ח. רחצ
 לילכ

1 

 לה יגר  ציר +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
   נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 35/115 -כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

פסת  רמ
 שירות

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 85/115 -כ 80/210 -כ

מחסן כלי  
 גינה 

1 

 פח 
 ציר רגילה 

 נפיכ  דו

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 115/210 -כ

  י ת דיר מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( צמד שהו 

1 

 ה רגילר יצ פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'  , א' נספחים

 30  מתוך  14 'עמ 17.05.2020תאריך:  /  גן - ריםחד 4דירת   /  תכןמפרט מכר למש /108 מגרש / מורשת מודיעיןב/ ץ בוני הנגפר / ות הבניהד לאיכס מ

 

 :תואחרו  הטבלל ערותה

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

 רי בתחתיתמילקנת קנט פותללו הכיו םת למידועמינה ייהדלתות תה .ר רגילהצית ובפתיח 23ס' ראלי משיאם לתקן דה בהתודלת עץ לב= עץ  תדל .א

סוג = רגילה ציר , םץ האלומיניות יועהנחיולפי  ופיל:סוג פר= אלומיניום, אלומ' . ך(בהמש 'יבסעיף  ט יתרור)ראה פ חותס"מ לפ 7בה הדלת בגו

)כיס( בקיר,  הומחו לתוך גו/א נף כ לעגררת כנף נ=  ניגרר כ.ע.כ ,פלתה+ משת= רגיל ()דרייקיפטוי נ סבטוי(, פלת )נת= פתיחה משקיפ , פתיחה

אטם לל כו אוריתן מוקצף ן(,  במילוי פולילפי הנחיות היצרבעובי לומיניום )ויים פח אעשם יהתריס : שלביתריסים ,ה אנכיתנוע= כנף בתנה גיליוטי 

  (.בחדר דיורית, למשחהילה , לגלי אחדניד י)גיבו ישמלו חעה ו/את רצוועה, באמצעלל כלפי מ= תריס נגלה לי גל. גברתוימה מטם לאמי בין השלביגו

 /לסה"כ הדלתות יםתאהכללית בדירה תובלבד שהכמות  הבטבלם של אחד מחדרי רבתיאוע פית להוולחדרים יכו נישלפים שות, מתות/חלונותלד . ב

 .ריוואהיזוג מ רכתמע ודכהכנה לתפק ס"מ 3ד  ע פהמעל רצוגבהו פנים י תולי דלתותכן ושית בטבלה. המצוינוחלונות 

י לוחות המורכבים משנ, ןות התקלפי דריש בטיחותי/ילרג( Double Glazingכפול ) שקוף וג זיג ניום עםומימאל ,)למעט ממ"ד( תו ני ויטר /ות ונחל .ג

 ריםזיבאותקן  תולי בע יהיו כיביהםרוהחלונות  מ(.מ" 6 ובי שלאויר בע עם מרווחחות, פלמ"מ  4 בעובי גוג)זי יניהםווח אוויר בם מרית עזכוכ

מתקין מורשה יותקנו על ידי  חלונותוני פתיחה ונעילה. הגנמננות, בו, ידיות מליםגלים, גירצ ,EPDMי גומי ג, אטמ: סרגלי זיגוםללריים, ובכקומ

 ןיותק ,תונוהחל ללכ תולסיבמ :רשתות .ף רהעופקוד  הנחיותי לפ, נגרר  דהלפכנף/ים  וגג עםזניום ממסוג אלומייה חלון היבממ"ד  היצרן. מטעם

 .אחת תרש לכנף  כהכנה סילהמב נוסף  נתיב

ות למרפסת שראם פונה במטבח בלרבות  ש אוורור(כנון והבניה נדרנות הת)בחדרים שבהם לפי תק י ונר חיציקל דלת מזוגגת ו לון ו/אר חבהעד .ד

 .י(ת כיסוות רפפבר)ל מכני ורורואיותקן , ו חלוןאהסגורה בתריס 

  יניום.לומיועץ האנון עפ"י תכגוון,  פיל,ורפסוג  .יניוםאלומם ייושע סיםרי והתות מסגרות החלונ .ה

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

 . וי אש ב י כ   ישות ר ד לפי  ת,  רפפות קבועו   ו א / ו   דלת ב   או סבכה / רור מכני ו אוו   ו/או לון  צעות ח מ ( יעשה בא כש מחסן ככל שנר )   אוורור המחסן  . ז 

ות מערכ, (טלסקופיתת/ורמי)פנ עינית הצצהוסף, נ מיין פנוחסגר בט 5044ל אתקן ישרת לתואמ ריח,ב רב ת פלדה )ביטחון(לד .דלת כניסה .ח

מ  מ" 1.25 לנת בעובי שווה מגולפלדה מף בנימשקו .ר דירהפסר דלת ומ, מעצוןתחתו מברשת סף  ,"רוזטותו" נעהידית לינדר, ירים, מגן ציצ

 ר.כוחירת המלפי ב ןמר לגוו. גצביעה בתנורויניל או  ו בחיפוייהיוהמשקוף  לתכנף הד .תולפח

  אש./בטחוןות נו דלתקת קרקע יתכן ויותירות בקומלדבאות, בכניסה נחיות רשות הכי הלפ .בחירת החברהי ן לפגוו וניל,  ציפוי "דממת דל .ט

ט ביבכל ה ךער שווהוי אחר או מיל/ופלקסבורד  יולת עם מימסגרעל  םיקבדוחות מלותי מש ה עשויהתהי תלכנף הד :םפני  לתותמכלולי ד .י

ים אהמת חיצוני מתועשאו ציפוי קה או צבע ורמייגמר פשקוף הדלת. נו בהתאם לסוג מם יותקיים, אחר. ציריקה, קטיוסק, אקזוח –קודי תפ

ן ישראלי בהתאם לתקיהיה  הדלת ף משקו .לפחותצדדים  3-בצופה מ נט()ק יקף כנף הדלתהב .םהצדדיכת משני , עם ידיות מתםידות במימלע

חת טיה / מקלבחדרי אמב מים. קנתו יהיה עמיד להמשקוף לאחר הת .אטימה יתואם לדלת כולל פסר גמעץ ב ואשות פולימרי בלה בעל  23' מס

לפחות גוונים  3 לו ומתוך וגיוצוגמאות שון דגומ ךוכש מתת הרוחירלב גוון:   .תכנף הדלב גגר, מזואו-צו וצוהר/ "פוס פנויי "תמודמנעול סיבובי 

 ידה.הספק/ים שיבחר/ו על ו א/רה ובחהעל ידי וצגו ישלבן(,  מהם )אחד

 ,ף סבנו .בועקוע סורג , אין לקבמה(וקדיירים בכלל ה תאמור לשמש א םחרו)ב קומתי רז כפתח חילוץוכהמ  בדירהח ובפת בממ"ד -ח חילוץ תפ .יא

 הפתיחה.ן יוחה וכיתסוג הפ לרבות ,ון/תריסהחלהפתח, סוג  תכנו שינויים במידותי ילוץכפתח ח סמכותומה תויורשה ע"ירז בפתח שיוכ

 2 -כבוהים הממ"ד ג ת וריצוף סף הדל חיצונית. נגררת,/ה, הנפתחתדה אטומה דלת פלמוגן הינה למרחב דלת כניס :העורףפיקוד לפי דרישות  .יב

גלים עומ אוורור ן  פתחיוג וכגייום + זמינה. חלון אלויים לפתיחכנפ 2ו/או  סנגררות לכיהיים, תש ואאחת  נף ה כפלדן הדירה. חלו על מפלסמ "מס

פתח  ידולע"ג הקיר  ,(וד העורף פיקות ילפי הנח)אויר ון סינ מערכת התקנת רוק.ם לפ)פלנצ'(, וניתני סקאות פלדהם בדיחסומי בקוטרים שונים,

י הר נון,יסמתקן ההחברה  יע"סופק אם יודגש שב (.2010תקנות הג"א מאי ) צרן.ידות הילפי מ תכרעהמ ותיד. ממיתהפרעה מקו רוצתיר אוורוה

ע"י שהוסמכו לכך  םי הגורמיספת ע"וואטימות נ תקינותבדיקת יב ע"י הרוכש, יחי רוקויפלכן עורף, ו ע"י פיקוד השראווקו נבדתקינתו והתקנתו ש

 עלפובצוע יבבפועל יגבר ה עלבין הביצומפרט המכר בתוכניות המכר ו/או ב ןויה בין המצתירל סש הרבכל מק כי דגשניעת ספק יומל ורף.ד העפיקו

 נות של פיקוד העורף.התואם הנחיות מעודכ
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 וכלים סניטרים בדירהאה מתקני תברו  – 4טבלה מס'  3.6 

 זו(טבלה  הערות לאחרגם ה א)ר  
 

 קןמית
 םו מיק

 מטבח
 צה רח רחד

 הורים
  רחצה רדח

 יכלל
פסת רמ

 רותש
 אחר

 טבחמ רו כי 
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 "מ()בס

 הרראה הע
 )א(

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

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 רחצה כיור

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ ---

 א' --- סוג
 סעיף ראה 

3.3.3 
--- --- 

 --- --- ראה נספח ג' ןאי --- זיכוי ₪ 

כיור לנטילת 
 םיי יד

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( השטיפ

 

מידות 
 ס"מ()ב

 ןהיצרלפי מידות  ---
ות לפי מיד

 צרןהי
--- --- 

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין ןאי --- וי ₪ כזי 

 בט/ אמ

 תחלקמ

מידות 
 )בס"מ(

--- 
לפי הוראות כל 

 בהמשך ן ראהדי
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- גסו 
 ריצוף משופע

 מקלחת()
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

סוללה למים 
ם ים /חמי קר

מהקיר או  ,כיורל
 טחמהמש

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

 --- --- א' א' א' וגס

 --- --- ראה נספח ג' ספח ג'ראה נ אין ₪  יכוי ז

בטיה מסוללה לא
 םלמים קרי 

 וחמים

 --- --- דגם

  רךד-רב
 ינטרפוץ)א

( או 3דרך   
 ()הלהסול

--- --- 

 --- --- א' --- --- גסו 

 --- --- ראה נספח ג' --- ---  זיכוי ₪
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 קןמית
 םו מיק

 מטבח
 צה רח רחד

 הורים
  רחצה רדח

 יכלל
פסת רמ

 רותש
 אחר

 תסוללה למקלח
 םקרי ם למי 

 וחמים

 --- דגם

  דרך-רב
 וץפ)אינטר

( או 3רך ד  
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ח ג'ראה נספ --- זיכוי ₪ 

ם מכונת כביסה ר מי יבו ח
 ולניקוז

 --- יש --- --- ---

 בדופן חיצונית 4פתח "
  ליטת אדיםפ שרוולל
ולל תריס כ ,סהבש כבי מיימ
 ת סגירהלגנה ומשקו ה

 חשמלת והזנ

 --- יש --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
והכנה  כוללת ברזההכנה )

ון פולסיר לביוב, ולחיב
 (המטבח

 --- --- --- --- יש

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

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

 מים גז לחימום נקודת
 ()הכנה

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

 :תואחרו  טבלהל רותעה

 הרכישה(. ר שצורף להסכםחמסמך אאו בלה, במפרט מכר זה בטב צוין בפועל רק באם  קיים)ה 

  סטה בהתקנה נירורניט/ג ורץווורץ/ קמחרס/ סילי ק ,בחירת הקונהל: ס"מ( 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-ת במידות כודד)ב כיור מטבח  א()

 סחר: כיור רחצה החברה.ע"י היצרן/ספק, שיבחר לפי  ולחני )אינטגרלי(:צה שיור רחכ. ר הכיור(חומ וג)לפי ס החתונת בהתקנה  וא שטוחה

 . החלטת לפיתוצרת ס"מ,  40/50-מידות כ

 ( ב)מוש :סלהאכיסוי החלטת החברה.  לפי תוצרת . 1385"י ת"י עפ (ליטר 3/6) דו כמותי ס,חר/סמוי ה:ארגז שטיפ יה.לות: אסלה )ב( 

 .רוסטהי ניעל צירבכבד  טיפלס               

 ה ות ומיטת תמיכינבפ פוליאסטר. מילוי עץי, שלד עץ עם ציפוי חיזוק היקפ הומוגני, בעלת מ"מ 3.5בי אקרילי בעותהיה מחומר  ה:מבטי א   

 ה אמאייל.פמ"מ לפחות מצו 2.5בי חילופין מפח בעול . ווןמגל י ברזלמפרופיל               

 לניקוז עיםשיפו עם 2279 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל תבהוראו הנדרש יפ על מהמידות חתיפ אל קלחתהמ משטח חת:מקל               

 ;משטחה       

וא ימוקם הו ום ניקלרבציפוי כ ,י דו כמותיבעל מנגנון קרמ מיקסר למערבפרח/ : : דגםלקערת מטבח. לל חסכם()כו  קרים/חמיםם למי סוללה   (ג) 

  סדרות 3תוך לבחירה מ .תס"מ לפחו 20ק מלפחות ולעוס"מ  25 -כפיה בגובה  :נהתהיי ברז מידות ,יורהכ או העבודה חמשט שורמי על

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

  או עבודהה טחמש שורמי עלמו  מוקהם יו  וי כרום ניקלפבצי,  פיה  לערב: דגם: פרח/מכמים()כולל חס  י רחצהלכיור/ ,מיםקרים/חסוללה למים   )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3לבחירה מתוך  לפחות,ס"מ  15מק וולע ס"מ לפחות 15 -אורך כב  :תהיינה ברז מידות ,ורהכי  

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

 יאה תחתית ת יצהכולל ,ניקלרום יפוי כבצ מהקירקס ם מירימים חמים וק הותקן סוללת :באמבטיה :ל חסכמים()כול קרים/חמים לה למיםסול )ה( 

 ות ומזלף. פחמ לס" 60ל אנכי באורך החלקה טלסקופי ומוביוונן, מוט כשורי, מתלה מתרצינור שיה מיל' האמבטל  

ך י באורוביל אנכומ קופילסמוט החלקה ט ,ה מתכוונןלולל צינור שרשורי, מתכפוי כרום ניקל י, בצ(3רך )ל/רב דמערב -מהקיר ם: דג: למקלחת  

 מ.  מ" 15ש מקלחת בקוטר ס"מ ורא 30 ע מהקיר באורךוהדייר, זר ולפי בחירתזלף. לחילופין ת ומס"מ לפחו 60  

 ידה. ק/ים שיבחר/ו עלאו הספ/לן וברה/קבשיוצגו ע"י הח תסדרו 3תוך לחת, לבחירה ממקיה/סוללות האמבט  

 .ילנ יזברוב, בור לביוחי :ללתכו  שטיפת אסלה י ארגז/ו ים רכיו התקנת  )ו( 

 .: לבןקבועותון הגו  )ז( 

 . חשמל והזנת פכיםו דלוחין או שלקור ( וחיב2007ון אוג' תיק -)הל"ת מים חמיםמים קרים,  :כביסה כוללת תיבור למכונהכנת ח )ח( 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'  , א' נספחים

 30  מתוך  17 'עמ 17.05.2020תאריך:  /  גן - ריםחד 4דירת   /  תכןמפרט מכר למש /108 מגרש / מורשת מודיעיןב/ ץ בוני הנגפר / ות הבניהד לאיכס מ

 

 זרי קצה.ירת נחושת בלבד ללא אבא נאמר אחרת, צנ: באם לנק' גזהכנה ל (ט) 

 נית.שת העירומהר מסופקתבטמפרטורה הים מ: מים קרים (ט) 

 בתקן ישראלי יםומדשע קבועותלרכוש לבחור או  חריות הרוכש,, באברההח ראינם ממבח םבא -מבטיה(רחצה )אגנית/אקבועות  (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ המניעת החלקל  

  יור.או הכ משטח העבודהור שמיז הממוקם על רב = קרי חרפ קבוע. ף מתוך שרוולהנשל ראש ברז =  נשלף (בי) 

  דית אחת. יים, בעזרת מים לקרים /חמיקסר( = ויסות )מ למערב  

 שניהם.ית ברז ו/או ת ו/או לפיקרים, לראש מקלח/יםחמ ה/יציאה, של מיםנטרפוץ( = חלוקת כניסיא) דרך-בר  

  

 מסמך אחראו במכר זה  פרט לה, במויין כך בטבם צאב קנו בפועל רקתיו ת לעיל ו יהם יש התייחסות בהעריוד ומתקנים לגבהר כי צ)מוב

 ה(.ף להסכם הרכיששצור 

 

 רצפה, , ביין(הבנ ללמשותפים לכו בחלקם יתכן)ת לקולטני ביוב ורביקצנרת ופתחי : חרא ספים בדירה, לכל צורךלציה נו נסטי אביזרי א   3.6.1 

 יבוי אש(. עפ"י דרישות כ מות,וכ מיקום) י,י כיבויתכן מתזה. לציטנסהאי טת מהנדסלהחת עפ"י ובמיקום וכמ, וך לתקרהבקירות או בסמ  

 בין  דז וכבלי פיקולהעברת גת וצנר מפוצלו/או  זימרכיני קוז למזגן מת מהנדס האינסטלציה. ניפי החלטל ,םמיקוב מים יארון למחלק  

 רון, במסדות ו/או שרת במרפס מפוצל,ו/או  זיכמרמיני למזגן  דועמייקום מ. למאיידהמיועד יקום עד למעבה, עד המום המיוהמיק  

  .הרהחבמהנדס  במסתור כביסה,לפי החלטתן ו/או ליוע בגג  למעבה מיועדיקום חלטת החברה. מעפ"י ה  

 יההנת המערכת הסולארית תאות כל דין. התקלפי הורתהיה ת סולארימצעות מערכת באלדירות  הספקת מים חמים   3.6.2

 . )טיימר( חימום המיםקן קוצב זמן להמים החמים והתדוד חשמלי ל יבוירבות גל 579שראלי ן יקת התאם לדרישותב      

כולל מפסק יימר( הזמן )ט ן קוצבר חשמלי והתקם אלמנט עזית וכולל חימום עארסולהמחובר למערכת היותקן מכל אגירה )דוד( ל דירה לכ  

 .  ההפעלה ישר לתכנן מראש את זמנבמאפ 

ן קוצב והתקמל חש תמים באמצעוהעשה חימום , יכת סולאריתבאמצעות מערים ם חמלספק מי ניתןין לא הוראות כל דפי לם לדירות שלה  

 .ם )טיימר(זמן לחימום המי 

 יוןלע גג או מוך להסב ירות אושאך נגיש כגון במרפסת במקום מוסתר : דקום הדו מי  ;ריםליט 150: תבקיבול םלמים חמי ( מכל אגירה )דוד            

       נסטלציה.האי מהנדס תכנוןלפי  

 (.2007 תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה .לחת, מקהטיאמב רחצה,וטבח מ : קערותיםמים חמים לכל חיבור 3.6.3

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

 .קום לפי החלטת החברה()מי : ישם לדירהמונה מי הכנה ל 3.6.5

  אינסטלציה,המהנדס תכנון לפי  ,PPR, S.Pול, נת, פקסגוווללדה מג: פים וקריםחמ םמי ר הצינורות: מחו  3.6.6

 : פלסטי.יםשפכטי, פלס :דלוחין   

 יש.: בחעד נקודת הגז במטו  הגזה ממקור גז בדירצנרת  3.6.7

 .יש: לדירהנה גז הכנה למו  3.6.8

 

  ערה:ה 

 ניתוק,  התאמות, ברזי, יכיםרים, מארמחב ם עבורתשלוו כולל אינ רהמחיר הדירה. בהחהחלטת  ילפהינו בדירה,  הגז' נקמיקום  

 ור הגז, עצמו לחיב קנת המונה והמונההתרך הנדרשים לצופים קדון מלאי ותשלומים נוסנים, פימו זיסים, ריכומ, מונה דוןפיק 

 ,ד(בלב )הכנה שרוול פלסטיב תלחשמואספקת גז  תנרצ ניין.בבית ע"י החברה לפעול הגז המורש' לחב ישירות הקונה םתם ישלאו 

 מחיר הדירה.לה בכלו 
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 (טבלה זו חר ערות לאה הא)ר ותקשורת מתקני חשמל – 5טבלה מס'  3.7
 

 ח ג'ן, ראה נספתקע ונקודות טלפוית , בי לנקודות מאורמחיר זיכו 
 

 מיקום

נקודת 
 רמאו 

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מים גן מו 

 תקע  יתב
 גלמעב כוח

 רדנפ

 נק'
 ;ויזיהטלו 

 ;ורתתקש נק'
 .ון טלפ נק'

 דות נקו  3 כ"סה

 הערותאחר/ 

 ירהדל כניסה
 האמבו  או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 רקום אינט -

ובי  לל  ורהמפסק תא -
 . רגותקומתי/חדר מד

 . יח חשמל דירתלו -
כולל  תקשורת ון אר -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  ארון-

 ורדי חדר
 אוכל נתי ופ

2 3 - 
1 

 ( ןזגמל)
1 

ת  תוספ -י ס חשמלתרי
להפעלת    חשמלנקודת 

 התריס. 

 פרוזדור
2 

)כולל מפסק  
 חליף( מ

1 - - - 

  3ר באורך מעל בפרוזדו
רוזדור הכולל  מ' או בפ

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

 1 חמטב

6 
מהם   )אחד

ול, אחד  כפ
ן  מהם מוג 

מים בדרגת  
44IP    ואחד
  מוגן הםמ

בדרגה  
 רגילה( 

- 
 ג( )י 1

 )תנור( 
- 

, בתי  קעים ם הש מיקו
יהיה מעל   התקע 

ל  העבודה ככו משטח 
  האפשר ובהתאם 

ותקנו  ח יבלתכנון המט
קעי כח נפרדים  ש

 תנור, למקרר למדיח, ל

ינה ש דרח
 הורים

1 
מפסק  )כולל 

  מחליף
 ( למנורה

4 
  ם ליד )שניי

 המיטה( 
- 1 1 

ום )נק'  אינטרק -
 שמע/דיבור בלבד( 

   צהחר חדר
 הורים

1 
 ( םמימוגן )

- 1 
1 

תקע  בית )
 ר( לתנו

- 

ן קוצב זמן  התק +
ד  לל מפסק לדוהכו

פ"י  ע השמש במיקום 
 . התכנון

 - 1 1 - 3 1 שינה דרח

 /ד"ממ
 שינה ח.

פי  מנורה ל 
נחיות  ה

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

וד  פיק  תקנות  לפי
 ורףהע 

 דר רחצהח
 )אמבטיה(

1 
 גן מים( )מו

- 1 
1 

בית תקע  )
 נור( לת

- 

מן  ז  + התקן קוצב
דוד  מפסק ל ללוהכ
י  ם עפ" מיקומש בהש

 כנון. הת
 מכני + אוורור

 רות ש סתמרפ
1 
 ים( מ)מוגן 

- - 

2 
 מים  וגןמ

 , כביסהכונת )מ
 ה(מייבש כביס 

- - 

חבה ר
 מרוצפת

1 
 )מוגן( 

- 
1 
 גן( )מו

IP44 
- - 

כולל תריס חשמלי +  
מנגנון פתיחה  סק + מפ

 ני. יד

מחסן כלי 
 גינה

1 - 1 - - 

ל של  יכת החשמצר
ן  בר לשעוחסן תחומה

אליו   ל הדירתיהחשמ
משויך המחסן. או  

ות  נ שהזלחילופין 
כל   ל החשמל ש

ונה  וברו למ יח  םהמחסני
פרד  תף ונ משו

ם בלבד, או  למחסני
מונה נפרד לכל מחסן,  

י  וכר ועפ"להחלטת המ 
 בחירתו. 
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 מיקום

נקודת 
 רמאו 

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מים גן מו 

 תקע  יתב
 גלמעב כוח

 רדנפ

 נק'
 ;ויזיהטלו 

 ;ורתתקש נק'
 .ון טלפ נק'

 דות נקו  3 כ"סה

 הערותאחר/ 

 ןמחס
כל )כ
 (וצמדשה

1 - 1 - - 

ל של  החשמצריכת 
ן  עוחסן תחובר לשהמ

ל הדירתי אליו  החשמ
  חסן. אומשויך המ

ות  נ שהזפין לחילו
כל   ל החשמל ש

ונה  וברו למ יח  םהמחסני
פרד  תף ונ משו

ם בלבד, או  למחסני
מונה נפרד לכל מחסן,  
י  להחלטת המוכר ועפ"

 בחירתו. 

 מסתור
 הכביס

- - - 
1 

כנה  )פקט ה
 למזגן(

- - 

    

  חרותה ואבלערות לטה

 אחת.קה לל נקודת הדלמטורה(, כורא /אהיל -יסוינורה וכרה )ללא גבי קיר או תק ורה עלנ בית = תקרה /אור קירדת מנקו  (א)

  .ל שקע בנפרד(חד, נספר כבפנל א)שני שקעים או יותר  .קע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל= "ש רגיל(אור )ת תקע מבי  (ב)

 ת.לפחוממ"ר  1.5לים כביבוצע ביבור הח

החיבור  ע בנפרד(.כל שק, נספר פנל אחדר בתקעים או יוש)שני  רגיל שמלרם חזון מזהני וי,ד עם כיסשקע בודן מים: מוג ל(גי תקע מאור )ר בית  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים 

 לכמות תוספת ושאינם ף א'ינים בסעיהמצו, או קיר(תקרה ר )בנקודות המאו של ההדלקה לאופן תאור בלבד דלקה כפולה=נקודת מאור ה (ד)

 '.בסעיף א מאור המצוינותה קודותנ

 2.5מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם קבלים  גל נפרדכל נק' במעפרד )חשמלי ני מעגל גב להנמצא/ים ע  "שקע/ים" = פרדגל נתקע מעבית  (ה)

 מ"מ . 

 ת הגנה גבוהה.בדרגם מיר הקצה מוגן אך אביזפרד גל חשמל נבמע רחינו בהכגן שאע מובית תקאחר=  או  IP44נה גות הגבית תקע עם דר (ו)

בין מחשבים,  –טלפוניה, נקודת תקשורת  ללות נקודתד וכואו לחו קומפלט(ד )חנקודות בי 3= )מחשב( תרקשו וץ/תלפון חטויזיה/טלנקודת  (ז)

ט. אינטרנ/םלרשת הטלפוניהדירה  יבורללא חם.  כבליי ת שידורלקליטבור ואפשרות לחי ובה כאמור,דורי חחיבור לקליטת שי –זיה נקודת טלווי

 .ל כיסויכול 1ודול מ 55 וקופסא נה בקירההכ ועד נקודת תכוז התקשורימר שיכהוחוט מצינור  רת תכלולנקודת התקשו

 .(ענייןפי הל דת שומרעמלו נה אלת כניסה למבדלת פנים )לתקשורלאות כולל אביזרי קצה נקודה/ות מנקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

  מ"מ.  2.5עם כבלים  דנפרפסק לוח למשירות למחובר י ,גל חשמלי נפרדגבי מעל ע ית תקע כוחב = כח קודתנ (ט)

 קודת ההכנהועד נ )מחשב( מריכוז תקשורת הכנה לנק' תקשורת צנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד.ת הכוונה לן אחרלא צוי באםה"=  הכנ" (י)

ת ספק עמניל(. ספירלילהט" ) לא "תנור"מפזר חום" ו ,הדייר(ת ותקן )באחריויהרחצה חדר מעל דלת  מצאתנ ר חימוםלתנו הכנהבאם הבקיר. 

 לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. ההכנה ברה."י החופקים עם לא מסימוחכי אמצעי  שיודג

ם בים את אותה/יקים/מכדלמ יניהם, אךוק ביחצאים ברם הנמשוניזרים נפרדים , משני אביכיבוי מאור הניתנות להדלקה/ נקודה/ות =חליףמ (יא)

 מאור. ותנקודה/

ן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות קום המתוכנחת למטבח, מתארון המת בידת תלת פאזותותקן נק= י פאזתלת חיבור הכוללת מגורים  בדירת (יב)

 י.ל הדירתהחשמפסק בלוח והמ קעת בית שלרבו יווטלול את כל החהנקודה תכ . 5*2.5וח החשמל ותחווט בכבל למפסק תלת פאזי בל

 

 אחראו במסמך  ר זה מפרט מכטבלה, בך בכבאם צויין  ו בפועל רקנותקיל י רות לעסות בהעיש התייחמתקנים לגביהם ציוד ו י )מובהר כ

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   רת לתאוגנון שבת מנו ותדר מדרגבח ורקת אלחצן להדל .שי: ת מאורו : נקודמבואה קומתית: בכל קומהחדר מדרגות/    3.7.1 

  יש. :קומתית במבואה אור ירה להדלקתדצן מתוך החל .יש :קת אורצני הדללח יש. :גופי מאור. ועהקב ילהל              

 (.להיתר ות התכנון והבניה )בקשה: הכנת שרוולים )צינורות( בדירה על פי תקנלפון חוץ ט 3.7.2 

  ,זמזם ל:צלי  .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 רישות הת"י.לפי ד ,ט: סטנדר: סוגעלקה/שקי הדאביזר 3.7.4 
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בתוך  )כולל שקע רגיל(,דירתי ורת ולוח תקש (בעתידהרחבה  לצורך םולידמו 6-נוי לפארת מקום של ה)כולדירתי  ח חשמללו  3.7.5  

 .אין שעון שבת:ש. : יסקי פחתמפ מל.לפי תכנון מהנדס החש  :מיקום .: ישהדירה

 ן.וצב זמק כולל  : יש.לי חשממש/שם, מי  ל לדודחשמ דתנקו  3.7.6 

 .וזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה(ונה אשר יתקנת מזמנה והכולל ה ינואחיר הדירה מאמפר. ) 3 × 25י: לת פאז: תירתי חיבור ד גודל 3.7.7 

 תת בקומראשיהכניסה ה דלת חתצן לפתילל לח, כושמע דיבור ום)אינטרק .5 בטבלה: כמפורט מיקום: יש, וםמערכת אינטרק 3.7.8 

 רים(.שינה הו בחדר רמע ודיבולשמית פוו ,הכניסה  

 ן.: אי)נפרדת(ור גפת במעגל ססוויזיה נו לת טמערכ 3.7.9 

  טלוויזיה רב ערוציתלקליטת לחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהליטת שידורי הכנה לק 3.7.10 

 לחילופין.  (פק שרות זהאשר תס תערוצי -יה הרבטלוויזרת הלחבשירות נה יקום ע"י הישול אשר חיבור בפועל ממיר וללא ללא )   

ע"י הקונה  ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fיו דור 33, 1,2רוץ ידורי עקליטת של םילמספר בנינ או ןלבניי זיתמרכ ת צלחתאנטנ  

 ק שרות זה(.מספ  

 :אחריםיתקנים מ 3.7.11 

 .ש"ע או וונטה"ירתי "י מאורר דמשותף( ו/או ע"וני )יצי מפוח חשמלי חוצע ע", יבלפי תקנותכני מ באוורורחויב המ לאוורור חל  -  

שמלהח ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים המערכת .הדירתית להחשמ ריכתצ של הולבקר רלניטו תערכמ תותקן ירהד בכל -  

 .המשתנים החשמל ריפיתע הזנת ותאפשר הישראלית   

 :תכלול מערכתה                                     

 חשמלי זרם דדהמו כיבר לע מתבססת שרא הדירתית לחשמה וחבל ידהמד ידתיח                                   

 ; טיאלחו שידורל קשורתת יחידת) פאזי תלת לוח עבור זרם חיישני שלושה                                   (

 תםאו ציגומ מקומית בצורה הנתונים את דעבומ המקבל לחוטיא יטלידיג צג                                     

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

  תםעלו ואת ) ש"בקוט  (טברתוהמצ פתהאנרגיה השוט תצריכ ינתונ את לפחות ציגי הצג; פהמהרצ 'מ 1.5  ובגובה נגיש במקום                                    

                                 .תספיכה                                    

 .3.5פתחים סעיף חיבור לתריס/ים חשמלי/ים. ראה גם תריסים בטבלת  -

 

 , בדירה:ור / חימוםתקני קירמ .4

 :לתכלו אשר ,פאזי תלת נדרטיתסט אחת מרכזית מיני תלמערכ בלבד הכנהיש  ן.אי י מרכז מיני רתי די  אוויר מיזוג 4.1 

 לקיח לכל צרוק יעיל אוויר פיזור שרהמאפ אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת תלתחתי מודבצ יידלמא כנןמתו קוםמי . 1                     

 ;דירהה     

                         ןנהמתוכ יקוםמה בין הצפרה ימילוב ונעה בקירמוכנסת  ליחשמ ופיקוד ושתנח תנרצ של "צמה" רבותל רשותהנד התשתיות עביצו  .2                   

  מוצא .ביסההכ מסתור ניקוזל או רצפה חסוםלמ המאייד ניקוז 3 *2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                        

 .עלובפ ערכתהמ קנתלהת עד ,בסג לוחב כיסוי ותבאמצע הסתרה וליכל "הצמ"ה                      

 .המסדרון קיר על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר יקודלפ ריק ולשרו נתהתק                   3.

 .יראוו וגמיז מהנדס ידי על כתהמער וןלתכנ התאםב יהיה נותההכ מיקום .4                  

 .יםבהמע / ההמעב םלמיקו ומוסתר נעמוצ מיקום . 5                  

 עילי בממ"ד. במקרה זה ההכנה תכלול:נה למזגן וצע הכורף, תביקוד הער פו*באיש      . 6  

 החשמל.  ישירה מלוחדת הזנה נקודת חשמל נפר -                    

 מכסה. ב ריסגור יה הצינה. קצפעיל בדיר אל מחסום רצפה ועד "דה בקיר מחוץ למממנקוד מים,נרת ניקו צ -                     

 מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון.יה במקום עבה יהיקום הממ -                     

 יר.מיזוג האו כנון מהנדסבהתאם לתכל ההכנות הנ"ל   -                             

 לכל  מיזוג מאפשר וינא רההדי תכנון אווירה מיזוג דסמהנ קביעת פי לשע לככ  ( לעיל.6) 4.1 בסעיף  אמורמעבר ל .ן: איצלזגן מפו מ 4.2

 לכ את לולשתכ הדירה חלקי ליתרת םי/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית נימי רכתמע צעותבאמ קיהחל  

 .מים וזניק וצנרת גז צנרת, רת חשמלצנ ותלרב הנדרשות ותהתשתי   

  .אין: בניין ת מרכזית בי הניזון ממערכדירתר מיזוג אוי  4.3

   .אין :הפועל בגז ר חימוםנו ת  4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןמלהפועל בחשחימום תנור   4.5

 .אין: דיאטוריםר  4.6
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 : אין.םשמליי ים חקונבקטור  4.7

 .: איןי רצפתחימום תת   4.8

 אין. :ריםאחמיתקנים   4.9
 
 

 
 מחסן:, בהדירות בובטיח י אשסידורי כיבו * .5

 .: ישכש()באם נר במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר נקלרים(:)ספרי וטומטיתוי אש אכיב מערכת 5.1  

 .תשות הכבאודרש ע"י ריככל שי: ן גלאי עש 5.2  

 ש.י "ד(:)ממ רחב המוגן ן במנו ערכת סי מ 5.3 

 

 , אותשות הכבי ר"ע דרשי י ל שכ, כיהםעל י יפווי/צות חיפלרב ,בטיחות אלו כיבוי ו  גילוי, רי דו סי * התקנת   

 .ר עקב דרישות תיכנוניות, ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחכנית המכרבתו  ו יוצג הכרחלא ב    

 

 ושונות:דות פיתוח עבו  .6

 חניה 6.1 

  גרש;המ םתחו: בםכול. הלדירם חניה אחד ולא פחות ממקו ניההבלפי היתר : ין/יםלבני  החני  כל מקומותסך ה 6.1.1   

 . בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינטטי יעשו :קירות פנים המרתףגימור . ףת המרתבקומות ל החניוכ               

  ;ןאי)לפרט(:  מקום אחרחניות ב  

 ר.בתוכנית המככמצוין : מיקום יהבנלפי היתר ה: ניותח מספריש, : משותפת(טית/פרלנכים )חניה  6.1.2   

 ירה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  ה להיתר, תימכר לרוכש דנספח החניתוח ובביבה/פיהמגרש/סית נכמסומן בתכ לנכים ייהנח             

 כה.נ וגם לדייר שאינו י הביתדיר , בין כללנכה ש עדר רוכ, ובהורה(משרד התחבמטעם                                

 יש. :רהו מערכת תא .קמוחל ןבטו :יתחלק מקורה /ורהמק חניה צפתגמר ר 6.1.3  

 יש.: שניה מהכבי ישה לחג 6.1.4  

 כר.: לפי סימון בתכנית הממיקום חת לפחות.א: מספר חניות לדירה 6.1.5  

  אין. :יהלחנכניסה במחסום  6.1.6  

   

 ח המגרשיתו פ 6.2 

 .ןלבני כניסהה למבואת דע ובחמהר יצוניתח סהכני רחבת נןתתוכ המגרש חוםבת                               

 ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ רוצף מ כניסה שביל תכלול החיצונית הרחבה                                

 .לפחות ר"מ 20 של שטחב דולצי מלווה וןגינ בעל ארומו                                 

 .תית/ אבן טבעום משתלבניבא /טאספלוליט/ גרנ : בטון/גמר שבילים: חומר 6.2.1  

 .הירבעל גוון בל הניתן ככ הריצוף יהיה .לבות/ אבן טבעית: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתר: חומר גממדרגות/שבילים 6.2.2 

 ים בהתאם ון חסכוני במינג .יש :צמחיהצורפת(. כנית  מן בתל פי סימו)ע .יש: שותפתצר מח 6.2.3  

   ת.החקלאו שרדמלהנחיות                                   

 .: יששותפתמ ת השקיהרש 6.2.4

 ת השקיה. ערכא מונן וללא מגל ח לשט ונההכו . )חצר,כרוכנית המלפי ת :יציאה לחצר מחדר; יש: ה/ות הגן חצר, צמודה לדיר 6.2.5  

 ת ע"י הרוכש בעיעשה  (ין יהבנ שולי מים מ רחקתפרטיות )לה הקרקע בחצרותי ידור שיפועי ניקוז פנ: סהערה   

 .תהפרטי  ר הגינהסידו     

 ,וכו'( וחותש ת,צנרזב/ים,  מר)חלחול  ,וב ומיםבייתכן גישמה/ות, גז, : ה לדירה/ות גן פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמוד 6.2.6  

  .יבויכ ת,קשורתמל, חש   

 "ר.מ 7-מ תפחו לאשטח ש, ב: ירה/ות גן הצמודה לדי ר חצמשטח מרוצף ב 6.2.7  

 בניה ודרישת הרשויות. פי היתר הלומר: ח: מגרשות של ה/יתזגדר בח 6.2.8  

 .היעת החברולפי קב לפי תוכנית הפיתוח המאושרתצע בגובה ממו    

 אין.(: בחלקה וחהפת קומהת )פולשים מקומת עמוד 6.2.9  
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   רכות משותפותמע .7

 רכת גז: עמ 7.1 

 המתואר בתוכנית  מיקוםוב ,ת הגזעם חברבתאום  ,קרקעי -תת גז י/צובר תבאמצעו יזכמר רסידו ת גז:לאספקהכנה     7.1.1  

  הנאהת וזיק נהינתך תדת הצורבמי מית.המקו הרשות פ"י דרישותע ו/או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברההמגרש או    

  ה.תקהנחת צנרת הגז ותחזול    

 ז.חברת הגות לז הינם בבעגאספקת ה תרוצנ ,מורהגז כאבר/י צובזאת כי מובהר    

 ;: ישמרכזי לדירה ורממקרת גז צנ 7.1.2  

 (.3.6סעיף ) 4בלה ראה ט: מיקום: יש. ספקת גז בתוך הדירהצנרת א 7.1.3  

 :וי אשלכיברים סידו  7.2 

 ת.הבטיחויועץ י והנחיות ות רשות הכיבושלפי דרי :חדרי מדרגותת לחץ בהפעלמערכת ל 7.2.1  

 הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. ישות רשותלפי דר: דוריםות/פרוזבואמבניקת עשן י מערכת ל 7.2.2  

 טיחות.הב ועץנחיות יי והכיבוישות רשות הלפי דר :ם(רינקלרי מתזים )ספ –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 חות.ייועץ הבט תחיוני וההכיבו רשות לפי דרישות: בוי ותכולתן יכיבוי לרבות ארגזי כ עמדות 7.2.4  

 וי והנחיות יועץ הבטיחות.רשות הכיברישות לפי ד :לאי עשן ג 7.2.5  

 יםשותפבשטחים מ בוי י כ וארונותים( דרנטי כיבוי )הי , ברזאש וי כיבו  וי גיל מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות : הערה     

 כבאות.שות הי דרישות ריקום וכמות לפמ פרטיים, או               

 

 חיות יועץ הבטיחות.כיבוי והנרשות הע"י  רשככל שיד: הי במרתפי חנ ץ רור מאולו ו א 7.3 

 אין.: )להזנת הדירות( ג אוויר מרכזיתמערכת מיזו  7.4 

 .אין ם:הדיירי  ימושם לשאויר בחדר/י רכת מיזוג מע 7.5 

             סהכניה דלת ליד עקהקר קומתב קמווימ רהדוא תתיבו מיקום: י. לדואר שגו 1, תלוועד הבי 1כל דירה, ל: דוארבות תי  7.6 

 . 816י"ות בנייהו תכנון ותתקנ לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                     

 : יםאחרים מיתקנ 7.7 

 וש כלל מילש םדר/יח ים(,משותפבחלקים )ה , מערכות תאורםמאגר מית מים, ומשאבוסניקה  רכותמע  

 ועצים.תוכנית המתכננים והילפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין בנייניםבאו  כים,ים סמונית בנין ולטובנייבב הדיירים  

 

   שתיתות תהמבנה למערכחיבור  .8

 אין.: חצרל פרדנ מונה מיםש; י: לבית ראשי מונה מים : יש; י מרכזלקו מים  בורחי  8.1  

 יש. ב מרכזי:ו ילב רחיבו  8.2  

 ת מונה.לא כולל התקנ; יש. וראות חברת החשמלבהתאם לה ,החשמלן לרשת ר הבניייבו ח 8.3  

 .ירה לחב' הטלפוניםיבור הדחלל כור(: לא היתה ליה )בקשוהבננון תכלתקנות ה בהתאם :ניםת הטלפוהכנה לחיבור הבניין לרש 8.4  

   (.3.7.10 יף ה גם סע)רא הכנה בלבד .אין (:נטרטאינ/היזי )טלוו  קשורתיין לרשת תחיבור הבנ 8.5  

 ל בפועועם עבודות שביצר הרכישה. במחי יםכלולומכים, ניקוז, דרכי גישה, קירות ת: כביש, מדרכה, וח כללי הגובל במגרשפית 8.6  

 באחריות החברה.ת אינם קומיהרשות המ ע"ישה יע  

  (.הבניה רלפי הית רחו אא ניםים טמו)מכל יש: ת אשפהמתקן/ים לאציר 8.7  

 .המקומיתהרשות  ע"י: הנוי אשפפי   
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   רכוש משותף .9

 : משותףתיאור הרכוש ה 9.1 

 מכר.ית השותפים בתוכנם סומנו כמבא: יםמקומות חניה משותפ    9.1.1   

 ן.יא :(פתוחה ועמודים, ת כניסה)קומ ה מפולשתקומ 9.1.2   

 ה.רהחלטת בחב לפי :רותים לדים צמודסנים שאינמח 9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות משטח: ב .: ישסהמת כני בי( בקוואה )לו מב 9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 .ןבנייבכל   1: )מספר( גותרי מדרחד 9.1.6   

 .יןיבנבכל   1: פר מעליותמסיש;  :יותמעל: יש; ליתמע פיר 9.1.7   

 .שיעל הגג:  םמיתקנידי על י תפוסהחלק ה פחותל: ג משותףג 9.1.8   

 ממ"דים. -רחבים מוגנים דירתייםיש מ אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 , חדר משאבותור, רסולאריות, משאבות סחמערכות ון: ( כגותפותמש או/ורטיות ת )פכניויש מערכות ט :ים על הגגקנמית 9.1.11  

  דין.כל פי על  מכתסוש רשות מורחר שתדן אמיתק וכל גר מיםמא           

 .; ישלא גינון שטח ל : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 ומנים כרכוש משותף מסהזה, פרט אחרים במ קיםבפרכמפורט :  תףמשו  ת שהינם רכושפים של הבי וסמיתקנים וחלקים נ 9.1.13   

 ר.בתוכניות המכ   

 

 ף: שותמם מהרכוש האלהוצי  אין ש (יםמיקיבאם ) חלק/ים 9.2 

 וט(., )מילגותדרי מ/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 ה.יסלובי בקומת כנ 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 ג.געל ה המשותפים() ניםנים השו מיתקרגות אל המד חדרגישה מ 9.2.6  

 ות.מכונל חדר רגות אה מחדר מדגיש 9.2.7  

 .)משותפים( םים טכני/י ר/י קומתי לחדאו מלובות גה מחדר מדרשגי  9.2.8  

 .על הגג משותפים וס על ידי מיתקניםהתפ –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 רות(.בדי ים מוגניםרחבש מי -)אין .לט/מק ממ"ק 9.2.11  

 ף.ש משותחברה כרכושיוגדרו ע"י ה לככ: חלק אחר 9.2.12  
 

 ן(נייען/ים לפי הי)לבני ותףית משב 9.3 

 בבית  אוחוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף  –)להלן  1974 – דהתשל"מכר )דירות(, לחוק ה 6 יף בהתאם לסע ()א  

 וי ון המצשל התקנ הל או משנה הוראטתו להחיל על הבית מבאו שבדעבית שחל על ה נוןהתקמשותף ובית שם כהמיועד להיר    

 יין; ואלה העניינים:אותו ענ המכר פרטים על ו לצרף לחוזהל במפרט אלולן, חייב לכויים לההמנ ן הענייניםמעניין ת לתייחסהמ    

 וש המשותף;רכהוצאת חלק מה (1)    

 ה;לדירתף הצמוד משוש הלק ברכול החרו ששיעו (2)   

 יו;שר אלם בקמחויביותים הותף ובשירוצאות הבית המשהשיעור ההשתתפות ב (3)   

 המשותף;ת ר ניהול הביטות בדבהחל סדרי קבלת (4)   
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 ת;)א( לחוק המכר דירו3בצו בדרך האמור בסעיף כל עניין אחר שקבע שר השיכון  (5)   

 תחייב ר, כמי שהאמור בחוזה המכה)א( יראוהו, על אף  יף  קטןבסע ם המנוייםיניעניניין מהעל עטים ר שלא מסר פרמוכ )ב(  

 שותף. המו על הבית  ין יחולעני לגבי אותו ין המצוקנוות התהוראש    

 

 ד לדירה:שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמו  9.4

 של כל  ( לשטח 5' סעיף רק אמכר זה פ פרטבמ כמפורט שובהן חיכהגדרתה ואופטח הדירה )ש יהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין 

 לפי שיקול דעת  פי שיידרשכ בית המשותף,רישום הר בורט אחר הקשפו בכל ה איחס זון בכל תיקכפוף ל, זאת ביןדות הדיור בבניייח  

 ן השטחים שבובח יילקחו ף לאמשותבבית ברכוש הל כל דירה ש ידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקהמוכר ו/או כפי שיה  

 (.6ף זה פרק א' סעי טלדירה )כהגדרתם במפרצמודים ה  

 

 בית:הניהול בר ות בדהחלטקבלת  סדרי  9.5

 . 1969 -ין התשכ"טע בחוק המקרקעפי הקבועל  יהיה 

 

 :יו בית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אלשיעור ההשתתפות בהוצאות ה 9.6

 .דירהצמוד לכל ף השותרכוש המלק בל החפי שיעורו ש יהיה על 

 לאות הקבועות שיב ההוצברכ יחסי כאמורהחלקן  לוםו בתשחויביפועל ימוש בעשה בהן שידי המוכר לא יבה ניישהחזקה בהן תה דירות

 ור מוכר יהיה פטותף, אשר המשההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב אחזקת ה

ור מלהן כאה שההצבעיות ע מזכוי לגרווזאת מבל ,ה צריכה בפועלתיח  לגביהן כי לא היחר שיוכלא תות האמורודירס לומן ביחמתשל

 .ימצוהבתקנון 

 

 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/המשותף )ו  מהרכוש יםהחלקים המוצא 9.7

 מצ"ב  ות הכנינים בתסומר מבאים אשים ההשטחותף רכוש המשמה יוצאו, כםבהסמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה       

   ר.בהסכם המכפרט המכר ו/או מו/או מצוינים ב      

 ותף לפי קביעתה הבלעדית של החברה.בית המשב יוצמדו לדירותמשותף וש הווצאים מהרכמהמגרש ום שבתח חניהומות המק .א

 חוץ מקוריים. שטחי  . ב

 . שיש(שותף, ככל מ למעט חדר עגלות) מחסנים .ג

 סה.כבי מסתורי .ד

 (. ללעי 9.2.9מור בסעיף החלק כאמעט וגגות )ל נותגי ,מרפסות .ה

  .שבבעלות המוכרת נים לתאחסדו החניות והמת, יוצמירודהמחסנים ל וות ו/אחניכל ה צמדולא יו המשותף שום הבית ככל שבעת רי .ו

 

 

 

 

   ____________   _ ___________    ____________ 

 המוכרחתימת      יךתאר          ה חתימת הקונ         

 
 ותף.ציגות הבית המשנשיועברו לקונה ול ים נוספיםמסמכ נספח א'

  .ליותרות כלהע ב' נספח
 .ייםוטבלאות זיכ       ג' פחנס
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 שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירותמסמכים נוספים  – 'נספח א 

 

 :המפרט ד שלרבלתי נפק כחל תוכניות אלו יצורפו 10.1  

 .ירהדהשל  ניות(וחיצ)ת ליוידות כלמומידות של כל חדר הכוללת  1:50 -א קטן מהדירה בקנה מידה ל תכנית 10.1.1   

 המשותף בקומה.כוללת סימון הרכוש ה 1:100 -ן מצאת הדירה בקנה מידה לא קטמה בה נמותכנית הק 10.1.2   

 בקומה.כוש המשותף סימון הר וללתהכ 1:100 -טן מקידה לא מ בקנהתכנית קומה טיפוסית  10.1.3   

 המשותף  ון הרכושמכוללת סיה 1:100 -ן מקט אידה לקנה מבתף רמ מותשות; קולותכניות קומת כניסה/ קומות מפ 10.1.4   

 . 1:200מידה  בצילום מוקטן לקנה כניות אלו ניתן לצרף ושטחים דירתיים מוצמדים; ת   

 . 1:100 -ן מא קטידה למקנה בומת גג ק כניתת 10.1.5   

ת משותפ חצרון סימ כוללתה 1:250ה מידנה בניה בק רבלת היתרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקתכנית המג 10.1.6   

 צמודות. וגינות

 

 פי ללרבות ען ל דיבהתאם לכימור, שיש למסור ת ולחומרי הגורכלכל המע ושימוש תחזוקה בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות 10.2  

 ן:רות בענייר דיהמכ חוק   

 .םוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורפעולות ש )א(   

 זוג אוויר, מערכות מימערכות בטיחות, בדירה לרבות  המותקנות השירות תמערכושל  נעתמו התחזוקללת ווה כזוקתח )ב(   

 יוצא באלה.מערכות אלקטרומכניות וכ   

 ות., אם נדרשתיותתקופפות וטת שוון ביקוריוואפ תדירות )ג(   

 ר.שליצירת קלפון פר טומספק סיצרן/שמות  בותלר רה,נים בדיקתני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המומפרט טכ )ד(   

 

  לגימור שה ומרישל המערכות וחאות תחזוקה תכנית והור (1) ה בבנייןת הדירה הראשונהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסר 310.  

 עניין:בהמכר דירות פי חוק  על התאם לכל דין לרבותה למסור בחוב שיש בנייןה  

 רם.גימו ן עלנייהב ירכיב קת כלותחזת לטפוולות שועפ )א(   

 מעליות, מערכות מיזוג  מערכות בטיחות,המותקנות בבניין לרבות  השירותכוללת ותחזוקה מונעת של מערכות  תחזוקה (ב)   

 .באלהוצא ית וככניוטרו מקת אלור, מערכויאו   

 ת.ושאם נדר פיון ביקורות שוטפות ותקופתיות,אתדירות ו )ג(   

 ן ליצירת קשר.מבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפוותקנים בממערכות היוד ושל צות חריאודות י ותענטכ פרטמ ()ד  

 מיליה.יספקר ומספ לפוןטספר מלרבות  וחהפיתנים של הבניין, המערכות ורשימת צוות המתכנ )ה(   

  טיחותות בערכ, מתתקשורשמל וחת, טריסניסטלציה ניות בלבד של א( למערכות המשותפAS MADE) תכניות עדות )ו(   

 ש הדירה האמור סמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכהמוכר יצרף למ רומכניות במבנה ובפיתוח.כות אלקטרומע   

 ה( מיד עם מינויה.רות )הראשונה שתמונבעלי הדי ה שלקבועאו ה תזמניהנציגות ל אותםלמסור    
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 ות זהרוא  כלליות  תו הער  –נספח ב' 

 ירה ולד בנה למ ת כלליוערות ה

  .ר הבניההתקפים למועד קבלת הית והתקן הישראלי, ת יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניהוהמלאכו םל המוצריכ .1

יה זיכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלווניין ו/או אנטנה מרבב ולרית(א סל)ל הלאנטנ מתקן ת התקנתובה מחהחברה תהא פטור .2

 דין. ות כלהוראל ף פוכבוין, חת לולו צו/אים בכבל

להימנע ו ו/א ת לשמירה על איטום המרתף,ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייב לפעול בעצמו ו/או באמצעות וועד הבית,ב נה מתחייוהק .3

וס ריסוע צם ובידרנייום חרשישו יה בעלתחמפורט לעיל, לרבות אך לא רק, אי שתילת צאיטום המרתף, כפי שסיכון לי כד היש בולה שעכל פמ

 .יםינון חרקקלמניעת  קופתית

 החלל בהן הן עוברות. ו סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה יכוסו בתקרה קלה ו/אומערכות כאמור  .4

ינות פום קיטצע לא יבו םיבחיפוי קירות ו/או שיפול. ים הישראלייםא פחות מהנדרש בתקנבמידות ל גות()פו ווחיםרשו מעריצוף יובפוי בחי .5

 .ים(ג)גרונ

צורך מערכות או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, ל/רש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ובאם תיד ייודגש כ ת ספקמניעל .6

 כותובז כן ,הלצורך גיש ןלרבות שימוש במתקני הבניי תב לאפשר גישה חופשיונה מתחיי, הקוכיםים סמרם אחיו בניינא/ין והמשמשות הבני

 ים אלו.שלום מיסי ועד בית בגין שטחבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים מתלמעבר כ  עעות הקרקת רצולרבוים טח/שפול בוהטי שימוהש

 חות או סגורות.עילים, באריזות פתויפים או רת חרריחולטים ום הפיים חומרתידיר איסור חמור לאחסן במחסניםחל  .7

 .לקונהירה הד סרהמטרם נעמו בטי מו מה א"י הקונע עבודות בדירה יבוצעולא  .8

. ורור, המשרתים כלל הבנייןתקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואו יכול שיהיו רכשו ע"י הדייריםשי יימים(,)ככל שק םבמחסני .9

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. ונפרד למחסנים בלבד ש המשותף הרכוה  מם תעשימחסנלהחשמל  נתהז

אך לא  רעהכביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפ ור תלייתזותקנו באבאם יויר האווג זח' מיים וימהח מיםד השל דו םמומיק  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

עומדת בדרישות להם עיבוי שרמת הרעש ש ק ביחידותוש רשימ יעשה ,קונההיר ע"י ווג האופקו ויותקנו מערכות מיזובאם יס .11

 .םיהתקנות לרעשים ומפגע

זרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה פריטים או אביו שיגרמו לחומרי הבניין, זק כלשהנ מחסור אובדן, לאו שהיכל תאחריוחראי איה יה לא המוכר .12

הפריטים ,מרים ו/או ביצוע העבודה אלה כולל לטיב החו ריות בגיןהאח כל ,ר מכןחן לאידירה ובב קנתםלבניין, וזאת בין לפני התלדירה או 

 ד.בלבנה ועל הקתחול  נ"לת הספוים והתורזוהאבי

הקונה וזאת על מנת  השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש ר המרחביש לאוור הדגיש כישוב לח .13

 .ב המוגןחראדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המחצץ(, המופק מבטן האגרגטים )ב אצלהימעלול  אשר ןגז ראדוי שרידלסלק 

 חניות, מחסנים ,יים, כגון גינותבשטחים פרטל הדיירים במבנה ואשר יעברו שרתות כלמאחרות ה ערכותאו מרת צנ ויוב אחות בוו שתכני .14

 פרויקט. צי הויועכנני תטת מלעפ"י החו יקבעת פרטיות, מספרן ומיקומן ומרפסו

התאם המגרש, ב שבון שטחועל חגרש במ קמוו'( ימב וכדובי גז,כ, זק, טל"ב רוניים ושוחות של מערכות השונות )חשמל,פילרים )גומחות( עי .15

 ות.לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשוי

 שקיעות בריצוף זה.ם לגרום ללולית" עמשתלב "אבן באריחי יםרוצפרים ואפילו דרכי נסיעה המברכבים כבדים על שבילים, מעבנסיעה  .16

 רוכש לא תיפגענה.זכויות ה בכל מקרהו ות.רשויר הישואו/או כנון תי הצרכם למם בהתאוקיתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומי .17

 יה תת קרקעייםהמונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חנאסורה הכניסה לרכבים  .18

 .בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים מ(,בגז פחמימני )גפ"ל תקן המופעכל מחסן או לא/ין וקמור להתח יסורבנוסף חל א .19

בגבהים שונים  תיתכן העברה גלויה אנכית ו/או אופקית, כל דין, תף להוראוובכפויות רשות הוהנחי ו/או ןכנוהת שותלפי דרי .20

ושל מערכות שאינן  המשותפות נייןת הבמערכו ם שליהאלמנט ללשל כבשונה מהמסומן בתכניות,  ובמיקום שונה, כמסומן או

אוורור, קווי חשמל, ת מ.א. ורביוב, צנוחות ז, שיקות נרב, צנת ביורצנ מל,חש ם, צנרתיממשותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: צנרת 

, רטיתניה פחת, בוים וחצרצפמרו במחסנים, במרפסות, בגגות מה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה,טלפון, תקשורת וכדו

 יים.טכנם היהיועצחלטת הפי , ליותין בתכנוצים, בקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/למפים ובשטחים ציבוריטחים משותבש

הקונה יאפשר גישה ת צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. וסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו איתכן ויכ ות כאמורמערכ

 ל."ת הנול במערכפווטי לתחזוקה

לכלל  ייכים, השורתביק פתחי ( וכן'וכדוז ניקביוב,  ,םמחסן או החניה, יתכן ועוברות צנרות )מילתקרת הדירה, או ה ות ובסמוךקיר צפה,בר .21

 ווים חלקים משותפים. יין, ומהנהב
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כנון, אילוצי התאם לבהת פיים,וקה סושום וחלריליך יתכנו סטיות ושינויים בתהיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים ויגבולות המגרש, הפ .22

 שות הרשויות.הביצוע ולדרי

המפרט המאפשר בחירה כבר מסעיפי  םאו סעיפייף ו/שסע כך ניהבדמה הש התקכהרועם זה ימת החותחלמען הסר ספק במידה וטרם  .23

או זכות /שה ודרי ו/או הטענ לתהיה כ לאוכש ות בהתאם לשיקול דעתו ולרשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויהושלם, לא תתאפ

 בות בחירת הקבלן.בחירה או החלפה בעק

או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל  הפרויקט תאת דירו שתשרתוזו ת, הבי פת שלהמשות שמלהח רכתובר למעחי  - T.V-מגבר אנטנה ל .24

 תהיה חלק מהוצאות הבית המשותף.בר של המג

 תילה.א במכלי שת אלאדנירות ביה ישיתול צמחלשאין   - (ככל שישיות בנויות )באדנ .25

גון: הבדלי טבעיות כ ו תופעותיתכנ צוע,המקלי לאם לכובהת םאליישרם הף לתקניופבאבן טבעית, בריצוף וחיפוי ובכ -ריחים הבדלים בין א .26

 ת בכתמים דמוי חלודה. " וכן התחמצנות מינרלים )ברזל( המתבטאומרקם, גוון, גידים, "עיניים

 כן לא כמור. המכוכניות תבירות בטחון וכו'(, אינם בהכרח מסומנים ם, קירות נושאים, קין )עמודיהבנישלד ערכת מ -ן י לקי בניבחנוי שי  .27

הריסה ו/או ת עבודה הכוללות, קירות ומחיצות. לכן כל וב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפמים, בי תמערכו בית נתיכניובתוים נמסומ

 .בדיקה תחייב, מהחזקה קבלתאחר צפה לראו  הות, תקרירבק  חדירה לעומק

טרומכניות, ביוב ומים רכות אלקעו/או למ חוץ(,ים ו)פנוה בחלל גנות בוחל וע,קב בזיגוג םישל פתחי בניה החסומ  - לתחזוקה וניקוי  הגישה .28

יגום , )פ1139בת"י  עומדהמתאים וד בציורק מורשים לעבודות גובה וים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדרש ו/או גג/ות עליונ

 כו'(.מם/תלוי, סנפלינג ומתרו

רטיים )חדרים ומרפסות(, לרבות בשטחים פ  מעבר פשרנה יאהקו ,יןבניהיתות ת בחזוקיר, וגותג ןיקיונולצורך תחזוקה   -מעבר בשטח פרטי  .29

 .שאום מראבתו ןיהעניהכל כמקובל בנסיבות  גומים, סנפלינג, הנחת ציוד מכני וכלים,קשירת פי

 ו' ם וכגנימז ,פוחיםות, מבמשאת, ליוטור, מערנככול שיהיו כגון: חשמל, תקשורת, ג -ות ומערכות אלקטרומכני ת טכניות ערכו של מוקה  זתח .30

 בהתאם להוראות כל דין.בית ו/או הקונה בהתאם להראות התחזוקה ונציגות ה יעשה ע"ית

חרום לצורך  בעתם בקומה ישמש את כלל הדייריאשר צוני חיץ חילו דלת/ןחלו םימוק ןיניבבה באחת מהדירות בכל קומכן וית -חלון חילוץ  .31

יאפשר  בפתח זה, וכי בעת חירוםקבוע יקבע סורג כי לא י במתחיי ,ץהחילודלת ון/חל םממוק ה רכשתאו ירהבד אשר ,נהוקמעבר ומילוט. ה

 רה.ת הדירבחי םרוכש טרל ע זהעל המוכר להעביר מידלוץ. את המעבר בדירה אל חלון/דלת החי

ית צועמק התחזוקיבות יהמחות אחרכניות ומונה ובחלקיו השונים הותקנו מערכות אלקטרבמב -שוטף במערכות ה לטיפול הדרכ .32

ד או המתקינות נציגי היצרנים ו/או החברות ספקיות הציוובה לזמן בסמוך לקבלת החזקה במבנה, את חלה החר כהמו, על שוטפתו

 התחזוקה.השימוש ו אופןל יתות הבגלנצי ת הדרכהבלרך קהציוד, לצו

 

 אחרותליות הערות כל

מושפעות באופן  ,אספלט ו/או גרנוליט ות בטון,פון כי רצבחשב לקחתיש  - (וכו' ביליםשם, ברימע מיסעות,) השפעות ססמיות על חומרי גמר .33

ופעה ותי ו/או תפקודי בתמפגע בטיחכל  אין גש כידק יופמניעת סל אלו.כנו סדקים זעירים ברצפות עי מתזוזות ססמיות ו/או תרמיות ולכן יתטב

  עה.התופות כיחשתאם לפת בהטשו וקהתחזש לבצע י לחומרים אלו.טבעית זו, האופיינית 

ן הן בנוסף ומבלי לגרוע האמורות בתכניות, וכי הוראות המפרט כולות הנ"ל הן בנוסף ומבלי לגרוע מההערות כי ההער המובהר בז .34

 בהסכם.ר האמו מ
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   םזיכויי ות טבלא  –' גספח נ 

 

 יםייכוריכוז טבלאות ז

 

 
 הערות מיוחדות

ותיקון לצו  1974-)דירות(, התשל"דוק המכר חל 6מס'  תיקוןרש בכנדז ורת המכהוראולאם בהתנם אלה הי םיריכוז זיכוי .1
והתכניות פרט מהמ נוייםיעו שצלא יבו לןם להי הוראות המכרז, פרט לנרש)מפרט המכר(. מובהר כי עפ" 2015-התשע"ההמכר 

 .םר ולא יבוצעו זיכויים ו/או חיובים אחריהמצורפים להסכם המכ
 

 .מע"מ לליםכו ינםא להלןובים קהנ ריםמחיה .2
 

 הסכם המכר.ניה, מדד הבסיס:המדד הידוע ביום חתימת קובים בנספח זה צמודים ל:מדד תשומות הבחירים הנמה .3
 

ינויי ש ה )במסגרת הליךאל לנצל זכותו לזיכויים רצונו או אי רצונו קבלן, על/חברהיע ללהוד ההדיר רוכשעל ש חרוןהמועד הא .4
  ל הסכם המכרימים ממועד החתימה ע 30ברה/הקבלן בתוך ה ע"י החררוכש הדימסר ל(, י"עההודהמועד לן: "ה)ל ים(יירד

 ודם למועד קבלת ההיתר. יום ק 60ובכל מקרה לפחות 
 

ור ל כוויתבקתתעת תזכורת ע"י הקבלן בתום התקופה, ודאמור ובכפוף למתן ההתאריך ה ר עדכאמודירה הוכש רהודעת  אי .5
 ן.די לפי כ זו על ותולזכ

 

המטבח כש ספק מטבחים שאינו ספק החברה, התקנת ות המטבח המתוכננים וככל שנבחר ע"י הרוגין ארונבל זיכוי ניצו .6
 .על חשבונוכש והרו חריותא, ובהרת הדירסיחר מתתאפשר לרוכש רק לא

 

 .308/2016מר/ למכרז תאםבה בד,הנ"ל בל םזכותי לקבל זיכוי כנגד ויתור על הפריטיידוע לי כי  .7
 

תאם למועד כאשר הוא מוצמד למדד תשומות הבניה בה רהמצטבר יקוזז מהתשלום האחרון בגין הממכהכולל ו יום הזיכוסכ .8
 הזיכוי.

 

 .חשמל לא יפחתו מהדרישות על פי כל דין. הנקודות ותשתיות ה נאי שמספרן בתינת חשמל תקודונכויים לזיתן המ .9
 

חדרי השירותים גל סופי אחד לפחות לכל שני חדרים כאשר יותר מע ימתקן ביתמל, בלחש עיםנוגהקנים ם והתיחוקם להתאב .10
לים שול ומזגן אינם כלוכלים, בי מדיחבש, , מייהכביס , מכונתליחשמ ישוב החדרים. מעגלים לדודוהמעברים אינם כלולים בח

 ל."עגלים הנת והמקודוהנ את לת לבטאפשרו איןכך ם ל, ובהתאםיבמספר המזערי הנדרש של מעגלים סופי
 

 יתבסיסרד השיכון והבינוי, והיא טי המכר הינה על פי המפרט הבסיסי של משכמות נקודות המאור/בית תקע/טלפון במפר .11
 מנה.להפחית מ ומלץלא מולכן  בית,יונורמט

 

 אחר קבלתלאך ורק  שר ליתתאפאי עצמ באופןקינם תלה רותאפשהנ"ל, ה םצלתי את הזכות לזיכוי בגין פריט מהפרטיככל וני .12
רם בטפשר ורך מדידות וכיו"ב לא תתאמען הסר ספק יובהר כי גם גישה לממכר לצהחזקה בממכר, ובאחריותי ועל חשבוני. ל

 ר.כהממ תמסיר
 יחשבוקנתם תה היימהסתנויים ובורת/מים/ביוב. הנמצאים באלמנטים יצוקים י צנרות לחשמל/תקשוק יודגש כת ספמניע*ל

 מימוש זכותו לזיכוי מהאמור במפרט המכרלחוק המכר לעניין הודעת רוכש על  6קון עותו בתימריט" כמשנת הפ"התקום כסי
שרות לבחור פריטים ו ספק. לא תינתן אפק אצל אותך וררו אה יבחרהחב יחד מספקא ספק *פרטים שונים המוצגים אצל

 ם.יוברז טרייםיסנ לים: כלדוגמא םישונים בין ספקים שונ
 

על  בטבלה זו, בחתימת החברה/המוכרת והקונה לזיכויים מהפריט/ים המתומחרים המפורטיםל זכותו עקונה בפוימש המ .13
 ט המכר.כמים במפרמוס וייםכשינ רכאמו ע הקונהבצים שנספח זה, יראו השינוי
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 . בעומטר מר -מ"ר

   .ורךר אמט -מ"א

 דה. ושחור+ עב חומרבן+ ר לחומ -ומפלטק

 פריט אחד בודד.  -טפרי

 
 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  - בח, רחצה נושא: ארונות מט
 

 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 רתיאו

 חומר/
 העבוד

 יח'
כוי חיר זימ

 בש"חליח' 
 סה"כ כמות

3.3.1 
ן כולל ארו) מ"א 6 ארונות המטבחל ללכזיכוי 
 טבח,ז מבר ,מטבחר כיו ,ודהמשטח עב ,ליוןע/ןתחתו

 ור שבמפרט המכר., לפי התיא(וי מטבחחיפ
 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
י(, לפי . כולל כיור אינטגרלכלליצה )בחדר רחצה ן רחארו

 ר.רט המכור שבמפהתיא
  --- 600 --- ומפלטק

 
 

 ד וי בלבמחיר בגין זיכ -רבות ואביזרים רבשנושא: קבועות  
 

 
 הערות:

 זיכוי פריט+התקנהירים כוללים מחכל ה.1
 
 
 
 
 

 סעיף
במפרט 

 כרהמ
 יאורת

 חומר/
 דהעבו

 יח'
זיכוי  מחיר

 יח' בש"ח ל
 סה"כ כמות

   100 ריטפ קומפלט המכר.פרט יור רחצה,  לפי התיאור במסוללת ברז לכ 3.6

   126 טפרי קומפלט .המכרור במפרט סוללת ברז לאמבטיה,  לפי התיא 3.6

3.6 
רט פפי התיאור במ,  לטרפוץ()אינ למקלחת ברז ללתסו

 המכר.
   102 פריט טקומפל
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 ים זיכוי גיןמחיר ב  -קשורתושא: חשמל/ תנ
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 /חומר
 בודהע

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ תכמו

   72 פריט טומפלק ייכוז –תקרה ר/ יר קקודת מאונ  3.7

   78 טפרי קומפלט יכויז –תקע מאור בית   3.7

3.7 
 

   48 פריט פלטמקו  נקודת טלפון

 
 : תקשורת לטבלאות החשמל/ות הער

 (, במפרט המכר. 5)טבלה  3.7יף אחר סעת לכלליו תה הערו.רא1

 וע. לפני ביצ  וייםחסים לזיכמתיי חשמל/תקשורת  חיר המחירון מ .2

 
 
 
 
 

              __ __________   _________ ___    ______ ______ 
 מת המוכרחתי      תאריך         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


