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 יניםעני תוכן
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 . (1.1-1.2נה ומיקום המגרש )ת המבכתוב : 1 סעיף              
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               

 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               
 .רהאור הדיית  :4סעיף               

 ב שטחה.שוחיואופן  שטח הדירה  :5סעיף               
 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               

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

 י לתכנון השלד.פרטי מהנדס אחרא  :9סעיף               
 

 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיר הבנואית  . 'בפרק 
 

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

 הדירה, חומרי הגמר ואביזרים. ראוית  :3סעיף                
    .      הרהדי גובה  :3.1סעיף 
 הצמודים לה. רים בדירה ושטחים ומ( רשימת חדרים וגי2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 ם.יסות ותריחלונ ת,תורשימת דל ,(3)טבלה   :3.5ף יסע        
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ם(ברזי ם,ילה )כמתקני תברוא ,(4 )טבלה  :3.6סעיף         
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

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

 .ושונות תוחפי עבודות  :6סעיף 
 (. 6.1.1-6.1.6) חניה  :6.1 יףסע  
 (. 6.2.1-6.2.8) שפיתוח המגר  :6.2סעיף   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולמא ררואוו  :7.3סעיף   
 מרכזית.וג אויר מערכת מז  :7.4סעיף   
 יר בחדר/ים לשימוש הדיירים.ערכת מיזוג או: מ7.5 ףיסע  
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 (. 9.1.1-9.1.13תף )המשו שואור הרכית  :9.1 סעיף  
 ( 9.2.1-9.2.12המשותף )מהרכוש הוציאם ל שאיןחלקים   :9.2יף עס  
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  ניהול רבדבהחלטות סדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 יו.המחייבים בקשר אלמשותף, ובשרותים צאות הבית הוהעור השתתפות ביש  :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 םינספח

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

 . ייםנספח ג'   טבלאות זיכו
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 חדרים  4 רים: מס' חד / מדגםדירה  מורשת מודיעין  שם האתר: 

 __ דירה מס':   

 __ קומה:   

 __ : מחסן מס'   

 __ מס':  לא מקורה  חניה  

 __ מס': /מדגם  ןייבנ   
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י יכו ז ו ין חיובים  ניבע 

 ת הנכונים למבנה ולדירה(בהרות והאמותה כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן            511847337ח.פ. מס'  . ( בע"מ1993פרץ בוני הנגב ):  וזה בין נספח לח  

                                              ת.ז       לבין:    

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

 

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

 .חכירה: הבדירה רוכש נו הזכות שהק    

 .קעי ישראלקרמ רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

 (,נהדר שיחכ המשמש גם ממ"ד,  –ן מרחב מוגן דירתי )להל, שינה חדר נה הורים,יש חדר ,פינת אוכלו מטבח ,דיור , חדרכניסה :הבדיר .4  

 פסת שמש.רמ, מרפסת שירות*רחצה הורים )מקלחת(,  חדראמבטיה(, ) 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    

 ל הדירה.החוץ ש תוקירשל  צונייםיהם החיהעוברים על פנ השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(    

  –לעניין זה      

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

 דירה או תוכנית אחרת.נה לבין ומה או ביקב     

 במרכזו של קיר החוץ;אמור המצולע ה ת יעבור קואחררה ן דיבין הדירה לביכאשר קיר חוץ מפריד      

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

 .בדירהלסים י כל המפסכום שטחכל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה רט השטח לגבי פויחושב וית סיבדירה רב מפל (ב)     

 והאופקיים;  םהמשטחים המשופעיקי של כל ההיטל האופ חת בלבד לפירה יחושב פעם אהלך מדרגות בדיכל משל  ושטח (ג)      

 המדרגות.מהלך  ו עולהמנשמח יצורף למפלס  השט      

 – לת(, התש"ואגרותנאיו  )בקשה להיתר, ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניההשטחים 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 ד לדירהוש המשותף הצמו כרשיעורו של החלק ב (ה)     

 

 :די המשמשים את הדירה באופן בלעספים המוצמדים לדירה או ם נו שטחי פירוט  .6 

דמוי תקרה  קירוי הכוונה למשטח מלא]שמש מקורה המתוכה מרפסת  כרא' להסכם המ בנספח טרוכמפ  :(1) בשטח ת שמשפסמר 6.1   

 . א' להסכם המכר בנספח כמפורט: טחבש, אחת מעל בלבד[  מצא קומהפרגולה( הנ א)ל

חי כנית שטת )יש לצרף  המכרלהסכם  רט בנספח א'פוכמ: מס' )בעקבות פתחים בתקרה לשחרור עשן(מקורה חלקית  /מקורהחניה  6.2   

 המוצמדת(; החניהה עם סימון מקום החני

 המוצמד(;מחסן סימון מיקום הת המחסנים עם )יש לצרף תכני להסכם המכר 'אכמפורט בנספח  :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)טחי בשדירת ףתרמ 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 אין.: (4)טחדירה בשמוצמדת ל חצר 6.6    

 . שטח(ו)מהות  רטםפלאו משמשים את הדירה באופן בלעדי יש  נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/ש שטחיםי  אם 6.7    

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

     

 ים:הערות לחישובי השטח     

 המצולע הנוצר על ידי הקווים וך מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתה של ה; שטחת לדירינומרפסת חיצ –" ת שמש פסמר" .1   

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

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  אורלשמש ו/או ל אשר מידת חשיפתה לקה, או בח בשלמות הרפה ו/או מקושוח ,נהווהכ "שמשמרפסת "מובהר כי      

 ל  ע שפיעי להבה כד שיש להוהן מחוצה  הקרקע כלשהי הן בתחוםוחות ובכפוף לבנייה פיזית סית לשושנת הרחילמיקומה בבניין     

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 לק של דירה בינו לבין חהמחסן מפריד ר קירות; כאשר קיטח הת שפסן בתוהמחס רותבין קי השטח הכלואוא , השטחו של מחסן  .2   

 ו.ואמליכלל שטח הקיר בי סן גובל בשטח משותף הקיר; כאשר קיר המחצית הרוחב של תחת למחמשרק השטח  אחרת ייכלל    

 ס"מ;   20  יוץ בעובחהמתחת לקירות  רטיתיאושטח ף בתוספת ץ של המרת, הוא השטח הכלוא בין קירות החומרתףשל  שטחו  .3    

 המרתף  כאשר קיר למחצית הרוחב של הקיר;ח שמתחת טשייכלל רק הן חלק של דירה אחרת נו לביריד ביכאשר קיר המרתף מפ    

 או.במלו קירה טחייכלל שגובל בשטח משותף     

 המופיע במפרט המכר  רצחן שטח היב  5%ד ור של עיה בשיעיקפה; תותר סט, את שטח הקירות התומכים בהיכולל חצרשטחה של  .4   

 שה.לבין השטח למע    
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 סטיות קבילות: .7  

 ותן כסטייה ממפרט זה:פורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אמההסטיות    

   ולהדגסטייה  ר תותרה של חצלם לעניין שטחובין השטח למעשה; ואו 6-ו 5ורט בסעיפים ן שטח כמפבי 2% עד של וריעבשסטייה  )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

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

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

ט זה או אותן כסטייה ממפרריהן סטיות קבילות ולא  האבזרים למעשה זרים במפרט ומידותות האבבין מיד 5%של עד ר בשיעו הסטיי ב()   

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

 

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

 .ווה אילןנ -קשורתקריית הת : כתובת 077-4512520 : פקס 02-5792044 :ן ו טלפ 

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

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

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

 
 office@pr-eng.com :דוא"ל

 

 

 

 ציודה ואביזריהתיאור הבניין, המבנה, הדירה,  ב. 
 

 אתו נשבבניין, בתנאי שלא י וחלקים אחרים תחרובחלוקה פנימית של דירות איס שינויים נכהמוכר רשאי לה    * 

 .תף או שטחים ברכוש המשו ייןהבנ תחזי   

 .  ש כזהאם י  ימשהר הישראלי קןהת ישותות יהיו לפי דרכל המוצרים והמלאכ * 

     

 

 .תיאור הבניין  .1

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

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

 (. -2 מרתף 

   

 ;ים בלבדה למגור, הכוונ)*(דירות למגורים. דירות L:  14 (7,8)14 ן יי בבנ 1.2

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

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

 
 

 רים,ועדו למגו חדר או מערכת חדרים שנ -רה"י ד"נאמר, " ותדר"הג 1סעיף  4719 - דהתשל"( דירות)חוק מכר י לפ  )*( 

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

 תףת מרקומ

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס כניסה 

 )ד( הקובעת לבניין 

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 מרתף קומת 

 בלבד   121במגרש 
2- --- 

מבואה קומתית, מעלית, חדר   בכל אגף: 

 מדרגות. 

מחסנים,  , חניות, מיסעות, מעברים כללי:

ופניים, מאגר מים וחדר  חדר עגלות/א

משאבות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

ם  בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכי

בבניין/ים סמוכים   ו/או ימוקמו

 וישרתו הבניין. 

 קומת מרתף 

לשני  תפת )משו

 המגרשים( 

1- --- 

 : 121במגרש 

מבואה קומתית, מעלית, חדר   בכל אגף: 

 מדרגות. 

חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,  כללי:

חדר עגלות/אופניים, מתקנים ומערכות  

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 : 108במגרש 

ואה קומתית, מעלית, חדר במ בכל בניין:

 מדרגות. 

, מעברים, מחסנים, סעות , מיחניות כללי:

משאבות, מתקנים   מאגר מים וחדר 

לפי דרישת המתכננים  ומערכות טכניות 

 והרשויות. 

טרפו )בין המגרשים.  -חדר שנאים

גישה באמצעות חדר מדרגות  

 נפרד, מהפיתוח(.  

, לא  89: חניה מס' 108במגרש 

מקורה   90רה, חניה מס מקו

 חלקית. 

מקורה   14: חניה מס' 121במגרש 

 ת. חלקי

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בניין/ים סמוכים  ישרתו גם   ןיבבני

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 
 L (7,8) :14בבניין 

 3 קרקע  קומת הכניסה לבניין

 –מגורים )דירות גן(, מבואת כניסה )לובי 

, חדר מדרגות, מעלית כפול(,לקו חלל בח

ם  אשפה, מתקני חדרי עגלות, חדר 

  תכננים כניות לפי דרישת המומערכות ט 

 יות. והרשו

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-3 

3 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 ים עליונה קומת מגור
 )פנטהאוז(

4 2 

לית, חדר  ע מקומתית,  ה אמגורים, מבו

ות לפי  ינ ומערכות טכמדרגות, מתקנים  

 רישת המתכננים והרשויות. ד

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

חלל תחום בקירות )לא מקורה(, חדר  

סולאריות, מתקנים  מדרגות, מערכות 

לפי   ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(,

 כננים והרשויות. דרישת המת

--- 

 סך הכל קומות

 גורים מל 
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 ניין הקומות לא נכלל הגג העליון )הראשי(. מב 6

 

 8B (10:) בבניין 

 קרקע  קומת הכניסה לבניין

2 

-)אחת הדירות דו

 מפלסית( 

 –מגורים )דירות גן(, מבואת כניסה )לובי 

מדרגות,  ל(, מעלית, חדר בחלקו חלל כפו

  ם חדר עגלות, חדר אשפה, מתקני

רישת המתכננים  ניות לפי דומערכות טכ

 והרשויות. 

 בר גז מרכזי, בפיתוח.  וצ

כניסה לדירה הדו מפלסית מקומה  

 זו( 

 

 1 קומת מגורים 
1(2) 

 

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 ת. המתכננים והרשויו

ו  של הדירה הד מפלס עליון  

 מפלסית 
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 קומות מגורים 

 פוסיותיט
2-3 

2 

 )בכל קומה( 

ר מדרגות,  דחמגורים, מבואה קומתית, 

רכות טכניות לפי דרישת  מתקנים ומע 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 קומת מגורים עליונה 
 )פנטהאוז(

4 1 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

יות לפי  מדרגות, מתקנים ומערכות טכנ 

 המתכננים והרשויות. דרישת 

--- 

 גג עליון

 י(שא)ר
--- --- 

חלל תחום בקירות )לא מקורה(, חדר  

ות, מערכות סולאריות, מתקנים  גרמד

כות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  ומער

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  נכלל הגג העליון  ין הקומות לאניבמ 6

 

 9B (9:) בבניין 

 2 קרקע  יסה לבנייןהכנ קומת

 –ניסה )לובי גן(, מבואת כ מגורים )דירות 

בחלקו חלל כפול(, מעלית, חדר מדרגות, 

חדר עגלות, חדר אשפה, מתקנים  

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

 

 קומות מגורים 

 פוסיותיט
1-3 

2 

 )בכל קומה( 

חדר מדרגות,  , ה קומתית אומגורים, מב 

דרישת   יפ מתקנים ומערכות טכניות ל

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 קומת מגורים עליונה 
 )פנטהאוז(

4 1 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

ומערכות טכניות לפי  מדרגות, מתקנים  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 י(אש)ר
--- --- 

ה(, חדר  רוחלל תחום בקירות )לא מק 

ות סולאריות, מתקנים  רגות, מערכ מד

ת(, לפי  טכניות )משותפות/ פרטיו ת וומערכ

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 שי(. במניין הקומות לא נכלל הגג העליון )הרא  6

 

  :הרותהבו  רותעה

  .ניההב יתרם להיתאבהים בטבלה שינוי ייתכנו )א(

 הבניה התכנון ובתקנות  לבניין ]כהגדרתהיזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א תחא כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה יטהבש ו/אווכו'  .., א', ב'ביניים : קרקע,כגון תלהשתנועשוי  ועלות בפהקומ יי. כינופרט הינו נומינלבמת כינוי מס' הקומו )ד( 

   ,.. וכו'.2,1,0ן ת כגומעליוהבחב'   

 

 :(ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

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

 .אין: םנוספי ות דרגי מחדר   

 ; 6 :התחנות למעלית פרמס ;בנייןבכל  1 :מספר המעליותיש;  :מעליות 1.5  

 .אין :שבתמנגנון פיקוד ; 8: ל מעליתלכ םי נוסע פרמס   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  
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 :חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .השלד מהנדסנון כתלפי  ,תבולמשו/או  תמתועשו/או  רגילה: שיטת הבניה; השלד מהנדס ותנילפי תכ שלד הבניין: 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסבי עו  , םייטרומנטים מתועשים/למאמוין מזן בטו ו/או בטון מזוין מר:ו ח: ת קומת קרקעררצפה ותק 2.2

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

   החלקה.מניעת רישות התקן הישראלי ללד החלקה בהתאם ריצוף בניין המגורים יהיה נגד                   

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןרחומ :תיתרצפה ותקרה קומ 2.3

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

  .השלד נדסהמחישובי לפי  עובי:השלד.  דסנהחלטת מלפי ה ,מנטים מתועשים מבטוןאל זוין, אומ ןו: בטחומר גגות הבניין: 2.4

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

 ת של קיר ימיבדופן פנ ,שעבאם מכלול מתו .השלד מהנדס יותוהנח ידריכלהתכנון הא לפי מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ: 2.5

 הנחיות מהנדס השלד.לפי  ,(איטונגוק תאי )או בל , בלוקי בטון,תוה לדירד הפונהחוץ ובצ  

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

 לי.ארתקן  ירוק" של מכון התקנים היש י "תו ו בעלהיי  פנים קירותצבעי תקרות ו                   

 ת חוץ:קירו  רמוגי  2.6

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

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

 לפי או משולב, ו/ איטונג(י )או בלוק תא/ואו בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: דירותה בין הרדהפות קיר 2.7

 .  1  חלק 1004את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  יעניקו    בכל מקרה השלד והיועץ ו   מהנדס   ת נחיו ה    

   .בה לפי תכנון האדריכלודס, גהמהנ כנוןלפי תשולב : בטון ו/או בלוק ו/או מחומר וגובה: (יש ש ככלות )מרפסקיר הפרדה בין  

 :םי שי רא מדרגות י רחד 2.8

   ;לפי חישובי המהנדס :בי עו שולב. זוין או בנוי או ממ ןו: בטמרחו : פתקירות מעט 2.8.1  

 ןתו תקבעל " ,ליאקרי + צבעחיפוי בשיפוליםבצבע אקרילי עד תקרה.  ורימג בות(,שכ 2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2                

  מכון התקנים.ירוק" מטעם 

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקןאקרילי  מלביןגימור  סינתטי די+ סתבושכ 2ח : טיחומר: גימור תקרה. התקרלגובה:  דע  

  התקנים. 

 ת   דרישואם לן בהתנט לברצלן או טראצו צמבן נסורה או גרניט פומאו רים יהימדרגות בניין המגו: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 ם כנגד החלקה. יסמחוספ ופסים רך המדרגות והפודסטיםלאוים תואמים לוהתקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפ  

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

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

 חדר המדרגות.עות מצבא :)ראשי( לגג עליה 2.8.5 

 :בניין בכל  ( קומתיתי בלו אה )מבו  2.9

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

 לתקרה. עד תקן ירוק"(  צע טיח וצבע אקרילי )"בעל תוקשיח יבופוי ההחי , מעלדלתותעד לגובה משקופי ה

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

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

 (.)צד חיצוני בלבדור פח צבוע בתנ ארונות למערכות: חלטת החברה.י האו לפית ו/קומתבואה כמו מפרוזדורים לדירות:  

  :בניין בכל  יתראש כניסה (י ב)לו אה מבו  2.10

ניסה, מעל החיפוי הכת בה משקוף דלאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגו: חומר: ימור קירות פניםג

  ק"(.ן ירותו תק"בעל לי )אקרי וצבע הקשיח יבוצע טיח

 ת. דקורטיביאו תקרה  נהשמתקרת  אוו/ דוגמת פוליסיד  סינטטיין מלב+ צבע  חי: טחומר: גימור תקרה

ים בתקן הישראלי מדעו, והמ"ר 0.64-מאבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת חומר: : ריצוף

 .למניעת החלקה

ת , בחזי816י "תיה ובנו פי תקנות התכנוןומיניום לאל ת חזיתבעלו ויד דלת הכניסה לבניין ויהירקע למת הקו בקוימוקמ וארת דבותי

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

ארונות . (וכו' שמל, מיםארונות ח ,חותומלמעט ג)ד וליסיסינטטי דוגמת פצבע ב צבועטיח ה: רתקו קירות: םסני למחפרוזדורים 

 חיצוני בלבד(. בתנור )צדוע פח צב כות:רעלמ
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 :רהגימור תקהתקנים.  בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע בבטון : גימור קירות חניה :גמר חניה מקורה תו דעבו  2.11

    .ניםהתקן עם מכומט ירוק"במלבין סינטטי, בעל "תו תקן צבוע  ןטו: בחומר

 , משתלבת או באבן חלקומ בבטון היעש החניות או המרתף  רצפת ורגימ: תחלקי המקור /מקורה רצפת חניה מורגי  

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

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

 .תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים"  לעם, בעיצבי. כל הן צבוע בצבע סינטטבטו              

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

 ן.די כל ותישאם לדרתה(, ברצלןיקה )גרניט פוקירות יעשה בקרמוהה רצפגמר של העבודות  :חדר אשפה

 

  :ותהער

 " מטעם מכון התקנים.וקיר ן ו תק"תל צבוע בצבע , בע בבטון  או  יםנפ בטיח יעשו  צביעת קירות/תקרה . 1

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

 

רכת  ית הנשלטת ע"י מעשמללת פתיחה חעב )אלומיניום וזיגוג( ואההמב במכלולב משול : יש,ן יי בנבכל  ן יילבנדלת כניסה  2.13

 (.3.7.8)ראה סעיף שמן, כולל אינטרקום ר זיום ומחאינטרק

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

 .וי אששור כיבובאי טיחותהביועץ  החלטת או סגירה ידנית, לפי מטית באשטואוה , סגירעשן/אש דלתות :דלתות חדרי מדרגות 2.14

 בניהיתר הלפי הת, תאור, חומר וכמו :ףש משותדלתות וחלונות חדרים לשימו  פח.דלתות  ים:י נדלתות חדרים טכ  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

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

 לה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  ת לירואתל שבתון לקת אור בכל קומה, ומנגנהד יהיו לחצן םיבבניין המגור                 

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

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

 או נפרד לכל מחסן, מונה  תנתקן הופיאו לחיל נים למונה נפרד,מחסמל של כל השחחיבור הזנות ה: דירתיים ורה במחסניםאת     2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 של הבניין/ים לפי  ותף המש כוששל הרחשמל ת הממערכהזנה  : יש.ערכות אלקטרומכניות משותפותמלו לתאורה  חשמל חיבור    2.19

            ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם  במגרש ימוקמו בבניין/ים סמוכיםאך  ,ןייבנו השרתת אשר ינו מערכות משותפויתכלטת החברה )חה

 תשישרתו אפות משותהות המערכון של עלויות התיק, התשלומים ו/או נותשוה ויותאישור הרש, בכפוף לבמגרש סמוכים בניינן/ים

 .(שמגרם בציגויות הבית של הבנייניי נישולמו ע" ןיהבניינים ע"פ העני כלל

 

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

 

 :*גובה הדירה 3.1  

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

 מ';  2.05 -לא פחות מ: רפרוזדו ו  חדרי שרות גובה   

   ';מ 2.05 -ת מפחולא : )באם נרכש( י תחסן דיר*גובה מ   

 

 ובה הדירה בשטח המינימליליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גת, בכוערמ ת,קורולמעט תחת הערה: * 

 .בה המינימלי הקבוע על פי דיןגוה א יפחת מןעל פי התקנות להקבוע לגבי חלקי דירה   
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 המשמשים אותה.או  המוצמדים להבדירה ובשטחים  םוגימורי ת חדרים רשימ – 2 'ה מסטבל 3.2 

 שלאחר טבלה זו(. הבהרות, /הערותב יתר וט)ראה פר  
 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 ( )בס"מ

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

 ריצוף
מ"א  למ"ר/  כוי יזמחיר ל

 שים ם חדשקליב
 הערות 

 כניסה 
 

 וןבלוקי בט בטון,
 ( 1)או אחר

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון 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
בה  בגו פוי יח  ח העבודהט שלכל אורך מ

.  תחתון  ארון משטח על מ  ס"מ 60-כ
 יים(. ם ק)בא זור חלוןט אלמע

 ך. המשב ת ראה פרוט בהערו
 --- ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 ל פינת אוכ 
 בלוקי בטון בטון,

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

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   בטון,

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

 ים נה הור חדר שי 
 בלוקי בטון ,וןבט

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

 חדר רחצה הורים 
 מקלחת( ) 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 ים. ון התקנמטעם מכ ירוק" ו תקן  "ת
 . בהמשך ערות ראה פרוט בה  

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 ינה 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
 . שךמהראה פרוט בהערות ב  אין ( 3)ראה  "א לפי מפרט הג

 ה כללי חצ חדר ר 
 )אמבטיה( 

 בטון בלוקי ן,בטו
 ( 1)או אחר

ת  לדף הוקמש  חיפוי קירות לגובה אין ( 3) ראה ( 2)אחר 
ות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  לפח 

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

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחר וא

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

 שמש    מרפסת 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6צוני ראה סעיף וי קיר חיחיפוי/ציפ אין ( 3)ראה  2.6 ףראה סעי

 ט בהערות בהמשך. ם פרוראה ג

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 י  ת ר י ד מחסן  
 ( צמד שהו )ככל  

י בטון או  וקבל  ,בטון
 ( 1)אחר

צבע  ת רוקיגימור  .טיח 
גימור תקרה סיד  לי. יאקר

 סינטטי.  

 פורצלןניט רג

 החלטת המהנדס. מחסן לפי   עובי קירות אין
  החברהממצג 

 לבחירת הקונה 

 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 ן אלה, ניתשיהיו כ ככל -צה ים למחעשתומ/מתועשים ץחו תל קירוש ים)בדופן פנ בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

 ית לרבות הרלוונט קינהבתה י. הכל בכפוף לעמידבלוק תא גבס, או ות גבס, בלוקימלוח ההיה עשויל קירות אלו תהפנים ש שמעטפת  

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

 ן.בטווק ו בלם" ע"י היצרן אלמי םיים "עמידם המוגדרקירות מבלוקיהרחצה ייבנו          

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

 חות גבס.מלו ושת אלו יעשמעטפת הפנים של קירו כןלמחצה, יתו מתועשת תועשת אבשיטה מיבוצעו ץ חוה באם קירות פקוד העורף.        

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

 לבן. ון:ו ג .פוליסידדוגמת בסיד סינטטי ה יעצב .ברהלטת החלפי החלב, שומ גבס/ בגר/ או: טיח /טיח מר תקרותג

    סוגי ריצוף לבחירת    . R-9להחלקה   גדות תנ ה   ת והחקיקה הרלוונטיות ובדרג  ודרישות התקינה   7922י ת ת" וש ומד בדריסוג א'. הע  :ריצוף ( 3) 

 פורצלן.  ים מסוג גרניט יח אר:  פורט להלן ובהתאם למ  ר, וכ יג המוכר ו/או הספקים שבהם יבחר המה אפשרויות שיצהקונה  מתוך כמ 
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ס"מ או   45/45  או ס"מ    60/60במידות  ניטרלי.    -בהיר  שאחת מהן היא בגוון    ת לפחו   ם ות/גווני דוגמא   3  -יצוף ו של ר ת סדרו   4  מבין ה  לבחיר 

 מהנדרש לחדרים אלו.   ה פחותה  ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהי   33/33

  ו מידות אלמהצגת אריח ביה פטור ההמוכר י  פק( הצהרת הס אישור ו  קה )עפ"י ן לאספ יתנ  נו אי   ס"מ  545/4מידות  ב   וף במידה ואריח לריצ   

 הלן:כמפורט ל ופי  חלח  נוספת או מידות ארי  נה סדרה ציע לקום יהיה חייב לה אול 

   כר( : )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המו   

 מ. ס"   60/60ס"מ,    33/33  ים: יחארסף למידות הבנו    אריח במידות חלופיות    א. 

 סדרות של ריצוף   5כל הפחות,  קונה, ל , המוכר יציג ל אריח   ת לכל מיד המיועד לריצוף, כלומר   ידת אריח ל מ לכ    ספת של ריצוף סדרה נו  ב.   

 רלי;ן בהיר ניט וובג לפחות אחד מהם   בשימוש בדירות מגורים,    ושכיחים   דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים   3-ו           
דות ובדרגת התנג ה הרלוונטיות חקיק ה ו ודרישות התקינה   2279ת"י  ישות  ד בדרעומ . ה סוג א' : שרות פסתומר בחדרי רחצהף צו רי  -  

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

חלקה ת הה ע י דרגת מנ  מור לעיל. י הא לדייר לפהמוצגות  ות  ך הסדרות והדוגמא יחים ייקבעו מתו ת הארמידו   י. רלניט  -היר  ב   ן הן היא בגוומ 

 על ידה.  ו הספק, שיבחר שתציג החברה אתעשה מאחת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,   וכש הר   ת יר בח פחותה מהנדרש לחדרים אלו.    לא תהיה 

ים המתאימטרלי.  ני  -היר  ן ב אחת מהן היא בגוודוגמאות לפחות ש  3  -ו וף יצר  של סדרות    4  בין חירה מ '. לבסוג א :במרפסת שמשריצוף  -

ציג החברה או ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה   לגשם.חשוף  וף שאינה פחותה לריצגת ההחלקה ניקוז, ובדר פועיישדלם ליצירת בגו

 (.יםולצורך בשיפין פוי קשיח, א)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 . במידו ניטרלי   –בגוון בהיר    ם שאחת מהן היא וני ות/גו אדוגמ   3רת הרוכש מבין לפחות  בחיל   -קה  קרמי  ג א'. ו ס           

ירת ות לבחה במידמיקבקרת רווי קי)חיפ . , שיבחר על ידה שתציג החברה או הספק תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, ס"מ. בחירת הרוכש  

 אקרילי(.  צבעטיח+  הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרהוף ו משקגובה קיר עד שינוי מהמחהקונה ללא 

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50ת נוספות  להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידו יה רשאי  ר יה וכ המ בהסכמת הקונה    

ירות, הרצפות והנקזים הק ירות.גמר הקזהה ל פוי קרמיקהוד אקוסטי וחיולל בידובנית כמ רהגיסע תבוצ גלויה ר הדירה. לצנרתבמחי

 חדרים סמוכים.למניעת מעבר מים לחלקי בניין/ םם הרלוונטייות התקנידרישי לפיאטמו לפי הוראות כל דין ו ביםרטו םיבאזור

-במידות כ   . ניטרלי   –ון בהיר  ת מהן היא בגוחנים שא ות/גווגמא דו   3  ות ן לפח רה מביסוג א', בחי  –  חיפוי קירות קרמיקה: מטבחחיפוי ב  

ס"מ לפחות לכל אורך   60בגובה      . ידה יבחר על  ק, שספה   ציג החברה או ממבחר שת תעשה    וכש הר  ת ריבח   ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/20

פוי העליון של החי   קו הסף ביבו ב וס  נור התי  מאחור תואם   חיפוי קירות   BIאינו ביחידת  עבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר התנור משטח ה 

 : טיח + צבע אקרילי. רות ובקי  י מ' מעל הריצוף(. מעל החיפו   1.50ובה  צפה )גועד הר הקרמי 

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

 

  הערות: 

 שרות לבחור האפינתן ולא ת פק אחדממבחר של סתעשה אך ורק ת הרוכש כי בחיר שודגי פקס יעתלמנ – דייר/ת הרוכשירבח 

 ה.בראלו שנבחרו ע"י החנים, גם משו פקיםסמשונים מוצרים  

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

 ים"."מעקים ומסעד 1142"י יות תחהנ לפיו יתהחז        

 . "מס 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ,רותש תרפסומ חדרי רחצה, ממ"ד ירה,לד בכניסה – יםלסי מפהפרש 

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

 בטבלה. המצויןלגובה שה יע ותירוי הקבה חיפגו  - קירותוי חיפ 

 ת החברה. לפי החלט ס"מ,    60  -שאורכם פחות מ   נות קמורות פי   ם יש א ב   , PVCניום או  מפרופיל אלומי ות  יבוצעו פינ   –יפוי  ות בח ל פינ פרופי  

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

 או /ו פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןמכרנית הן בתוכבסימו הדבר יחייבתקין, ומבלי שחברה להותבחר הל ככ ) – תו /ורה, קהולרגפ 

  .לבמשו 

 למערכות ופים, בגב ארון מטבח, ארונותלמעט בשולי קירות וחזיתות מחס"מ לפחות,  7בגובה וף הריצר ומ)פנלים( מח –שיפולים  

 ונג(.ות )גרפינום יטק , ללאיפוליםי ושניים. חיפוואזורים טכ 

  ת.לפחו ממ" 3של  ים )פוגות(ח בין אריחרווצוע מיבנדרש וקרמיקה, באבן טבעית וף נים לריצהתק רישותלפי ד – ת(מרווחים )פוגו  

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 סמך אחראו במ כר זה ט ממפרב ה,בטבל יין כךפועל רק באם צו יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בומתקנים לגביהם )מובהר כי ציוד 

 ישה(.הרכ להסכם שצורף 
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 :ארונות 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  פתח המתאים, חיתוך כיורל בתרות, מדפים, תושדלתות, מגי לולן יכרוהא ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 . יםכליח דמהכנה לחשמל להצתה(,  )כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת יריים מובנותהכנה לכ

    .MDFארון עץ )סנדוויץ'( או י הלקח ארוגב הארון יהיה מעץ דיקט. ש(, וויץ'ץ )סנדהיו מעוהמדפים י גוף הארון                    

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

 ארון.ת התיתחל עמיד למים למניעת רטיבות ש פויובחי ס"מ 10 -של כקל( בגובה ארון הגבהה )סוחתית הפה. בתהרצסף   

 הפינה של הארון יותקנו "פתרונות פינה". ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחידות 60ברוחב רות גימ הארון יכלול יחידת   

 לי( שיוצגו ע"י יטרבהיר נ ואחדלבן ד ות )מהם אחגוונים לפח 5ך כש מתורת הרובחי. לקהייפורמ יצוני:ציפוי חמתכת.  :ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: מר מדפיםי וגפנימי פו צי החברה. ם שיבחר/ו על ידי ק/יספה אוהחברה ו/  

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  דותי מ  

    'ח גנספה רא :ן ו תהתחבח המט י בעד ארון מחיר לזיכו   

     

מאבן  ס"מ 2-א פחות מי לבעוב הלבחירת הקונה משטח עבוד ור:תיא: ל אורכו לכו  חתון רון מטבח תמשטח עבודה מעל א

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

קן קנט ותי חהמשט בהיקף  כיור. ה שטוחה שלהמשטח יותאם להתקנם. ל היקפבכ נותרוהאית זחביחס למ ס" 2בלטה של בה

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   קנט מוגבה תקנה ללאיף העדלהי שאקבע ע"י המוכר )הקונה רו יודיבע עליון מוגבה שאופן

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

  ון,ק תחתבח חלהמט ארון יפל :תו מיד

 3הקונה פני ב יגכר תצר/ו על ידו. בחברה/המויבחש יםק/וכר ו/או הספשיוצגו ע"י המ אותמגוון  דוגממתוך  ת הקונהחירלב גוון:  

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

  

 אין. :ן עליו מטבח ארון    3.3.2 

 

שולחני תלוי או מונח הכולל כיור  פה,רסט העשוי עץ סנדוויץ' או מתועשון תחת וןאר )כללי(, רחצה בחדריין(: )צ ונות אחריםרא 3.3.3 

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

  רן הארון.ין לפי יצמלמו/או  קהאימפור: י פנימציפוי . קהאיפורמצוני: י חיוציפ  

    ראה נספח ג' הרחצה:עד ארון י בכו זי ל מחיר  

 

               :הערות  

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

תוך לבים בשו המ( רר)למעט מק נור, כיריים וכיו"בת למדיח,דים עו מי ה (. חלליםרון באורך הא םמיי פע בתושחמשקיימת 

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

טבח מהת ארונו יר שבגב יתכן ובקן כי בחשבו ת חהקונה לק, על עצמי  עו בח וביצארונות המטיכוי עבור במקרה של ז ( 2) 

 ה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.אפשר גישיש ל. פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים קיימים

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

  מדפים,תות ו לד לרבות ,למותו שב המטבח ארון  לספק את המוכר על ,להתקינם אלש הקונה החליט -                     

 למדיח וזיקשל מים ונ תהנדרשו  תההכנו  ולרבות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים קנתלהת דו ועשי  תמו במקו                        

 ברה תנחה את  ועד שהחמתקבע וב החברהנים שמזי הלוח על 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/הממוקם במרפסת השרות בקיר חוץ פתח              

י באורך מינימל טיק,פלס הסלי כביחב 5,  יםגלגלכולל  םניצבי מגולוונים(כת )ממת מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני תקן י מ

 .מטר סה"כ 8 -מבאורך של לא פחות י כביסה חבל ללכו  ס"מ 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 בדירהלונות ח ת דלתות,רשימ – 3' סמטבלה  3.5

ובהתאם  מידות הפתיחה וחומרים ע"פ טיפוסים הפתיחה, סוג םהפתחי  התאמה במיקום הפתחים, מידותצע תבוי: פנימ
 חייב.למפרט המ

 

 תריסים ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  ום/אלומיני

 כת(מת

יר  ה )צסוג פתיח
 רר( נג (/  ע"ככ

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

 מר )עץ וח
ניום/  אלומי

 מתכת(

פתיחה  ג סו
  / "ככע/ציר)

 כיס( / רר נג 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 כת(מת
 ם ביחומר של

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

 סה כני

1 

 גילה ציר ר  ןפלדה בטחו

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 ר יוד רדח

1 

 .כ נגרר כ.ע  ג מזוג  אלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 מ' אלו מ' אלו
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 265/220-כ --- 265/220-כ

 מרפסת שמש 
 ע. של לובי קומת קרקמרפסת השמש גובלת בחלקה עם קיר החלל הכפול 

 פח אלומ'. בנוסף בחלקו העליון של הקיר יותקנו רפפות שחרור עשן. וחלקו פאנלים עשוי חלקו זיגוג מדובר בקיר מסך ה
 )יודגש שאין לחסום רפפות אלו(. 

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ ---

--- 

--- --- 

1 

 .כ ע כ.  נגרר ' מזוגג ומאל

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 75/115-כ 75/115-כ ---

חדר שינה  
 1ם הורי

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 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ כ.ע. נגרר   ג וג מז מ' אלו

1 

 ידנגלילה י ' ומאל ' מולא

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

   ממ"ד
דר  ש כח)משמ
 ( 3 נהשי

1 
פי  פלדה ל 

 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

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  ים/ רתהדף ורסיסים, הנגר ,זד ג ים, פלדה נגתיש  חת אואף  נכ
          א. הנחיות הג"לפי ילה יר רג או צ   לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 יםהור

1 

 ציר רגילה    +צוהר  עץ

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210 -כ
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 תריסים ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  ום/אלומיני

 כת(מת

יר  ה )צסוג פתיח
 רר( נג (/  ע"ככ

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

 מר )עץ וח
ניום/  אלומי

 מתכת(

פתיחה  ג סו
  / "ככע/ציר)

 כיס( / רר נג 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 כת(מת
 ם ביחומר של

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

 ח. רחצה 
 כללי

1 

 רגילה  ציר +צוהר   ץע 

1 

 וגג ' מז אלומ
 ינטו

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85 -כ 80/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 רגילה ר צי והר +צ  עץ 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 155/115 -כ 80/210 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :תואחרו  טבלהל ותרעה

 שצורף להסכם הרכישה(.מך אחר מסאו בזה  פרט מכרבמ לה,טבב צוין באם על רק ם בפו )הקיי 

 חתיתולימרי בתקנת קנט פיכללו התת למים ונה עמידות ציר רגילה. הדלתות תהייובפתיח 23ס' ישראלי מאם לתקן דלת עץ לבודה בהת= עץ  תדל .א

= סוג רגילה ציר , וםומיניץ האלעת יוהנחיולפי  ופיל:סוג פרום, = אלומיני' אלומ. ך(יף י' בהמשעסר בראה פרוט ית) "מ לפחותס 7בה ת בגוהדל

, חה )כיס( בקירכנף ו/או לתוך גומ גררת על= כנף נ ניגרר כ.ע.כ= רגילה+ משתפלת,  ()דרייקיפטוי נ סבטוי(, = פתיחה משתפלת )נקיפ , פתיחה

כולל אטם  תן מוקצף י פוליאורילובמי ן(, היצר נחיותלפי הובי ום )בעלומיניאפח  וייםעשם התריסי לביש :יםתריס ,כיתאנה = כנף בתנוענה גיליוטי 

  (.דיורבחדר חשמלית, ה)גיבוי ידני אחד, לגלילה  ו חשמליה, באמצעות רצועה ו/אל כלפי מעל= תריס נגלה ילגל. גברתם לאטימה מומי בין השלביגו

 תאים לסה"כ הדלתות/רה תדיית בהכללהכמות בד שובל הבטבלחדרים של אחד מ רובתיאע פייכולות להו םדריפים לשני חתשו, מחלונותת/תו לד . ב

 .ויריזוג האומערכת מ ס"מ כהכנה לתפקוד 3פה עד  מעל רצוגבהו ת פנים יולי דלתות בטבלה. יתכן ושהמצוינוחלונות 

חות י לוכבים משנורהמ, ןת התקדרישולפי  טיחותירגיל/ב( Double Glazing)כפול  שקוף  וגזיג ניום עםומימאל ,מ"ד()למעט מ תרינו ויט /חלונות  .ג

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

ה רשן מומתקיל ידי נו עיותק נותה. החלוה ונעילפתיחוני גנמנת מובנות, וייד ים, גלגלים,ירצ ,EPDM ומיי גגוג, אטמיזכללם: סרגלי מקוריים, וב

 יותקן ת,החלונו ללכ לותסיבמ :רשתות .הנחיות פקוד העורף י לפ, נגרר  פלדהכנף/ים  ניום מזוגג עםמסוג אלומייהיה חלון בממ"ד  רן.מטעם היצ

 .תחא תרש לכנף  הכהכנ במסילה ף נוס נתיב

ות לרבות במטבח באם פונה למרפסת שר (ורורש אוה נדרוהבניכנון ת התי תקנובהם לפרים ש)בחד י ונלקיר חיצ תגגמזוו דלת ו/אן לובהעדר ח .ד

 .ות רפפת כיסוי(בר)ל מכני אוורוריותקן , הסגורה בתריס או חלון

  ם.יויניועץ האלומ נוןעפ"י תכ, פיל, גווןפרו סוג .עשויים אלומיניום סיםות והתרי מסגרות החלונ .ה

 . לב"(מומה )"חאו ע השקופבטיחותית  תזכוכיתותקן  יש חלונות(, אם)ב הצרח בחדרי  . ו 

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

ות כמער, (טלסקופית/)פנורמית צהעינית הצוסף, נ מיינפון סגר בטח 5044 לתקן ישראל תואמת ריח,ב רב (ה )ביטחון. דלת פלדדלת כניסה .ח

מ  מ" 1.25 ה מפלדה מגולוונת בעובי שלף בנימשקו .ספר דירהר דלת ומתחתון, מעצו מברשת סף  ,"נעה ו"רוזטותידית דר, צילינ ירים, מגןצ

 כר.המו בחירתי לפמר לגוון ג צביעה בתנור.פוי ויניל או והמשקוף יהיו בחי כנף הדלת לפחות.

  אש./בטחוןות ת קרקע יתכן ויותקנו דלתבקומ ת, בכניסה לדירותהכבאו נחיות רשותי הפל .בחירת החברה גוון לפי , וניל ציפוי ממ"דת לד .ט

ט בכל היב ךערשווה וי אחר או מיל/ובורד על מסגרת עם מילוי פלקס קיםחות מודבמשתי לו כנף הדלת תהיה עשויה :פנים לתותמכלולי ד .י

המתאים  חיצוני מתועשצבע או ציפוי ייקה או פורמר גמשקוף הדלת. מנו בהתאם לסוג קיות. צירים יים, אחרקה, קטיוסקא זק,חו – קודיתפ

ן ישראלי בהתאם לתקהיה משקוף הדלת י .צדדים לפחות 3-צופה ב)קנט( מ בהיקף כנף הדלת .םכת משני הצדדי, עם ידיות מתםידות במילעמ

חת בחדרי אמבטיה / מקל . מיםד לקנתו יהיה עמיתהמשקוף לאחר ה .אטימה יל פסתואם לדלת כולר גמב ץו עפולימרי את שוהלב בעל  23 מס'

לפחות גוונים  3 תוךמגוון דוגמאות שיוצגו לו ומ וךכש מתת הרוחירלב גוון:   גג בכנף הדלת.ר, מזואו-צו " וצוהר/פוס פנויי "תמנעול סיבובי דמו

 ו על ידה./הספק/ים שיבחרו א/ו הרחבדי העל י גווצלבן(, שי הםמ )אחד

 בנוסף, .בועוע סורג ק, אין לקבקומה(דיירים באמור לשמש את כלל ה םחרו)ב קומתי ח חילוץז כפתהמוכר  בדירהח ובפת דבממ" -ח חילוץ תפ .יא

 הפתיחה.ן יוכו יחההפת ת סוגבולרון/תריס, חלהפתח, סוג ה ינויים במידותויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שרשרז ע"י הבפתח שיוכ
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 2 -כבוהים הממ"ד ג ת וריצוף סף הדלחיצונית.  נגררת,/מה, הנפתחתלת פלדה אטודהינה מוגן ה למרחב סדלת כני :העורף פיקוד רישותלפי ד .יב

גלים עומ רוראוותחי כן  פו וגיום + זיגינה. חלון אלומכנפיים לפתיח 2נגררות לכיס ו/או שתיים, האחת או  פלדה כנף "מ מעל מפלס הדירה. חלון ס

פתח  ידולע"ג הקיר  (,וד העורף פיקלפי הנחיות )אויר ון סינ מערכת התקנת רוק.פתנים ל)פלנצ'(, וני הסקאות פלדם בדייחסומ שונים,בקוטרים 

י הר ,ןינומתקן הסה ברהחע"י סופק ם יודגש שבא (.2010י הג"א מא)תקנות  המערכת לפי מידות היצרן. ותמית. מידהפרעה מקו רוצתיהאוורור 

ע"י שהוסמכו לכך  םי הגורמיואטימות נוספת ע" תקינותבדיקת הרוכש, יחייב י ע"קו וריפלכן עורף, הו ע"י פיקוד שרואונבדקו תו תקינתו והתקנש

 עלפוב עיצובר הבל יגועבפהביצוע  ביןבמפרט המכר לות המכר ו/או ה של סתירה בין המצוין בתוכנידגש כי בכל מקרלמניעת ספק יו ורף.פיקוד הע

 פיקוד העורף.ל מעודכנות ש התואם הנחיות

 

 

 

 

 אה וכלים סניטרים בדירהמתקני תברו  – 4מס' טבלה  3.6 

 זו(הערות לאחר טבלה גם )ראה   
 

 קןמית
 מיקום

 מטבח
 צה רח חדר

 הורים
  רחצהדר ח

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 מ()בס"

 --- --- --- --- א() רהראה הע

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 רחצה ורכי 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ ---

 --- --- 3.3.3 סעיף ראה  א' --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' אין --- זיכוי ₪ 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( השטיפ

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- צרןלפי מידות הי ןהיצרלפי מידות  ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 תחלקמ

מידות 
 )בס"מ(

--- 
ן לפי הוראות כל די

 בהמשךראה 
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- סוג
 ריצוף משופע

 חת(מקל)
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ים סוללה למים קר
מהקיר  כיור,חמים ל/

 או מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  פרח/מערבל  פרח דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

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

 מטבח
 צה רח חדר

 הורים
  רחצהדר ח

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

ה טי מבסוללה לא
 םי מוח למים קרים

 --- --- דגם

  רךד-רב
 רפוץ)אינט

או  (3דרך   
 ()הלהסול

--- --- 

 --- --- א' --- --- גסו 

 --- --- ראה נספח ג' --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למקלחת 
 קרים וחמיםם למי 

 --- דגם

  דרך-רב
 וץ)אינטרפ

( או 3רך ד  
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ה נספח ג'אר --- זיכוי ₪ 

 --- יש --- --- --- ולניקוז ביסהם מכונת כר מי חיבו 

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
 ,סהמייבש כבי מ  פליטת אדים

 ולל תריס הגנה ומשקולת סגירהכ
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 ליםהכנה לחיבור מדיח כ
 ורהכנה לחיבו כוללת ברזההכנה )
 (טבחמהון ולסיפביוב, ל

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין ניל(ברז ) למקרר' מים נק

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

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

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ה(.שי הרכצורף להסכם ש חרמסמך או בלה, במפרט מכר זה אבטב צוין בפועל רק באם  )הקיים 

  נירוסטה בהתקנה רניט/ג ורץמחרס/ סילי קוורץ/ קו ,לבחירת הקונה: ס"מ( 80/46 -או כפולה כ ס"מ 40/60-מידות כודדת ב)ב יור מטבחכ  )א(

 חרס: ר רחצהיו כ החברה."י היצרן/ספק, שיבחר עלפי  ולחני )אינטגרלי(:כיור רחצה ש. )לפי סוג חומר הכיור( התחתונ בהתקנה או  שטוחה

 . לטתהח לפיתוצרת ס"מ,  40/50-ת כודמי

 ( )מושב :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת . 1385עפ"י ת"י  (ליטר 3/6) דו כמותי חרס,/סמוי שטיפה:ארגז  יה.לות: להאס )ב( 

 .רוסטהבעל צירי ניכבד  טיפלס               

 תמיכה ות ומיטת ינפב עץיאסטר. מילוי ד עץ עם ציפוי פולהיקפי, של קוחיזוגני, בעלת ומה מ"מ 3.5י אקרילי בעובתהיה מחומר  ה:מבטי א   

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5לחילופין מפח בעובי  . מגלוון י ברזלמפרופיל               

 ניקוזל שיפועים םע 2279 י"ת ישותדרב העומד גמרב ,דין כל תבהוראו נדרשה יפ על מהמידות חתיפ לא המקלחת משטח מקלחת:               

 ;חהמשט       

וא ימוקם וה בציפוי כרום ניקל ,מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי מערבלפרח/ : : דגם. לקערת מטבחחסכם( )כולל קרים/חמיםם י למה סולל  (ג) 

  סדרות 3ירה מתוך חבל .ס"מ לפחות 20 מקפחות ולעוס"מ ל 25 -כפיה בגובה  :נהתהיי ברז מידות ,הכיור או העבודה חמשט מישור על

 ל ידה.חר/ו עפק/ים שיבהס אוו/י החברה/קבלן שיוצגו ע"

  או עבודהה משטח מישור עלמו  והם ימוק  וי כרום ניקלבציפ,  פיה  ערבל: דגם: פרח/מ)כולל חסכמים(  לכיור/י רחצה, מיםקרים/חסוללה למים   )ד( 

 שיוצגו  דרותס 3לבחירה מתוך  ,ס"מ לפחות 15מק ולעו לפחות  "מס 15 -ורך כבא  :תהיינה ברז מידות ,ורהכי  

  הספק/ים שיבחר/ו על ידה.ו/או  חברה/קבלןה יע"  

 תחתית  יאהת יצהכולל ,ניקלבציפוי כרום  מהקירמים חמים וקרים מיקס  תותקן סוללה :באמבטיה :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים )ה( 

  ות ומזלף.פחלמ ס" 60נכי באורך טלסקופי ומוביל א מוט החלקה ,ןווני, מתלה מתכוררשצינור שה מיל' האמבטיל  

וביל אנכי באורך מוט החלקה טלסקופי ומ כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן,יפוי כרום ניקל , בצ(3רך )ל/רב דמערב -מהקיר דגם: : קלחתלמ  

 מ"מ.   15חת בקוטר מ וראש מקל"ס 30הקיר באורך מ ועהדייר, זרולפי בחירת . לחילופין זלף ת ומס"מ לפחו 60  
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 לן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.ברה/קבשיוצגו ע"י הח סדרות 3ך רה מתולחת, לבחימק/יהבטסוללות האמ  

 .ילנ יברזובור לביוב, : חיכוללת שטיפת אסלה ארגז/י ו כיורים התקנת  )ו( 

 .: לבןעותקבו ון הגו  )ז( 

 . והזנת חשמל יםאו שפכו דלוחין לק וריב( וח2007אוג' תיקון  -)הל"ת מיםרים, מים חק מים: יסה כוללתכבת בור למכונהכנת חי  )ח( 

 : באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.נק' גזהכנה ל (ט) 

 נית.שת העירובטמפרטורה המסופקת מהר: מים מים קרים (י) 

 בתקן ישראלי יםמדושע קבועותוש לבחור או לרכ וכש,באחריות הר ,ברהנם ממבחר החאים בא -בטיה(רחצה )אגנית/אמקבועות  (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ יעת החלקהלמנ  

  משטח העבודה או הכיור.ברז הממוקם על מישור  = קרי פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול ראש ברז נשלף =  (יב) 

  אחת.  יתידם, בעזרת מים לקרים /חמי= ויסות ר( יקס)מ למערב  

 שניהם.ו/או לפיית ברז ו/או מקלחת קרים, לראש /יםחמ ציאה, של מים( = חלוקת כניסה/ינטרפוץי)א ךרד-בר  

  

 חרך אמסמאו במכר זה  ויין כך בטבלה, במפרט יותקנו בפועל רק באם צ)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל 

 (.ף להסכם הרכישהשצור 

 

 , ברצפה, יין(הבנ ללמשותפים לכולקם יתכן )בחוב ת לקולטני ביוריקבצנרת ופתחי  :אחר רה, לכל צורךנוספים בדי  הלצי ביזרי אינסטא   3.6.1 

 יבוי אש(. דרישות כ"י עפ מות,וכ מיקום) יתכן מתזי כיבוי,ה. האינסטלצי החלטת מהנדסבמיקום וכמות עפ"י , בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  דלהעברת גז וכבלי פיקווצנרת  מפוצלו/או  זירכמיני למזגן מ האינסטלציה. ניקוזלטת מהנדס חהפי ל ,מיקוםב םמיי רון למחלקא  

 , רוןבמסדות ו/או שרבמרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  ועדמי. מיקום למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום   

  .הרהחבנדס ביסה,לפי החלטת מהו במסתור כא/ן ועליו בגג  בהמעל מיועדקום חלטת החברה. מיעפ"י ה  

 תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולארית תהיהת סולאריבאמצעות מערכת דירות חמים להספקת מים    3.6.2

 . ימר(טי) ימום המיםקן קוצב זמן לחחמים והתם ההמידוד חשמלי ל לרבות גיבוי 579שראלי בהתאם לדרישות תקן י      

זמן )טיימר( הכולל מפסק  ן קוצבאלמנט עזר חשמלי והתקום עם ית וכולל חימארולסובר למערכת הל אגירה )דוד( המחה יותקן מכריל דלכ  

 .  במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה 

תקן קוצב הומל באמצעות חש יםהמשה חימום , יעכת סולאריתצעות מערבאמים ם חמלספק מי הוראות כל דין לא ניתןלדירות שלהם לפי   

 .טיימר(זמן לחימום המים ) 

 גג עליון או בסמוך לה שירות אובמקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת : מיקום הדוד ;ריםליט 150: תבקיבול למים חמים)דוד( מכל אגירה             

       נסטלציה.מהנדס האי תכנוןלפי  

 (.2007 קון אוג'תי-)הל"ת נת כביסהמכו .מקלחת ,הטירחצה, אמבו בחמט : קערותםמים חמים לכלי  חיבור 3.6.3

    ., בדירות הגן בלבדיש :י"דל"ברז  3.6.4

 )מיקום לפי החלטת החברה(. : ישהכנה למונה מים לדירה 3.6.5

  ינסטלציה,האמהנדס תכנון לפי  ,PPR, S.Pול, נת, פקסגוו: פלדה מגולים וקריםחומר הצינורות: מים חמ 3.6.6

 י.: פלסטפכיםש טי,: פלסדלוחין   

 יש.: במטבח עד נקודת הגזו  גזהה ממקור בדירצנרת גז  3.6.7

 .: ישלדירהנה גז הכנה למו  3.6.8

 

  הערה: 

 ניתוק,  ות, ברזיתאמה, יכיםרים, מארם עבור מחבתשלוו כולל מחיר הדירה אינהחברה. לפי החלטת הינו בדירה,  הגזנק' מיקום  

 צמו לחיבור הגז, ע מונהקנת המונה וההתך רהנדרשים לצו י ותשלומים נוספיםפיקדון מלא ,ניםם, ריכוז מוסימי, מונה וןפיקד 

 ,ד()הכנה בלב שרוול פלסטיב לתחמושנרת אספקת גז צ בבניין.הגז המורשית ע"י החברה לפעול ' הקונה ישירות לחב םתם ישלאו 

 דירה.ר המחילה בכלו 
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 (זו טבלה לאחר ת ו הער)ראה  קשורתות תקני חשמלמ – 5טבלה מס'  3.7
 

 ראה נספח ג' טלפון,תקע ונקודות  יתב, נקודות מאורמחיר זיכוי ל
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  יתב
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;ורתשנק' תק
 .ון טלפ נק'

 דות נקו  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 הירדל כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 ן+ לחצןפעמו -
 ם אינטרקו -

ובי  ל ל הורמפסק תא -
 . ותר מדרג קומתי/חד

 . ילוח חשמל דירת -
ון תקשורת כולל  אר -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 דיור חדר
 אוכל נתופי 

2 3 - 
1 

 ן( מזגל)
1 

ת  תוספ -תריס חשמלי 
ת  פעללה  חשמלקודת נ

 התריס. 

 פרוזדור
1 

ולל מפסק  )כ
 ( ףמחלי

1 - - - 

  3מעל ר באורך ודוזבפר
הכולל  מ' או בפרוזדור 

נקודות   2 ר"," ת נייפ
 ת + מחליף. ר לפחומאו

 1 חמטב

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

תי  , במיקום השקעים 
ל  יה מע יה התקע 

העבודה ככול   משטח 
  שר ובהתאם האפ 

  נוהמטבח יותק וןנ לתכ
פרדים  קעי כח נ ש

 מקרר למדיח, לתנור, ל

ה ינש דרח
 וריםה

1 
מפסק  )כולל 

  חליףמ
 ( למנורה

4 
ם ליד  )שניי

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

   צהרח חדר
 הורים

1 
 ם( )מוגן מי

- 1 
1 

בית תקע  )
 ר( לתנו

- - 

 - 1 1 - 3 1 נהשי  חדר

 /ד"ממ
 ח. שינה

  פימנורה ל 
חיות  נה

 ף רהעופיקוד 
3 - 1 1 

וד  פיק  תקנות לפי 
 רףוהע 

 חדר רחצה
 בטיה()אמ

1 
 מים(  )מוגן

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

+ התקן קוצב זמן  
לל מפסק לדוד  הכו

י  ם עפ" השמש במיקו
 ן. כנוהת

 מכני וורור+ א 

 רות שסת מרפ
1 
 מים( )מוגן 

- - 

2 
 מוגן מים 

 , סהכבי)מכונת 
 מייבש כביסה(

- - 

 ש מש מרפסת
1 

 )מוגן( 
- 

1 
 וגן( מ)

IP44 
- - 

+   כולל תריס חשמלי
פתיחה    נוןסק + מנג מפ

 ידני. 

 ןמחס
כל )כ

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
המחסן תחובר לשעון  

תי אליו  החשמל הדיר
ן. או  משויך המחס 

ות  נ שהזלחילופין 
כל  החשמל של 

ונה  ם יחוברו למ המחסני
פרד  ונ תף  משו

למחסנים בלבד, או  
לכל מחסן,   רדפמונה נ

י  טת המוכר ועפ"ללהח
 בחירתו. 

 מסתור
 הכביס

- - - 
1 

פקט הכנה  )
 ן(למזג 

- - 
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  ה ואחרותהערות לטבל

 דלקה אחת.נקודת ה רה(, כוללמטורא /אהיל -רה וכיסוייר או תקרה )ללא נובית נורה על גבי ק = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

  .פרד(נספר כל שקע בנ, בפנל אחדיותר )שני שקעים או  .מזרם חשמל רגיל זוןן חשמלי הניתק= "שקע" בודד לחיבור מ רגיל() אורת תקע מבי  (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5לים ר יבוצע בכביבוהח

החיבור  ע בנפרד(.שקכל , נספר ותר בפנל אחדעים או י)שני שק לרגי שמלהניזון מזרם ח ,שקע בודד עם כיסוי מוגן מים: בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 . תפחוממ"ר ל 1.5 יםיבוצע בכבל

לכמות  ושאינם תוספתהמצוינים בסעיף א' ה או קיר(, תקר)בר המאושל נקודות  לקההדלאופן ה בלבד תאור דלקה כפולה=נקודת מאור ה (ד)

 המצוינות בסעיף א'.מאור ה נקודות

 2.5רד עם קבלים פק נת ללוח למפסרומחובר ישי כל נק' במעגל נפרד) פרדחשמלי נעל גבי מעגל נמצא/ים שקע/ים" ה" = פרדבית תקע מעגל נ (ה)

 מ"מ . 

 גבוהה. בדרגת הגנהבמעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים  שאינו בהכרחגן מוע ת תקביאו אחר=  P44I גות הגנהעם דרבית תקע  (ו)

ם, יחשבבין מ –ורת קשללות נקודת טלפוניה, נקודת תכוד ואו לחו יחד )קומפלט(נקודות ב 3= מחשב() תרקשו טלפון חוץ/תזיה/טלוי נקודת  (ז)

אינטרנט. /ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםכבלים.  יטת שידורי לקלר בולחי כאמור, ואפשרותה דורי חובטת שיחיבור לקלי –זיה נקודת טלווי

 .כולל כיסוי 1ודול מ 55 וקופסא ת ההכנה בקירועד נקודהתקשורת  כוזימר ינור וחוט משיכהדת התקשורת תכלול צנקו

 .(פי הענייןעמדת שומר ללו א נהלמב דלת כניסהלים )פנלתקשורת קצה  לאות כולל אביזרינקודה/ות מם(= ו טרקן פנים )אינפו נקודת טל (ח)

  מ"מ.  2.5כבלים  עם דנפררות ללוח למפסק , מחובר ישילי נפרדעל גבי מעגל חשמ בית תקע כוח = נקודת כח (ט)

ההכנה  דתועד נקו קשורת)מחשב( מריכוז ת נה לנק' תקשורתכה .משיכה בלבד וטת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחחרן אלא צוי באם"הכנה"=   (י)

פק ת סעמנילהט" )ספירלי(. ר חום" ולא "תנור ל"מפז יותקן )באחריות הדייר(,מעל דלת חדר הרחצה מצאת נור חימום נלת נההכאם הבבקיר. 

 ם.שקע מוגן מית ההכנה לתנור חימום כולל ברה.הח"י ופקים עחימום לא מס כי אמצעייודגש 

דליקים/מכבים את אותה/ם וק ביניהם, אך מנמצאים בריחם הנישודים ני אביזרים נפרמשכיבוי,  דלקה/מאור הניתנות לה נקודה/ות =חליףמ (יא)

 ר.מאו נקודה/ות

 חובר ישירותת קום המתוכנן לכיריים. הנקודהלמחת טבח, מתזית בארון המת תלת פאותקן נקודת= י פאזוללת חיבור תלת בדירת מגורים הכ (יב)

 והמפסק בלוח החשמל הדירתי. בות בית שקעלר וטיול החודה תכלול את כנק. ה5*2.5בכבל וח החשמל ותחווט סק תלת פאזי בלפלמ

 

 או במסמך אחר ה ר זמפרט מככך בטבלה, ב אם צויין פועל רק בו בנותקת בהערות לעיל י לגביהם יש התייחסו  )מובהר כי ציוד ומתקנים

 כישה(.הרשצורף להסכם  

 

   מנגנון שבת לתאורת ו בחדר מדרגות ורא קתלהדללחצן  .יש: אורמ תו : נקודקומה מבואה קומתית: בכלחדר מדרגות/    3.7.1 

  .יש :קומתיתאור במבואה  ה להדלקתמתוך הדירצן חל .יש י הדלקת אור:לחצנ יש. ופי מאור:ג. קבועה לילה              

 להיתר(. )בקשהות התכנון והבניה ירה על פי תקנד( בים )צינורותול: הכנת שרוטלפון חוץ  3.7.2 

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

 הת"י., לפי דרישות : סטנדרט: סוגאביזרי הדלקה/שקע 3.7.4 

 בתוך רגיל(,ע )כולל שקדירתי ולוח תקשורת  (דבעתיהרחבה לצורך  דוליםמו 6-י למקום פנו ארתשל ה)כולדירתי  חשמללוח  3.7.5  

 .יןא שבת:שעון : יש. פחתי מפסק מל.ס החשלפי תכנון מהנד  :מיקום .: ישרהי הד

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

 .הקונה( "חונה אשר יוזמן ויותקן ע"י ועמ תקנתמנה והאינו כולל הזר הדירה מחימפר. )א 3 × 25: תלת פאזי: תי גודל חיבור דיר 3.7.7 

 דלת הכניסה הראשית בקומת לחצן לפתיחתלל כו, יבורשמע ד אינטרקום) .5 בטבלהפורט : כממיקום: יש, וםמערכת אינטרק 3.7.8 

 ם(.בחדר שינה הורי רבולשמע ודיופומית  ,הכניסה  

 ן.אי :גור )נפרדת(במעגל ס זיה נוספתווי לת טמערכ 3.7.9 

  תטלוויזיה רב ערוצילקליטת כבלים לור לחיב הכנה :יהטלוויזהכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

.  לחילופין (ת זהאשר תספק שרו ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבנה ישירות ולם ע"י הקויש שרא ועל וללא חיבור בפ ירללא ממ)   

י הקונה "ע שתי אשר יירכיר)ללא ממיר ד M.Fדיו ור 33, 1,2רוץ דורי עלקליטת שי יםספר בנינאו למ ןיילבנ זיתאנטנת צלחת מרכ  

 ק שרות זה(.מספ  
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 :יםחריתקנים אמ 3.7.11 

 .ש"ע רתי "וונטה" אוו/או ע"י מאורר די כני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני )משותף(ב באוורור מחויהמ לר חלאוורו  -  

שמלהח ולרשת פאזי תלת לחיבור איםתת המערכת .הדירתית החשמל ריכתצ של הולבקר לניטור מערכת תותקן הדיר בכל -  

 .םהמשתני החשמל ייפתער הזנת אפשרות הישראלית   

 :תכלול המערכת                                   

 יחשמל  זרם דהמוד רכיב על מתבססת אשר ירתיתהד לחשמה בלוח מדידה דתיחי                                   

 ; אלחוטי ורידלש קשורתת ידתיח) פאזי תלת לוח עבור זרם ישנייח השלוש                                   (

 אותם יגומצ מקומית בצורה םהנתוני את ומעבד המקבל אלחוטי דיגיטלי צג                                     

 הכניסה ואתבמב / כניסהה לדלת בסמוך ,הדירה בפנים תקןיו הצג ; ורהבר בצורה                                      

  םעלות ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת האנרגיה השוטפת צריכת נתוני את לפחות ציגי הצג; רצפהמה 'מ 1.5  ובגובה נגיש וםמקב                                     

                                 .כספיתה                                    

 .3.5פתחים סעיף תריסים בטבלת  גם מלי/ים. ראהחשחיבור לתריס/ים  -

 

 ה:חימום, בדיר /ור תקני קירמ .4

 :לתכלו אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת תמרכזי מיני למערכת בלבד הכנהיש  ן.אי מרכזי  רתי מיני די  וג אווירמיז 4.1 

 לקיח לכל צרוק יליע אוויר פיזור שרהמאפ אחר קוםיבמ או המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית מודבצ יידלמא נןמתוכ מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                         ןהמתוכנ וםהמיק בין צפהרה יבמילו ונעה בקירמוכנסת  חשמלי יקודופ נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע  .2                   

  מוצא .ביסההכ וז מסתורניקל או צפהר למחסום איידהמ ניקוז 3 *2.5 נפרד מעגל כוח שקע ,וכנן למעבהתהמ המיקום ועד ידילמא                        

 .בפועל רכתהמע קנתלהת עד ,גבס לוחב כיסוי באמצעות רההסת  יכלול "צמה"ה                      

 .המסדרון קיר על מוסטטרהת למיקום עד דייאהמ ממיקום קיר לפיקוד ריק ולרוש נתהתק                   3.

 .אוויר מיזוג מהנדס ידי על המערכת כנוןלת אםהתב יהיה ההכנות קוםמי .4                  

 .יםבהמע / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע יקוםמ . 5                  

 :ההכנה תכלולה זנה למזגן עילי בממ"ד. במקרה הכוצע רף, תבר פיקוד העו*באישו   .    6  

 . רה מלוח החשמלישידת הזנה ל נפרנקודת חשמ -                    

 כסה. במ ריסגה. קצה הצינור יסום רצפה פעיל בדירצנרת ניקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מח -                    

 ון.כנתיה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ היהעבה קום הממי -                    

 .ירהאו ן מהנדס מיזוגכנובהתאם לתהנ"ל כל ההכנות   -                              

 לכל  זוגמי מאפשר ינוא רההדי תכנון אווירה מיזוג מהנדס ביעתק פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 לכ את לולשתכ ההדיר חלקי ליתרת םי/ נים מפוצל/זגןלמ הכנה וסף בנ תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית נימי רכתמע עותבאמצ חלקיה  

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל ותרבל רשותהנד התשתיות   

  .איןבניין: ון ממערכת מרכזית במיזוג אויר דירתי הניז 4.3

   .אין: ועל בגזהפחימום  נורת  4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע ללתוהכ חימום לתנור הדנקו תבוצע. : איןהפועל בחשמלם חימו תנור   4.5

 .יןא: דיאטוריםר  4.6

 : אין.ייםשמלח יםקטורקונב  4.7

 .: איןחימום תת רצפתי   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 
 
 

 מחסן:, בהדירוי אש ובטיחות בסידורי כיב* .5

 .: ישכש()באם נר חסן מב .רשות הכבאותי ע"דרש יככל שי: הבדיר נקלרים(:רי)ספ טומטיתיבוי אש או מערכת כ 5.1  

 .תכבאוש ע"י רשות הדרייככל ש: ן אי עשגל 5.2  

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

 

 , ותרשות הכבא ע"י  דרשי י ש, ככל יהםעל י יפולרבות חיפוי/צ ,כיבוי ובטיחות אלו  גילוי, סידורי * התקנת   

 .וניותר עקב דרישות תיכנו במיקום אחנותקיסומנו אך י ש או , ו/כנית המכרבתו  יוצגו  הכרחב לא    
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 ת:פיתוח ושונו  ודותעב .6

 החני  6.1 

  גרש;המ םתחו: בכולם. לדירה חות ממקום חניה אחדולא פ לפי היתר הבניה: לבניין/ים סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 . בטון צבוע בסיד סינטטיבאו בטיח פנים  שויע :גימור קירות פנים המרתף. ףרתת המבקומו כל החניות              

  ;איןרט(: )לפ מקום אחריות בחנ  

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

 ת תג נכה רשמי  גהצ ירה נכה )עםד כשנספח החניה להיתר, תימכר לרוובתוח יבה/פית המגרש/סבסומן בתכנילנכים כמ ייהנח             

 נכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה. בהעדר רוכש , וה(ורהתחבמטעם משרד                                

 : יש.המערכת תאור .מוחלק ןבטו :יתמקורה חלק /קורהמ חניה גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: ניה מהכבישלחישה ג 6.1.4  

 כר.ית המ: לפי סימון בתכנמיקום לפחות. חתא: יות לדירהחנר מספ 6.1.5  

    .אין :יהלחנ בכניסהמחסום  6.1.6  

 יתוח המגרשפ 6.2 

 .לבנין יסההכנ מבואתל דע ובמהרח חיצונית סהכני רחבת תתוכנן רשהמג בתחום                               

 ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ ף צרומ כניסה שביל ללותכ החיצונית הרחבה                               

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

 .אבן טבעית משתלבות/ ניםבא /גרנוליט/ אספלט : בטון/ם: חומר גמרשבילי  6.2.1  

 .גוון בהירבעל ל הניתן ככ הריצוף יהיה .ת/ אבן טבעיתולבתט/ אבנים משפלאס: בטון/ גרנוליט/ : חומר גמרותמדרג/ביליםש 6.2.2 

 כוני במים בהתאם גינון חס .יש :צמחיה)על פי סימון בתכנית  מצורפת(.  .יש: משותפתצר ח 6.2.3  

   .רד החקלאותלהנחיות מש                                  

 .: ישמשותפת ת השקיהרש 6.2.4

 ערכת השקיה. גונן וללא מא מל ח לשט ונההכו )חצר,. כרוכנית המלפי ת :יציאה לחצר מחדר; יש: ן ת הגה/ו רדה לדי מו חצר, צ 6.2.5  

 הרוכש בעת  יעשה ע"י  ין(יהבנמים משולי  רחקתבחצרות פרטיות )לה : סידור שיפועי ניקוז פני הקרקעהערה   

 .תטי הפר הגינה סידור    

 ,ת וכו'(וחוש ת,צנר  מרזב/ים,)ול חלח ,וב ומיםביז, יתכן גישמה/ות, ג: ות גן /דירהה לדר הצמו חצתפות, בפירוט מערכות משו  6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

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

 ת. פי היתר הבניה ודרישת הרשויול ומר:ח: גרשות של המ/תגדר בחזי  6.2.8  

 .היעת החברפי קבול תוכנית הפיתוח המאושרתלפי צע ו ובה ממבג   

 אין.(: בחלקה וחהקומה פתשת )פולמ יםעמודקומת  6.2.9  

 

   מערכות משותפות .7

 : מערכת גז 7.1 

 ית המתואר בתוכנ ובמיקום ,ת הגזברעם חבתאום , קרקעי -תגז ת י/וברצ באמצעות זיכמר סידור אספקת גז:הכנה ל    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהינתידת הצורך תבמ ת.מיהמקו רישות הרשות"י דעפ ו/או החברהאו במיקום אחר שיקבע ע"י יין הבנ גרש אוהמ   

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 .ת חברת הגזהינם בבעלוספקת הגז ת ארוצנ ,ר/י הגז כאמורצובמובהר בזאת כי    

 ;: ישמרכזי לדירה ממקוררת גז צנ 7.1.2  

 (.3.6עיף )ס 4בלה ראה ט: מיקום: יש. בתוך הדירה ת גזספקאצנרת  37.1.  

 

 :בוי אשלכי ם רי סידו  7.2 

 ועץ הבטיחות.ת הכיבוי והנחיות ילפי דרישות רשו :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 ת.חועץ הבטיישות רשות הכיבוי והנחיות יודרלפי : וריםואות/פרוזדבמבקת עשן ערכת ליני מ 7.2.2  

 הבטיחות. הנחיות יועץי ובוכיות הפי דרישות רשל :(רינקלריםם )ספמתזי  –כת כיבוי אוטומטית מער 7.2.3  
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 ת.עץ הבטיחויו תחיורשות הכיבוי והנ: לפי דרישות כולתן עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ות 7.2.4  

 טיחות.רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבת רישולפי ד :גלאי עשן  7.2.5  

 בוי בשטחים משותפיםי וארונות כ ים(נטדר)הי  , ברזי כיבוי אש י כיבו ו  וי גיל תמערכו דורי הכבאות, לרבות ל סי כ: ההער     

 ות הכבאות.כמות לפי דרישות רשמיקום ו  פרטיים, או               

 

 כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ה רשותע"י  שככל שידר: מרתפי חניהר מאולץ בורו ו א 7.3 

 אין.: )להזנת הדירות( מרכזית ווירג או כת מיזערמ 7.4 

 .אין ש הדיירים:ימולשם דר/י יזוג אויר בחכת ממער 7.5 

             ניסההכ דלת ליד הקרקע מתבקו קמוימו הדואר תיבות מיקום: ואר שגוי. לד 1לוועד הבית,  1לכל דירה, : תיבות דואר 7.6 

 . 816י"תו ובנייה נוןתכ תתקנו לפי ניוםאלומי חזית בעלות ויהיו םייניהבנ חד לכלא במקבץו א , בנייןכל ל                     

 : אחריםמיתקנים  7.7 

 כלל  מושילש חדר/ים שותפים(,בחלקים מ)ות תאורה מאגר מים, מערכת מים, מערכות סניקה ומשאבו  

 ועצים.ם והיתוכנית המתכננילפי  כמות:ום ו מיק .וכו' יןבת הבניסמוכים לטו בבנייניםאו  כים,מוים סניבני יין ולטובתבבנ דייריםה  

 

   תשתי ת ותמערכיבור המבנה לח .8

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

 .יש מרכזי:וב ילב חיבור 8.2  

 ונה.ת מנלל התקכולא יש. ; בהתאם להוראות חברת החשמל ,להחשמלרשת  בור הבניין חי  8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל היתר(: לא ניה )בקשה לוהבן נותכה בהתאם לתקנות :יםת הטלפונן לרשהכנה לחיבור הבניי 8.4  

   (.3.7.10 ף ראה גם סעיכנה בלבד )ה .אין (:רנטטאינ/ה)טלוויזי שורת בור הבניין לרשת תקחי  8.5  

 על בפום ועשביצעבודות ישה. הרכ במחיר יםכלול ומכים, ניקוז, דרכי גישה,ות תקיר מדרכה,, : כביששפיתוח כללי הגובל במגר 8.6  

 ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.יעשה   

  (.בניהפי היתר הר לחו אא )מכלים טמוניםיש : ם לאצירת אשפהמתקן/י  8.7  

 .המקומיתת הרשו ע"י: פינוי אשפה  

 

   רכוש משותף .9

 : תףמשו ההרכוש ר תיאו  9.1 

 .מכרה יתתוכנו כמשותפים בסומנבאם : יםמשותפמקומות חניה     9.1.1   

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

 טת בחברה.החל לפי: צמודים לדירותמחסנים שאינם  9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות מבשטח:  .: ישסהני מת כי( בקומבואה )לוב 9.1.4   

 .: ישלובי( קומתיתאה )מבו  9.1.5   

 .ןבנייבכל   1ספר(: )מ תרי מדרגו חד 9.1.6   

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

 יש.ל הגג: מיתקנים עדי החלק התפוס על י חותפ: לגג משותף 9.1.8   

 ם.דיממ" -יםיש מרחבים מוגנים דירתי אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: דר דודים משותףח 9.1.10   

 משאבות,  חדרמערכות סולאריות, משאבות סחרור, ( כגון: משותפות ו/אופרטיות ת )יוכנות ט: יש מערכהגגעל  קניםמית 9.1.11  

  דין.ל פי ככת על רשות מוסמ חר שתדרושן אוכל מיתקמאגר מים            
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 .; ישן גינו לא לשטח  .יש: המגרשושטח פתוח בתחומי  חצר 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף הקים אחרים במפרט זה, כמפורט בפר  :תףשו מ רכושהבית שהינם  ם שלוספי וחלקים נ מיתקנים 9.1.13   

 יות המכר.בתוכנ   

 

 ותף: מהרכוש המשלהוציאם  אין ש (מיםיבאם קי) ק/יםחל 9.2 

 , )מילוט(.גותדרי מ/חדר 9.2.1  

 טכנית.קומה  9.2.2  

 ניה משותפת.ה לחגיש 9.2.3   

 יסה.בקומת כנ לובי  9.2.4  

 מתי.לובי קו  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() מדרגות אל המיתקנים השונים גישה מחדר 9.2.6  

 ות אל חדר מכונות.גישה מחדר מדרג 9.2.7  

 .)משותפים( ים טכני/יםר/קומתי לחד ת או מלובי מחדר מדרגו גישה  9.2.8  

 .געל הג משותפים די מיתקניםעל י וס פהת –ג הגחלק  9.2.9  

 .תעליו מ 9.2.10  

 רחבים מוגנים בדירות(.יש מ -)אין .לטמק/ ממ"ק 9.2.11  

 משותף.ו ע"י החברה כרכוש ככל שיוגדר: חלק אחר 9.2.12  
 

 יין(ים לפי הענ)לבניין/ ותףבית מש 9.3 

 בית או בית משותף כר דירות(, המוכר דירה בבק המחו –)להלן  1974 – דהתשל"לחוק המכר )דירות(,  6 יף בהתאם לסע )א(  

 המצוי  של התקנון נה הוראהנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משמשותף והתק ביתכ שםלהירהמיועד     

 לה העניינים:; ואייןנאותו ע לפרטים עהמכר  ל במפרט או לצרף לחוזהלון, חייב לכמנויים להלהעניינים העניין מן ת להמתייחס    

 ותף;המש רכושאת חלק מההוצ (1)    

 משותף הצמוד לדירה;חלק ברכוש הל הש רושיעו (2)   

 יו;ים המחויבים בקשר אלבית המשותף ובשירותשיעור ההשתתפות בהוצאות ה (3)   

 המשותף;ת ניהול הבי חלטות בדברדרי קבלת הס (4)   

 ת;המכר דירו)א( לחוק 3ך האמור בסעיף בדר בצו השיכוןר שקבע ש כל עניין אחר (5)   

 ייב וזה המכר, כמי שהתחינים המנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחעניין מהעניעל ם טיר פרמוכר שלא מס )ב(  

 שותף. המעל הבית   ניין יחולוגבי אותו ען המצוי לקנושהוראות הת    

 

 ה:לדירד מו ותף הצמשברכוש השיעורו של החלק  9.4

 של כל  ( לשטח 5פרט מכר זה פרק א' סעיף ה כמפורט במשובחין ואופרה )כהגדרתה הדי שטח ליחס שביןיהיה קרוב ככל האפשר  

 פי שיידרש לפי שיקול דעת כ ית המשותף,ברישום הב אחר הקשור ו בכל פרטה אוף לכל תיקון ביחס ז, זאת בכפור בבנייןיחידות הדי  

 שבון השטחים א יילקחו בחף לותמשוש הירה בבית ברככל דשל  ישוב חלקהל ידי כל רשות מוסמכת. בחרש עידשיו כפי א/מוכר וה  

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

 

 ת:ניהול הבי בר סדרי קבלת החלטות בד 9.5

 . 1969 -ין התשכ"טקעבחוק המקר ל פי הקבועיהיה ע 

 

 :יו ם בקשר אלהמשותף ובשירותים המחויבי בית ות הבהוצא ותההשתתפ שיעור 9.6

 ף הצמוד לכל דירה.ברכוש המשותלק החל רו שה על פי שיעויהי 
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 לש ות הקבועותרכיב ההוצאסי כאמור בחלקן היח לוםיחויבו בתשוש בפועל כר לא יעשה בהן שימה בידי המוניידירות שהחזקה בהן תה

  ורה פטשר המוכר יהיף, אמשותס לרכוש האות בגין צריכה בפועל ביחההוצכיב שלום רמתלהבדיל אחזקת הרכוש המשותף בלבד, 

 להן כאמורה שלגרוע מזכויות ההצבעוזאת מבלי , בפועל לאחר שיוכיח  לגביהן כי לא היתה צריכה דירות האמורותלומן ביחס למתש

 .צויבתקנון המ

 

 ף(:המשות ושזרו לרכאו שיוח/מהרכוש המשותף )ו  יםצאהחלקים המו 9.7

 כניות המצ"ב  סומנים בתהבאים אשר מים טחהשותף מהרכוש המש ויוצא, כםבהסין זה מבלי לגרוע מהאמור בעני      

   ר ו/או בהסכם המכר.ו/או מצוינים במפרט המכ      

 חברה.ה עדית שלבית המשותף לפי קביעתה הבלב ותוצמדו לדירהמשותף וי אים מהרכושהמגרש מוצום מקומות החניה שבתח .א

 מקוריים.  חוץ שטחי . ב

 . ככל שיש(תף, משו חדר עגלותלמעט ) מחסנים .ג

 סה.ביכ תורימס .ד

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

  .נים לתא שבבעלות המוכרתחסהמו החניות ורות, יוצמדמחסנים לדיות ו/או החנישותף לא יוצמדו כל השבעת רישום הבית המככל  .ו
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  .הערות כלליות נספח ב'
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 הדירותי שיועברו לקונה ולנציגות בעלמסמכים נוספים  – 'אנספח  

 

 רט:המפ לתי נפרד שלק בכחל תוכניות אלו יצורפו 10.1  

 דירה.הות( של )חיצונית ליושל כל חדר ומידות כלמידות הכוללת  1:50 -ת הדירה בקנה מידה לא קטן מתכני 10.1.1   

 מה.קוהמשותף בכוללת סימון הרכוש ה 1:100 -ן מה לא קטרה בקנה מידמה בה נמצאת הדיוהקתכנית  10.1.2   

 בקומה.רכוש המשותף ימון ההכוללת ס 1:100 -דה לא קטן ממי בקנהתכנית קומה טיפוסית  10.1.3   

  ון הרכוש המשותף מסיהכוללת  1:100 -ה מידה לא קטן מרתף בקנמ מותקומות מפולשות; קו /תכניות קומת כניסה 10.1.4   

 . 1:200 מידה קנהוקטן למ בצילום כניות אלו ניתן לצרף דירתיים מוצמדים; ת ושטחים   

 . 1:100 -לא קטן מ מידהמת גג בקנה קו כניתת 10.1.5   

שותפת מ חצרהכוללת סימון  1:250מידה נה בלת היתר בניה בקלק וגשה לרשות המקומיתתכנית המגרש כפי שה 10.1.6   

 צמודות. ותוגינ

 

 רבות על פין לל דיבהתאם לכשיש למסור  מור,יהג לחומריו תורכלכל המע ושימוש תחזוקה הדירה יינתנו הוראותבעת מסירת  10.2  

 ין:ת בעניוק המכר דירוח   

 ה על גימורם.זוקת כל רכיבי הדירפעולות שוטפות לתח )א(   

 זוג אוויר, מערכות מית בטיחות, מערכולרבות המותקנות בדירה  ותהשיר ערכותת ותחזוקה מונעת של מזוקה כוללתח )ב(   

 באלה.וצא יוכ מכניותרומערכות אלקט   

 שות.אם נדרותקופתיות,  טפותביקורות שו יוןואפ תדירות )ג(   

 ר.שק פון ליצירתספק ומספר טלות יצרן/לרבות שמ רה,תקנים בדימערכות המות אחריות של ציוד ומפרט טכני ותעודו )ד(   

 

 ימור של הג ומרישל המערכות וחחזוקה ות תאהורכנית ות (1) ה בבנייןת הדירה הראשונכש דירה אשר לו נמסרר ימסור לרוהמוכ 10.3  

 ן:ענייבהמכר דירות ק פי חו בהתאם לכל דין לרבות עללמסור ין שיש חובה הבני  

 גימורם.כל רכיבי הבניין על  ת לתחזוקתטפופעולות שו )א(   

 ות, מערכות מיזוג מעלי ות,ת בטיחכומערהמותקנות בבניין לרבות  השירותעת של מערכות ותחזוקה מונתחזוקה כוללת  (ב)   

 ה.באלצא ומכניות וכי קטרו, מערכות אלויראו   

 אם נדרשות. ות,רות שוטפות ותקופתיאפיון ביקותדירות ו )ג(   

 ן ליצירת קשר.צרן/ ספק ומספר טלפורבות שמות יותקנים במבנה, למה וד ומערכותותעודות אחריות של ציפרט טכני מ ()ד  

 מיליה.יפקסומספר  ןטלפולרבות מספר וח הפיתל הבניין, המערכות וים שנתכנוות המצ רשימת )ה(   

 יחות ל ותקשורת, מערכות בטחשמטרית, סניבלבד של אינסטלציה  ות( למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 רה האמור הדי שרוכיה על לפסמכים האמורים הנחיה בכתב והמוכר יצרף למ יתוח.ת במבנה ובפכות אלקטרומכניורמעו   

 מינויה. ירות )הראשונה שתמונה( מיד עםעלי הדהקבועה של ב ת אוציגות הזמנילנ אותםלמסור    
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 זהרות וא  הערות כלליות   –ח ב' נספ

 רה ות כלליות למבנה ולדיהער

  .יההבנ רהיתקבלת  עדהתקפים למו והתקן הישראלי, תקנות התכנון והבניהלפי דרישות והמלאכות יהיו  םריכל המוצ .1

הכנה לטלוויזיה תקינה בבניין מתקן בניין ו/או אנטנה מרכזית אם הב רית()לא סלול טנהלאנ התקנת מתקן ובתה מחהחברה תהא פטור .2

 ת כל דין.להוראו פוף לווין, בכ ו/או צלחתים בכבל

הימנע ו לו/א ירה על איטום המרתף,לשמ תייבו המתחא/ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו באמצעות וועד הבית, בעצמו ו/או לפעולנה מתחייב והק .3

ניים וביצוע ריסוס רשים חודרשו אי שתילת צמחיה בעלת, לרבות אך לא רק, לאיטום המרתף, כפי שפורט לעילסיכון כדי  שיש בה עולהמכל פ

 .ינון חרקיםקת למניע ופתיתק

 בהן הן עוברות. חלל הבה או גו/ו ו סגירה אחרת וישנו את צורתיכוסו בתקרה קלה ו/אוכות כאמור מער .4

ות קיטום פינצע ו/או שיפולים לא יבובחיפוי קירות . ייםלא פחות מהנדרש בתקנים הישראלמידות ים )פוגות( ברווחיצוף יעשו מוברפוי בחי .5

 .)גרונגים(

מערכות ורך צ, לכבלים ק,או המגרש, לחברת החשמל, בז/ח/ים בתחומי המבנה וה להעמיד שטבאם תידרש החבר יכ ספק יודגש למניעת .6

 כותובז לצורך גישה, כן ןימוש במתקני הבניילרבות ש יב לאפשר גישה חופשיתה מתחיסמוכים, הקונרים בניינים אח או/ין והמשמשות הבני

 אלו. יםשלום מיסי ועד בית בגין שטחגופים אלו פטורים מתמו כן יהיו למעבר כבלים. כ ערקרצועות הק הטיפול בשטח/ים לרבותהשימוש ו

 ורות.רעילים, באריזות פתוחות או סגים או ם ריחות חריפולטים חומרים הפתיידיר חמור לאחסן במחסנים יסוראחל  .7

 קונה.ו בטרם נמסרה הדירה לו מי מטעמה אודות בדירה ע"י הקונעב יבוצעולא  .8

. המשרתים כלל הבניין רור,וואוצנרת  ריתקרות מונמכות, קורות ומעב יכול שיהיו הדיירים רכשו ע"ישי )ככל שקיימים(, םניבמחס .9

 פקוד.לא יפגע בשימוש ובתובאופן ש ונפרד למחסנים בלבד המשותף עשה  מהרכוש ים תהחשמל למחסננת הז

אך לא  רעהלל ועלולים ליצור הפמקטינים הח ור תליית כביסה,זבאאם יותקנו ויח' מיזוג האוויר ב מים החמיםד השל דו מםמיקו  .10

 ט.פרפחות מן הקבוע במ

בדרישות  עומדתת עיבוי שרמת הרעש שלהם ביחידושה שימוש רק , יער ע"י הקונהוויג האויותקנו מערכות מיזופקו ויס באם .11

 עשים ומפגעים.התקנות לר

ה זרים כלשהם שיובאו ע"י הקונפריטים או אביניין, ו לחומרי הבזק כלשהו שיגרמנ אודן, מחסור אי אחריות כלשהי לאוביהיה אחר לא המוכר .12

יטים הפר,ביצוע העבודה  ן אלה כולל לטיב החומרים ו/אוות בגיכל האחרי ,כןחר מירה ובין לאבד קנתםן, וזאת בין לפני התבניילאו לדירה 

 ול על הקונה בלבד.ת הנ"ל תחספווהאביזרים והתו

ה וזאת על מנת הקונ שותירה לרהדהשנים הראשונות מעת העמדת  פן תכוף לפחות בשלושהמוגן, באו יש לאוורר המרחב כיוב להדגיש חש .13

 .הם עשוי המרחב המוגןצא בקירות הבטון שמ)חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמרגטים באג אלהימצל עלו ז ראדון אשרי גשרידלסלק 

 יםסנחניות, מח ,יים, כגון גינותבשטחים פרטשר יעברו ים במבנה ואשרתות כלל הדיירמה רכות אחרותת ביוב או צנרת או מעתכנו שוחוי .14

 ויקט. י ויועצי הפרתכננפ"י החלטת מו עיקבעיות, מספרן ומיקומן פרט תפסוומר

המגרש, בהתאם  טחעל חשבון שוכד'( ימוקמו במגרש וגז, ביוב כ, נות )חשמל, בזק, טל"וחות של מערכות השופילרים )גומחות( עירוניים וש .15

 ות.ח שיאושרו ע"י הרשויכניות הפיתולת

 לשקיעות בריצוף זה.לגרום לבת" עלולים משת באריחי "אבןים רוצפאפילו דרכי נסיעה המים ורמעבילים, שבברכבים כבדים על נסיעה  .16

 תיפגענה. זכויות הרוכש לא רהובכל מק ת.ון ו/או אישור הרשויוצרכי התכנם להחנייה ומיקומם בהתאויים במספר מקומות יתכנו שינ .17

 קרקעיים ה תתיחנ למרתפי, המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(סורה הכניסה לרכבים א .18

 ם במרתף/ים.ם פרטיים או משותפיבשטחי בגז פחמימני )גפ"מ(,על ן המופלאחסן כל מתקאו /ור להתקין וחמ יסורבנוסף חל א .19

בגבהים שונים  אנכית ו/או אופקית, העברה גלויהכל דין, תיתכן  תאובכפוף להוראו הנחיות הרשויות ו/התכנון ו שותלפי דרי .20

ת ושל מערכות שאינן משותפוכות הבניין המער האלמנטים שללל של כה מהמסומן בתכניות, בשונ או כמסומן, ובמיקום שונה

 קווי חשמל, ת מ.א. ואוורור,רצנחות ביוב, ביוב, צנרת ניקוז, שומל, צנרת חש גון: צנרת מים, צנרתצנרת, תעלות ועוד כמשותפות, 

פרטית,  חניהם וחצרות, בצפימרו נים, במרפסות, בגגותבמחס רה,ים לדיודמה, בתחום הדירה, בשטחים צמטלפון, תקשורת וכדו

טת היועצים הטכניים. , לפי החליותלמסומן/למצוין בתכנ ת ובתקרות הכל מעברתפים ובשטחים ציבוריים, בקירוים משובשטח

יאפשר גישה  קונההת. עוברו הןת צורת ו/או גובה החלל בהן סגירה אחרת וישנו א רה קלה ו/אויתכן ויכוסו בתק ורמערכות כאמ

 "ל.במערכות הנ פולוטי לתחזוקה

יכים לכלל וכן פתחי ביקורת, השיוז וכד'( ניקצנרות )מים, ביוב,  חניה, יתכן ועוברותך לתקרת הדירה, או המחסן או הובסמו ברצפה, קירות .21

 . קים משותפיםיין, ומהווים חלנהב
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תכנון, לוצי הם, בהתאם לאיופייום וחלוקה סרישליך סטיות ושינויים בתה תכנויוי סופייםם יתוח, והחלקים הצמודים, אינגבולות המגרש, הפ .22

 ות.הביצוע ולדרישות הרשוי

כבר  מאפשר בחירהמסעיפי המפרט ה םפיף ו/או סעיהתקדמה הבניה כך שסעיעם הרוכש זה מידה וטרם חתימת החולמען הסר ספק ב .23

 ו זכותאו דרישה ו/אה ו/תהיה כל טענלא וכש תאם לשיקול דעתו ולרת בהורוית האפשאחשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך הושלם, לא תתאפ

 הקבלן. בחירה או החלפה בעקבות בחירת

השימוש בחשמל מהן. עלות  הפרויקט או חלק תרותשרת את דישותפת של הבית, וזו שהחשמל המ רכתיחובר למע  - T.V-ל מגבר אנטנה .24

 ותף.משתהיה חלק מהוצאות הבית הבר של המג

 שתילה.במכלי באדנית אלא  ירותול צמחיה ישלשתאין   - (ככל שישנויות )ות בי אדנב .25

דלי טבעיות כגון: הב ותיתכנו תופעבהתאם לכללי המקצוע, ישראלים ום הוחיפוי ובכפוף לתקניאבן טבעית, בריצוף ב -הבדלים בין אריחים  .26

 מים דמוי חלודה. בכת תטאו( המתבזל" וכן התחמצנות מינרלים )ברוון, גידים, "עינייםמרקם, ג

לא  ר. כמו כןהמכח מסומנים בתוכניות ן וכו'(, אינם בהכרים, קירות נושאים, קירות בטחו)עמוד ת שלד הבנייןמערכ -קי בניין בחלנוי שי  .27

סה ו/או הרי ת וללודה הכעבות, קירות ומחיצות. לכן כל גז וכו' בתקרות, רצפל, תקשורת, מים, ביוב, חשמ תכומער נתיבי מסומנים בתוכניות

 .בדיקה תמחייב, חזקהלאחר קבלת ה רצפהת, תקרה או ירובק  חדירה לעומק

ים ות, ביוב ומרכות אלקטרומכניעלמוץ(, ו/או ת בחלל גבוה )פנים וחוע, חלונוקב בניה החסומים בזיגוגשל פתחי   - וניקוי הגישה לתחזוקה  .28

ום , )פיג1139י בת" תאים והעומדד מבציורשים לעבודות גובה וק מוררש באם נדו ים, יעשה רק ע"י בעלי מקצועו/או גג/ות עליונ

 ומם/תלוי, סנפלינג וכו'(.מתר

ות(, לרבות חדרים ומרפסבשטחים פרטיים ) ברמע ה יאפשר, הקונבחזיתות הבנייןקירות , וגותג ןוניקיורך תחזוקה לצו  -ר בשטח פרטי מעב .29

 .ום מראשבתאו ןיהעניכמקובל בנסיבות הכל  ים,ני וכלמכגומים, סנפלינג, הנחת ציוד קשירת פי

 ' , מפוחים, מזגנים וכות, משאבותליותקשורת, גנרטור, מע שיהיו כגון: חשמל, ככול -ומערכות אלקטרומכניות  טכניותשל מערכות   זוקהתח .30

 בהתאם להוראות כל דין.אם להראות התחזוקה וו הקונה בהתנציגות הבית ו/א "יתיעשה ע

חרום לצורך  עתבישמש את כלל הדיירים בקומה  אשרני חיצוחילוץ  תן/דלימוקם חלו ןנייבבה אחת מהדירות בכל קומבן וכית -ילוץ ח חלון  .31

יאפשר  ח זה, וכי בעת חירוםבפתקבוע רג כי לא ייקבע סו ביימתח ,חילוץרכש ממוקם חלון/דלת הירה אותה בד אשר ,ומילוט. הקונה מעבר

 דירה.רת הוכש טרם בחילר  ע זהעל המוכר להעביר מידוץ. להחין/דלת לואת המעבר בדירה אל ח

ות תחזוקה מקצועית ות המחייבאחררכות אלקטרומכניות וו השונים הותקנו מעבמבנה ובחלקי -שוטף במערכות  לטיפולהדרכה  .32

המתקינות או  דציוקיות הספנציגי היצרנים ו/או החברות לת החזקה במבנה, את ן בסמוך לקבחלה החובה לזמר כמוהוטפת, על וש

 והתחזוקה.שימוש לאופן ה הביתגות לנצי הדרכה בלתרך קהציוד, לצו

 

 תאחרוהערות כלליות 

מושפעות באופן  ,טו/או גרנוליות בטון, אספלט פרצבחשבון כי יש לקחת  -לים וכו'( ברים, שבימע )מיסעות, חומרי גמר השפעות ססמיות על  .33

חותי ו/או תפקודי בתופעה גע בטיכי אין כל מפ דגש ניעת ספק יולמ אלו.דקים זעירים ברצפות נו סכית ת ולכןיועי מתזוזות ססמיות ו/או תרמטב

  ה.בהתאם לשכיחות התופע וקה שוטפתתחזומרים אלו. יש לבצע לחת זו, האופיינית טבעי

בנוסף ומבלי לגרוע הן  ן כולהמפרט ת האמורות בתכניות, וכי הוראו מבלי לגרוע מההערות הן בנוסף ו  כי ההערות הנ"ל הבזמובהר  .34

 הסכם.ר בהאמו מ
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   יםזיכוי טבלאות   –' ג נספח

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 
 הערות מיוחדות

ותיקון לצו  1974-, התשל"דוק המכר )דירות(חל 6יקון מס' ראות המכרז וכנדרש בתבהתאם להונם יכוז זיכויים אלה היר .1
 תכניותים מהמפרט והינוילא יבוצעו שלן ם להאות המכרז, פרט לנרשהור יעפ"הר כי וב)מפרט המכר(. מ 2015-התשע"ההמכר 

 יובים אחרים.צעו זיכויים ו/או חהמצורפים להסכם המכר ולא יבו
 

 מע"מ.כוללים אינם  להלןים רים הנקובמחיה .2
 

 המכר.סכם המת ום חתיביניה, מדד הבסיס:המדד הידוע דים ל:מדד תשומות הבנספח זה צמוחירים הנקובים במה .3
 

מסגרת הליך שינויי ה )באל תו לזיכוייםל רצונו או אי רצונו לנצל זכובלן, עודיע לחברה/קלהה רוכש הדירל שע חרוןהמועד הא .4
  ל הסכם המכרימים ממועד החתימה ע 30לן בתוך ה ע"י החברה/הקברדיסר לרוכש ה"(, יממועד ההודעה: "ים( )להלןיירד

 מועד קבלת ההיתר. דם לום קיו 60 ותובכל מקרה לפח
 

ור תתקבל כוויתהתקופה, רת ע"י הקבלן בתום עת תזכוהאמור ובכפוף למתן הודתאריך ה כאמור עד ההדירהודעת רוכש אי  .5
 על פי כל דין. לזכותו זו

 

 מטבחהנת ה, התקברכש ספק מטבחים שאינו ספק החוככל שנבחר ע"י הרו ח המתוכנניםגין ארונות המטבבי ניצול זיכו .6
 ו.חשבונ ות הרוכש ועלאחרית הדירה, ובסירחר מתתאפשר לרוכש רק לא

 

 .308/2016כרז מר/בהתאם למ בד,על הפריטים הנ"ל בל ל זיכוי כנגד ויתורידוע לי כי זכותי לקב .7
 

מועד אם לתבה הבניה ותכאשר הוא מוצמד למדד תשומ רום האחרון בגין הממכיקוזז מהתשלהכולל והמצטבר  יכוסכום הזי .8
 הזיכוי.

 

 .י כל דין. פחתו מהדרישות על פר הנקודות ותשתיות החשמל לא יי שמספמל ינתן בתנאת חשויים לנקודוזיכתן המ .9
 

חדרי השירותים לכל שני חדרים כאשר אחד לפחות  יותר מעגל סופי ייתל, במתקן בוהתקנים הנוגעים לחשמם לחוקים התאב .10
ישול ומזגן אינם כלולים לים, בייבש, מדיח כה, ממכונת כביס לי,חשמ החדרים. מעגלים לדודשוב יבח כלוליםם והמעברים אינ

 ל."הנוהמעגלים  שרות לבטל את הנקודותכך אין אפם לעגלים סופיים, ובהתאהמזערי הנדרש של מ במספר
 

ית בסיסיכון והבינוי, והיא ד השרמש יסי שלבסטי המכר הינה על פי המפרט הבית תקע/טלפון במפר/קודות המאורכמות נ .11
 ממנה.הפחית ן לא מומלץ לולכ ונורמטיבית,

 

אחר קבלת לק ר לי אך ורנם באופן עצמאי תתאפשרות להתקיאפשריט מהפרטים הנ"ל, הזכות לזיכוי בגין פככל וניצלתי את ה .12
ם בטרפשר דידות וכיו"ב לא תתארך מולצ לממכר שהמען הסר ספק יובהר כי גם גיריותי ועל חשבוני. לבממכר, ובאחהחזקה 

 כר.מסירת הממ
תם יחשבו יימה התקנהסתים יצוקים ובנויים ווב. הנמצאים באלמנטכי צנרות לחשמל/תקשורת/מים/בייודגש *למניעת ספק 
 כרפרט המבממימוש זכותו לזיכוי מהאמור ניין הודעת רוכש על חוק המכר לעל 6עותו בתיקון ממשת הפריט" ככסיום "התקנ

ר פריטים תו ספק. לא תינתן אפשרות לבחואצל אובחרו אך ורק רה יד מספקי החבאח ספק ם שונים המוצגים אצלפרטי*
 יים וברזים.לים סניטר: כספקים שונים לדוגמא שונים בין

 

על  ונהרת והקוכבטבלה זו, בחתימת החברה/המ המתומחרים המפורטים ם מהפריט/יםל זכותו לזיכוייעפומש הקונה במי .13
 רט המכר.ים במפינויים מוסכמר כשהקונה כאמו בצעים שספח זה, יראו השינוינ
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -רמ"

  ר אורך. מט -מ"א

 דה. ועבומר שחור+ חומר לבן+ ח -קומפלט

 ט אחד בודד. פרי -פריט

 
 
 

 לבדבי מחיר בגין זיכו  - בח, רחצה נושא: ארונות מט
 

 
 

יף סע
מפרט ב

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
י יכומחיר ז

 ליח' בש"ח
 "כסה מותכ

3.3.1 
ארון כולל ) מ"א 6 המטבחארונות לל לכזיכוי 

מטבח, ברז מטבח, יור עבודה, כ משטח ,תחתון/עליון
 פרט המכר., לפי התיאור שבמ(חיפוי מטבח

 4,881 --- --- --- מפלטקו

3.3.3 
ל כיור אינטגרלי(, לפי כול .לליכחצה רר )בחדצה ן רחארו

 כר.התיאור שבמפרט המ
  --- 600 --- קומפלט

 
 

 זיכוי בלבד מחיר בגין  -ביזרים רבות ואשרבנושא: קבועות  
 

 
 הערות:

 יכוי פריט+התקנהזלים רים כולמחיכל ה.1
 
 
 
 
 

 סעיף
 במפרט
 המכר

 ורתיא
 חומר/
 עבודה

 יח'
חיר זיכוי מ
 יח' בש"ח ל

 ה"כס כמות

   100 יטרפ לטפומק ר.המכפרט יור רחצה,  לפי התיאור במלת ברז לכסול 3.6

   126 פריט לטקומפ .תיאור במפרט המכררז לאמבטיה,  לפי הסוללת ב 3.6

3.6 
אור במפרט ,  לפי התיטרפוץ(נ)אי למקלחתסוללת ברז 

 כר.המ
   102 פריט טקומפל
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 ין זיכויים בגמחיר   -נושא: חשמל/ תקשורת
 

יף סע
רט מפב

 המכר
 אורתי

 /חומר
 בודהע

 'יח
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

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

   78 טפרי ומפלטק זיכוי –אור בית תקע מ  3.7

3.7 
 

   48 פריט טמפלקו  נקודת טלפון

 
 : לטבלאות החשמל/תקשורת ות הער

 ר. המכ (, במפרט 5 לה )טב 3.7לאחר סעיף   ות.ראה הערות כללי 1

 ביצוע. לפני   תייחסים לזיכוייםמ חשמל/תקשורת  ירון חיר המח. מ2

 
 
 
 
 

              ___ _________    ____________    ____________ 
 מת המוכרחתי      ריךתא         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


