
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 מחיר למשתכן

 

 בע"מ  אודור נכסים 
 שם החברה 

 19/8/20תאריך עדכון:  

 
 תוכן עניינים 

 מפרט נערך לפני קבלת היתר בניה וכפוף לשינויים רק ע"י רשויות התכנון 

 
 'דנספח  -מפרט זה כולל זיכויים 

 ים אור   –אודור  שם האתר: 

 
  

 E דירה מדגם:

  
 5 מס' חדרים: 

   חדרים  
 0,1,2,3,4,5,6 קומה: 

  
 1,11,16,21,26,3,64 דירה מס': 

    
 510 מגרש   B1 בניין/מגרש מס': 
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 פרטי זיהוי פרק א.   

 
 (. 1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               

 (. 2.1-2.2בעל הקרקע והזכות שהקונה רוכש )  : 2סעיף                
   מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               
 תיאור הדירה.   : 4סעיף               
   שטח הדירה ואופן חישוב שטחה.  : 5סעיף               

 (. 6.1-6.7ם את  הדירה  באופן בלעדי, ואופן חישובם )המשמשיה או  פרוט שטחים נוספים המוצמדים לדיר  : 6סעיף               
 ג(. -סטיות קבילות )א  : 7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.   : 8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.   : 9סעיף               

 
 זריהתיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביפרק ב'.   

 
 (. 1.1-1.6תיאור הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה )   :1סעיף                
 (. 2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )   :2סעיף                
 תיאור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.    :3סעיף                

 גובה הדירה.            : 3.1סעיף 
 רה ושטחים  הצמודים לה. ים בדיוגמור ( רשימת חדרים2)טבלה   : 3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  : 3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.   : 3.4סעיף 

 (, רשימת דלתות, חלונות ותריסים. 3)טבלה   : 3.5סעיף          
 . (3.6.1-3.6.8(, מתקני תברואה )כלים, ברזים(, ואביזרי אינסטלציה נוספים )4)טבלה   : 3.6סעיף          
 (. 3.7.1-3.7.11, מתקני חשמל ותקשורת )(5)טבלה   : 3.7סעיף          

 (. 4.1-4.10מתקני קירור/חימום בדירה )   :4סעיף 
 (. 5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )  : 5סעיף 
 עבודות פיתוח ושונות.   :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  : 6.1סעיף   
 (. 6.2.1-6.2.9)המגרש פיתוח   : 6.2סעיף   

 מערכות משותפות.   :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  : 7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  : 7.2סעיף   
 אוורור מאולץ במרתפי  חניה.   : 7.3סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.   : 7.4סעיף   
 רים.: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיי7.5סעיף   
 תיבות דואר.  : 7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.   : 7.7סעיף   

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

 (. 9.1.1-9.1.13תיאור הרכוש המשותף )  : 9.1סעיף   
 ( 9.2.1-9.2.12:  חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  : 9.3 סעיף  
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.   : 9.4סעיף   
 :  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול  הבית. 9.5סעיף   
 רותים המחייבים בקשר אליו. ישיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובש  : 9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.   : 9.7סעיף   

 
 םנספחי

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

 נספח ד'  טבלאות  זיכויים 
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 ים אור  –אודור  שם האתר: 
 

 E/ דגם   חדרים 5 מס' חדרים: / מדגםדירה 

                                                                         

 
 

 ____ דירה מס': 
                   

 ____ קומה:                   
    
    
    
 D8 : מגרש מס'/ בניין  

 
 
 
 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 בעניין חיובים וזיכויים שונים( 

 ת הנכונים למבנה ולדירה(והבהרו התאמות כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת" )להלן                                514667559בע"מ, ח.פ.  אודור נכסים :נספח לחוזה בין   

    

     ת.ז       לבין:                                 

                                         

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

 

     מתאריך:   

   

 

 פרטי זיהוי     א.

 

 :בית מס'   _____ : רחוב  אור עקיבא: ישוב .1   

 6 מס': ותחלקחלק מ.  12849 : גוש מס' .510 במגרש: 1.1   

              ------------במקום:  החלה תכניתה 1.2  

     .רשות הפתוח: קעבעל הקר .2  

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 .מקרקעי ישראלע"י רשות וקרן קימת לישראל הפתוח רשות : השם המחכיר 2.1    

 .:תחילת תקופת החכירה 98 תקופת החכירה: 2.2    
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 (ה""הדיר)להלן   ____:________ חניה מס' __________,מחסן מס':  ______קומה:    ______: דירה מס' .3 

  המשמש גם  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן  שינה, חדר שינה הורים, חדר , פינת אוכלו חמטב : כניסה, חדר דיור,בדירה .4  

מרפסת )מרפסת שמש( ביציאה   חדר כביסה,, שירותי אורחים 1 ,(חדר רחצה הוריםאמבטיה, חדר חדרי רחצה ) 2,  פרוזדור שינה(, כחדר                 

  דיור. מחדר 

   ."רמ_____  : שטח הדירה .5 

 והמחושב לפי כללים אלה: :שטח הדירה הוא    

 השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ של הדירה.  )א(    

   –לעניין זה      

 בינה לבין שטח משותף   , לרבות בין הדירה לבין מרפסת השמש,הל קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה –" קיר חוץ "     (1)     

 בקומה או בינה לבין דירה או תכנית אחרת.     

 כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דירה אחרת יעבור קו המצולע האמור במרכזו של קיר החוץ;      

 עם חיפוי אבן פני הקיר יכללו את החיפוי. רפני הקיר בלא גימור; בקי –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)     

 בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה סכום שטחי כל המפלסים בדירה. )ב(     

 שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל המשטחים המשופעים והאופקיים;   )ג(      

 השטח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך המדרגות.       

 –בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל  )ד(      

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

   , ושאינו כלול בשטח הדירה.בחלק ב' 9.4: ראה סעיף ד לדירהו מצשיעורו של החלק ברכוש המשותף ה )ה(     

 

 :פירוט שטחים נוספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי  .6 

 דמוי תקרה )לא  ]קירוי הכוונה למשטח מלאמתוכה מרפסת השמש מקורה מ"ר ,   ______  :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1   

 מ"ר _______:בשטח, אחת מעל בלבד[ לה( הנמצא קומהגופר                          

  )יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה                :מס'  ___מ"ר ______ ___ בשטח. לא מקורה /חניה מקורה 6.2   

 .  המוצמדת

 המוצמד(;  סןמחום ה)יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיק  מ"ר __ ___________  :(2)מחסן בשטח 6.3   

 .אין :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין. : גג מוצמד לדירה בשטח 6.5    

  אין.: (4)חצר מוצמדת לדירה בשטח 6.6    

 שטח(.  ו)מהות  נוספים המוצמדים או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

 )יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה נמוכה ממפלס רצפת הדירה(. כר ת המבתכני כמוצג :מסתור כביסה    
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 הערות לחישובי השטחים:      

 מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים   –" מרפסת שמש " .1   

 של המרפסת ועל פניהם החיצוניים של קירות הדירה הגובלים   יםוי הבנ  העוברים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה חשופה ו/או מקורה בשלמות או בחלקה,  מובהר כי "מרפסת שמש" הכוונה,     

 שיש בה כדי להשפיע על  לה והן מחוצה  קעקרה תחוםלמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן ב    

 . שיפת המרפסת לשמשח    

 , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה  שטחו של מחסן  .2   

 יכלל שטח הקיר במלואו. י  תף שוטח מאחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בש    

 ס"מ;   20  , הוא השטח הכלוא בין קירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי מתחת לקירות החוץ בעובישטחו של מרתף .3    

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

 שטח משותף ייכלל שטח הקיר במלואו. ב בלגו    

 בין שטח החצר המופיע במפרט המכר   5%, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטייה בשיעור של עד שטחה של חצר כולל .4   

 לבין השטח למעשה.    

 סטיות קבילות: .7  

 ה:ז מפרטהמפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה מהסטיות    

   ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה  6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%סטייה בשיעור של עד  )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 זה ובתנאי שלא  וריא ה מת אי התאמ סטיות במידות המצוינות בתכניות המכר ובין המידות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/או     

 לעיל.  6-, ו5משטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שטח חצר(, המפורטים בסעיפים  2%יעלו על     

      

 

 "בע"מ גורדון אדריכלים" "(:האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר .8

 , טירת הכרמל 15קרן היסוד  : כתובת  :פקס 04-8580077 : טלפון  

 ltd.co.il-Office@gordon :דוא"ל 
 
 
 
 

 רון משולמי מהנדסים בע"מ   "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 תל אביב 58הרכבת   : כתובת 03-5669498 :פקס 03-5600830 : טלפון  
 
 eng.co.il-ne@rooffic :דוא"ל 
 
 
 
 
 
   

mailto:Office@gordon-ltd.co.il
mailto:office@ron-eng.co.il
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 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב. 
 

 המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות וחלקים אחרים בבניין, בתנאי שלא ישנו את     * 

 חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף.    

 והתקנות, התקפים למועד קבלת היתר הבניה.  ליראהיש  התקן כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

 ובהתאם לנידרש לקבלת היתר איכלוס מהראשויות המוסמכות.    

 הבניינים :תיאור  .1

במשותף/נפרד, יעשה לפי הוראות המפקח על  ןהבניי רישום , יח"ד( 38ומות, ק 11 , בןB1)הידוע בשם אחד יין מגורים בנ        1.1

 המקרקעין 
 

 ;דירות למגורים ,הכוונה למגורים בלבד 38:  ן בבנייני        1.2              
 
 

 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים,  -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  1974 -)דירות( התשל"ד לפי חוק מכר   )*( 

 לעסק, או לכל צורך אחר.                  

 

 

 :.וייעודה של כל קומה  ין י נות בבהקומ  ,השטח המשותף, הפיתוח פירוט - 1טבלה מס'  1.2

 
 

 כינוי או תיאור 

 קומה 

קומות מתחת/מעל 

 למפלס כניסה 

 ()ד  הקובעת לבניין 

 הערות סוג השימוש  בקומה  מספר דירות

 ןלבניי קומת הכניסה 

  
 קרקע

4 

 גן  תו דיר

(,  ראשי מבואת כניסה )לובי, מגורים, גינות פרטיות

ר/ים,  פרוזדומחסנים זור החניה, כניסה אחורית מא

חדר חשמל,   דואר, תיבות מדרגות, מעליות, חדר

גר מי צריכה, חדר משאבות, ר כיבוי אש, מאמאג

רונות תקשורת, , אחשמלחרור עשן, ארונות פיר ש

מתקנים ומערכות טכניות   לוח כבאיםארונות גז, 

 כננים והרשויות. לפי דרישת המת

ייתכן מעבר תשתיות משותפות  

בגינות פרטיות בהתאם  

 ננים והרשויות. ת המתכלדריש

+  ת מגוריםו קומ

 מחסנים 

 

1 
2 

 

רוזדור/ים,  מבואה קומתית , פמחסנים, ורים, גמ

רכות טכניות  ם ומע מתקניגות ,ליות, חדר מדרמע

 לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 ת מגורים ו קומ

 

2 

 
5 

רוזדור/ים, מעליות, , פ ואה קומתיתמגורים, מב

לפי  ות ת טכנימתקנים ומערכוחדר מדרגות ,

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 ם ת מגורי ו קומ

 
3-6 5 

מעליות, רוזדור/ים, מגורים, מבואה קומתית , פ

לפי  מתקנים ומערכות טכניות מדרגות , חדר

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 ת מגורים ו קומ

 
7 3 

רוזדור/ים, מעליות, ה קומתית , פמגורים, מבוא

לפי   טכניותמתקנים ומערכות חדר מדרגות ,

 דרישת המתכננים והרשויות. 
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 כינוי או תיאור 

 קומה 

קומות מתחת/מעל 

 למפלס כניסה 

 ()ד  הקובעת לבניין 

 הערות סוג השימוש  בקומה  מספר דירות

 ת מגורים ו קומ

 
8-9 2 

ליות, רוזדור/ים, מעמגורים, מבואה קומתית , פ

לפי  מתקנים ומערכות טכניות גות ,חדר מדר

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 גג עליון  

/ 

  גג משותף

10 

 
--- 

  ניםמתקחדר מדרגות ,  מערכות סולאריות,

ות(, לפי דרישת  פרטי  /ומערכות טכניות )משותפות

 ות. המתכננים והרשוי 

 

מות סך הכל קו 

  יםלמגור 

 

10 

 
--- --- --- 

 בבניין  קומות  הכלסך 
11 

 
--- --- --- 

 

 

 

  :והבהרות הערות

 (4ו/או אישור איכלוס )טופס  הבניה ילהיתר לדרישות רשויות ייתכנו שינויים בטבלה בהתאם  )א(

 ות התכנון והבניה  ן איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנ יש לציי  יין,בנ ל אחת כניסהמ יותרשיש במקרה  )ב(

  )בקשה להיתר([.  

המתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעודם ואף   הנחיותובהתאם ל   בכפוף לאישור/דרישת רשויותובהתאם לצורך החברה זכאית  )ג(

מערכות חדרים ו/או ארונות ו/או גומחות בהם הקצאת לרבות למבנים סמוכים,  ותם גםמתן שרות באמצע או לאפשר לשנות מיקומם,

 .לא תפגענה בדירה על כל הצמדותיה , אך זכויות הרוכשמותקנות אלו

 קובלת  כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי הקומות בפועל עשוי להשתנות כגון: קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטה המ  )ד(

 ... וכו'.2,1,0,-1המעליות כגון,בחב'   

 

 )ראשיים(  פיםמשות חדרי מדרגות 1.4  

  1:   בכל בניין  מספר חדרי המדרגות

 . למפלס הגגקרקע  ממפלסמקורה  אפיון כל חדר מדרגות: 

  : אין. חדרי מדרגות נוספים  

 2: בבניין  מעליותהמספר יש;  מעליות: 1.5  

 חנות ת  10  :תלי עלכל מפר התחנות מס

   .לבדבמעלית אחת ב: )*(מנגנון פיקוד שבת .בשנייה 13באחת  8: מספר נוסעים לכל מעלית        

  יהיה  , פיקוד מעליתחדר מכונות.לית ללא חשמותהיה   24.81 ן הישראליתתאים לדרישות התקהמעלית  מ'/ש',  1מהירות המעלית 

על . רות התא יצופו פלב"ם בלוחות אנכייםיק (, מאסף לשני הכיווניםהרקע מת הק בקו , מרתף  במידה ויש קומת )  מאסף מטה מלא

מ"מ   27רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט או שיש בעובי של  הקיר האחורי תותקן מראה מגובה המעקה ועד לתקרת התא ולכל

 .ישירה או עקיפה ה תאורהנמכת ותותקן בו מ התקרת התא תהיה צבועה בצבע סופי צבוע בתנור או תכוסה ע"י תקר לפחות

 

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

 .  תמשולב ו/או מתועשת ו/או רגילה: שיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדס שלד הבניין: 2.1 

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסי עוב  .םם/טרומייישעון מזוין מאלמנטים מתוו/או בט מזויןון בט חומר:: קרקעת קומת ררצפה ותק 2.2  

   .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד   

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי:  

   .1045מס'  ישראלי קןלפי ת  :תרמי וד ביד; דשלה לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3 

   .1חלק   1004מס' י תקן ישראלי פל :בידוד אקוסטי  .  

   .השלד לפי חישובי מהנדס עובי:. או אלמנטים מתועשים מבטון: בטון מזוין, חומר בניין:הגגות  2.4

   :1045 לפי תקן ישראלי מס' :בידוד תרמי  לפי הנחיות היועץ.שיפועי ניקוז ואיטום:    

 ב מס' שילו ן)יתכ קירות בנוייםו/או  ית,באבן טבע מבחוץ הפאו בטון יצוק באתר מחו, ו/מכלול מתועש קירות חוץ: 2.5

 בדופן פנימית של קיר החוץ ובצד הפונה לדירות,  באם מכלול מתועש, שיטות(.   

   .מחופה בבלוק תאייה ית ברובה תה הפנימ פן הדו, (אחראו גבס או   או בלוק תאי )איטונג בלוקי בטון, או לוחות גבס,   

   .ברנוביץ משולב בניה :בשיטה  :1045ישראלי מס'   לפי תקן :בידוד תרמי דס. הנמה : לפי החלטתעובי   

 גימור קירות חוץ:  2.6

 יכל.גוון וסוג לפי החלטת האדר ולפי היתר הבניה וגמר טיחאו אבן מלאכותית  / ו : אבן טבעיתעיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

  מקורים, טחיםשבגגות, קורות,  במרפסות, קר; )בעי הבניה תרהילבכפוף  חיפויים אחרים משולב עםו/או יח : טטיח חוץ  2.6.2 

 עמודים וכו'(.

 וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית.  , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגחיפוי אחר 2.6.3 

 

 , לפי  בלואו משו/תאי בלוקי גבס או בלוק  ו/בטון   או בלוקיו/  ויןמז בטון  :חומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 .  1חלק  1004בידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  רה יעניקו את שיעור ה ק השלד והיועץ ובכל מ   מהנדס   ת נחיו ה    

 ראשיים:  חדרי מדרגות 2.8

 ; הנדסהמ ישובילפי ח עובי:או בנוי או משולב.  : בטון מזויןחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

נים הישראלי. חיפוי  כון התקממטעם  בעלי "תו תקן ירוק"ו ירות הפנים יהי וק   כל צבעי תקרות: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2  

  נטטי.י . גמר התקרות הבנויות יבוצע בטיח וסיד סטיח וצבע אקרילי עד לגובה תקרהכדוגמת הריצוף+  בשיפולים )פנלים(

מחוספסים   ם . כולל פסיםסטידופוה אמים לאורך המדרגותבעלות שיפולים תוגרניט פורצלן  אוורה ו/אבן נס : מדרגות 2.8.3 

 כנגד החלקה.

 לבחירת האדריכל/החברה.גרניט פורצלן  אבן נסורה ו/או ריצוף משטחים:   

 

 לפי החלטת האדריכל., )לרבות מאחז יד( ו/או בנוי ו/או משולב: מתכת מאחז יד /מעקה 2.8.4 

  . י(שארמדרגות )גג י דרך חדר :עליה לגג       2.8.5                     

                         

 : מתיתלובי( קו )מבואה  2.9
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   .לבחירת האדריכל/החברה.   פורצלן או גרניטו/קרמיקה דוגמת  חיפוי קשיח: חומר: קומתיתהמבואה ה גימור קירות פנים 

 ו  תקרה ו/א   עדלי ירקצבע אגימור , : טיחשיחמעל החיפוי הק . משקופי הדלתות בהעד לגולפחות : עד לגובה                

  לבחירתאו תקרה מונמכת ו/ משנה  תתקרו/או   סינטטי דוגמת פוליסידטיח + צבע :  חומר :תקרה גימורתקרת משנה.  

 האדריכל/החברה. 

 (.בד)צד חיצוני בל פח צבוע בתנור :למערכותארונות : לפי עיצוב האדריכל. סוג ומידות גרניט פורצלן.: ריצוף 

 :ראשית סהי נכמבואה )לובי(  2.10

 .החברה/לבחירת האדריכל גרניט פורצלן אוו/קרמיקה חיפוי קשיח, : חומר: םימור קירות פני ג               

   או/ותקרה  עדרילי צבע אקר גימו , : טיחמעל החיפוי הקשיח לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה .: עד לגובה                

 . דקורטיביתקרה תאו ו/משנה  תתקרליסיד ו/או נטטי דוגמת פויס ע: צבחומר: תקרה גימור תקרת משנה. 

  גרניט פורצלן.: ריצוף 

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. ארונות למערכות: מ"ר. 0.64 -גרניט פורצלן. מידות האריח לא יפחתו מ :סוג ומידות

 ל.רה/האדריכת החבריחלב  טיח וצבע אקרילי.ת קירו ט פורצלן, ניגרריצוף סנים: מחרים  לפרוזדו  

 חיצוני בלבד(. בתנור )צד פח צבוע ארונות למערכות:

 .6.1.3ראה עבודות פיתוח סעיף  :לא מקורה גימור רצפת חניה ו/או אבן משתלבת. מוחלק בטון :רצפת חניה 2.11

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו': ם טכניים חדרי כגון:ים חדר 

 ארונות חשמל,  ות,ח)למעט גומוליסיד טי דוגמת פ מלבין סינטצבע +  טיחבטון צבוע ו/או : תגימור קירו 

 ו/או משולב   ו/או תקרת משנה במלבין סינטטיו/או טיח צבוע   מלבין סינטטיצבוע בטבעי בטון  :גימור תקרה. (מים וכו'  

  .ןגרניט פורצל: המור רצפי ג 

 

 פחי אשפה מוטמנים בפיתוח.  ן.יאחדר אשפה: 

 

  :ותהער

 .בגוון לבן רות/תקרה תהיה עת קיי. צבא

 2.  בעניין האבן הטבעית ראה גם הערה לאחר טבלה ב

 

 (. 3.7.8ף  סעי )ראה זיר שמןמחו  נטרקום, כולל אי)אלומיניום וזיגוג( המבואה במכלול: יש, משולב ן לבניידלת כניסה  2.13

 .816תקנת תכנון ובניה ות"י ומיניום לפי עלות חזית אלויהיו ב  לבניין ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה: ראתיבות דו                

  .(לפי החלטת האדריכל אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תכנית )מתכת .: ישין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

 ל מחזיר שמן. : דלתות אש, כולתת חדרי מדרגו תו דל 2.14

 לפי החלטת האדריכל.מר וכמות, ר, חותיאו :לשימוש משותף םדלתות וחלונות חדרי  דלתות פח. ים:רים טכני חד תדלתו   

 . י אששור כיבו או סגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאי , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש  :דלתות לובי קומתי  2.15

 חצן   ו ליהי :משותפים וחלקים חדרים ,חדרים טכניים חניות, ואות קומתיים,מב ,, לובי, חדרי מדרגותן לבנייבכניסה , רהתאו  2.16

   .בחדר המדרגותבחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה להדלקת אור  שבת לתאורת לילה קבועה ןמנגנו והדלקת אור בכל קומה               

 ר יהיה  פין חיצוני ומואר, עיצוב המסיותקן מספר בני ן י יבחזית הבנ ת הרשויות.ודרישו המהנדס/כלהחלטת האדרי "יעפ: כמותסוג ו  

 לפי  דרישת הרשות המקומית.                

  האדריכל. פח מכופף צבוע בתנור )בחלקם החיצוני בלבד(  בגוון לפי בחירת ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

   למחסנים בלבד.יחוברו במונה משותף  -םינסהמחמערכת החשמל של  תהזנ:   דירתייםים במחסנוחשמל רה תאו      2.18

 של הבניין/ים לפי   הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותו  לתאורהחיבור חשמל     2.19
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 ם בניין/ים  ג ותו ימוקמו בבניין וישרין/ים סמוכים ו/א אך ימוקמו בבניהבניין, החלטת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו   

 ת השונות(. ו סמוכים, בכפוף לאישור הרשוי  

 

 

 

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

 

 2.60-כ גובה הדירה*: 3.1  

   מ'; 2.60  -כ: גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה   

 '; מ 2.05 -חות מא פ: לות ופרוזדורי שרחדר  גובה   

   

 ימלי ובה הדירה בשטח המינ ות משנה. בכל מקרה גרות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקורות, מערכק תחלמעט תהערה: * 

 הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.   

 

 

 המשמשים אותה.המוצמדים לה או  בדירה ובשטחים ם וגמריםרשימת חדרי  –  2 טבלה מס' 3.2 

 ות/הבהרות,  שלאחר טבלה זו(.ט יתר בהערפרו  )ראה  
 

 ( 1)חומר קירות ר או י ת 

 (2) ותקרותר קירות מג
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

 ( 4)וחיפוי  (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ריצוף 
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 ת הערו

 
 כניסה 

 

בלוק  /טון בלוקי ב /בטון 
   תאי 

 ראה פרוט בהערות בהמשך.  אין  ( 3)ראה  (2)  + צבעח  טי 

 חדר דיור 
 נפרד(   ם לא ח )מת 

בלוק  /בטון בלוקי /בטון 
 ( תאי 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  ( 3)ראה  (2)  + צבעטיח  

 מטבח 
 )מתחם לא נפרד( 

בלוק  /בלוקי בטון /בטון 
 תאי

 אין  ( 3)ראה  (2)  + צבעטיח  
  לפחות   ס"מ 60 קרמיקה בגובהי חיפו 

ארון   בין )העבודה משטח   כל אורךל
  אםב )  למעט אזור חלון ן ועליון(. תחתו 
יבוצע  BIו יחידת (,באם התנור אינ קיים

חיפוי תואם בקיר גב/צד הארון מהרצפה  
 לגובה החיפוי שמעל ארון התחתון. 

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 

 ד' כמפורט בנספח  ( 4)ראה  ן חתו ת חיפוי מעל משטח ארון  

 פינת אוכל 
 מתחם לא נפרד( ) 

בלוק  /בטון  וקי לב /בטון 
 תאי

 . משךראה פרוט בהערות בה אין  ( 3)ראה  (2)  + צבעטיח  

 פרוזדור 
בלוק  /בלוקי בטון /בטון 

 תאי
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  ( 3)ראה  (2)  + צבעטיח  

 חדר שינה הורים 
בלוק  /בלוקי בטון /בטון 

 (1)  תאי 
 . ערות בהמשךראה פרוט בה  אין  ( 3)ראה  (2)  בע+ צטיח  

 רים הו   ה רחצ חדר  
 צמוד לחדר  ) 

 ( שינה הורים 

בלוק  /בטון  י בלוק /בטון 
 (1)  תאי 

 אין  ( 3)ראה  מעל חיפוי   (2)  + צבע  טיח 
 הדלת  גובה  לא יפחת מ  חיפוי קירות

 בהמשך ראה פרוט בהערות  
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 שינה   ר חד 
ק  לו ב /טון בלוקי ב /ון בט

 תאי/ 
 (1) 

 . בהמשךבהערות  וטרפראה  אין  ( 3)ראה  (2)  + צבעיח  ט

 ממ"ד 
 וין  זבטון מ

 לפי הוראות הג"א 
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  ( 3)ראה  ת פק"ע בהתאם לתקנו 

 )כללי(   אמבטיה   חדר 
 

בלוק  /בלוקי בטון /בטון 
 ( 1) תאי/ 

 אין  ( 3)ראה  מעל חיפוי   (2)  + צבעטיח  
 הדלת  ובה  גלא יפחת מ  קירותוי חיפ 

 . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 --- ( 4)ראה  קרמיקה י ו פ חי 

 ותים ר חדר שי 
בלוק  /בלוקי בטון /בטון 

 (1)  תאי 

 אין  ( 3)ראה  מעל חיפוי   (2)  + צבעטיח  
 מ'  1.5גובה לא יפחת מ  חיפוי קירות

 . בהמשך ראה פרוט בהערות  
 -- ( 4)ראה  רמיקה חיפוי ק
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 ( 1)חומר קירות ר או י ת 

 (2) ותקרותר קירות מג
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

 ( 4)וחיפוי  (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ריצוף 
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 ת הערו

 מרפסת שרות 
בלוק  /בלוקי בטון /בטון 

 ( 1) תאי/ 
 . ה פרוט בהערות בהמשךאר ן יא ( 3)ראה  (2)  + צבעטיח  

/    מרוצף   משטח 
 מרפסת שמש * 

בלוק  /ון בלוקי בט /בטון 
 ( 1) תאי/ 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין  ( 3)ראה  (2)  + צבעטיח  

 מסתור כביסה 
בלוק  /בלוקי בטון /בטון 

 (1)  תאי 
 3.4ראה סעיף  אין  אין (2)  + צבעטיח  

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

בלוק  /בלוקי בטון /בטון 
 (1)  י את

צבע  קירות גימור  .טיח 
. גימור תקרה סיד  יליראק

 סינטטי.  
 עובי קירות מחסן.  אין  פורצלןיט גרנ

 ראלי(.מכון התקנים הישיהיו בעל תו תקן ירוק מטעם  התקרות וקירות הפניםצבעי )כל  לה:לטבוהבהרות הערות 
 

  ..(פרט בידוד אקוסטי ןבאופן נקודתי כגו  לוחות גבס) סבגכדוגמת איטונג(/בלוק  בטון/בלוקי בטון/בלוק תאי :רותחומר קי  ( 1)

בממ"ד לפי  .חיפוי לוח גבס למתן פתרון נקודתי כגון פרט אקוסטי/לוחות חשמל לדרישות התקן ובכפוף  בע אקרילי+צטיח :רותגמר קי  ( 2)

 הנחיות  

 : לבן  גוון .  יליצביעה בצבע אקר ורף.פקוד הע        

 לבן   גוון: בסיד סינטטי.צביעה  .לדרישות התקן ת וכו'...( ובהתאםרהנדרשים )הסתרת צנ ס במקומותגב תהנמכו טיח :גמר תקרות  

   

העומד סוג א' יהיו מ  ם האריחי (  צלן  גרניט פור  פורצלן ) :    סוג הריצוף   ,  בכל חלקי הדירה ובמרפסות יותקנו אריחים מסוג פורצלן : ריצוף ( 3) 

 .ת בדרישות התקינה והחקיקה הרלבנטיו 

יח. במקומות שצוין בגמר הקירות חיפוי ק לפחות, אלא אם כן    ס"מ   7ה  ור בגוב רות ומאותה סדרת ייצהיקף הקי  בכל ים  הריצוף יכלול שיפול  

  –  2279בדרישות ת"י    סוגי הריצוף המותקנים בדירה ובבניין, לפי ייעודם, יעמדו   .לים בהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין צורך בשיפו 

 11R  –  רצפת תא מקלחת  ; R-10  –חדרי רחצה   ;R-9  –חדרי מגורים   :רט להלן מפומה  להחלקה ולא יפחתו   ת התנגדו

 

 .  ת גוונים בכול סידרה דוגמאו   3  ת ו דרו ארבע ס   33X33  ,25X33  ,45X45אריחים במידות    ריצוף בחדרי רחצה ומרפסות שירות:   

  . דוגמאות גוונים בכול סידרה  3ארבע סדרות ו    33X33  ,25X33  ,45X45במידות  אריחים    צוף במרפסות שמש : רי   

 ,רה שתציג החב   ם גווני   3תוך  ס"מ( מ   60  עד באורך של  ) ניתן יהיה לבחור אריח דמוי פרקט    :  ברה להחלטת הח            

 ידה.או הספק, שיבחר על ממבחר שתציג החברה   הרוכש תעשה ת יר ח ב  

   

. רלבנטיות  העומד בדרישות החקיקה והתקינה ה  סוג א'  פורצלן( טמאריחי קרמיקה או פורצלן )גרני  :בחטומ חדרי רחצהקירות  חיפוי  ( 4)

 . 30X60  ,25X33דות  במי   י בשת אריחים  

דוגמאות/גוונים מכל סדרה התואמים   3-סדרות של ריצוף ו   4ועד לריצוף או לחיפוי, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,  אריח, המילכל מידת        (5)

ניטרלי. לפחות אחת מבין גוון בהיר  ם יהיה ב ם המוצעי חות אחד מבין הגווני ות מגורים. לפ רי וצים ושכיחים בשימוש בדפנ לדוגמאות/גוונים  

נים בחירה בין שני גוו המוכר יציג לקונה   גוון רובה )למילוי מישקים בין האריחים(: .   ( LAPPATO ) מבריק חלקית ות תהיה בגימור " רהסד 

 .ה קונ חר ע"י האריח שנב ה   ון השולט של ו ג בגוון קרוב ל   האחר ואפור    בגוון   ד אח של רובה )למילוי מישקים בין אריחים(:  

 

 ספק, שיבחר על ידה.ה ממבחר שתציג החברה או  עשה  ת  בחירת הרוכש           

          

  הערות: 

 .ולפי היתר בניה .1142 . בגובה: לא פחות מדרישות ת"י ותלתוכני  בהתאםו  אלומיניום מזוגג וו/א  בנוי – מעקה  

  לדרישותלב עם זכוכית התואמת ושיהיה מעקה אלומיניום מ ( באם לא נדרש אחרת עפ"י תנאי היתר הבניה)עיצוב מעקות המרפסות 

 .זיתת החי כדוגמום או בנ התקנים הרלבנטיי

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל  ומרפסת שרות, ה לדירה, חדרי רחצה, ממ"דכניסב – רשי מפלסיםפה 

 .תאם לתוכניותהב, גובה/רוחב( ס"מ 20גובה המותר בתקנות )עד  )מדרגה( עד מונמך/מוגבה יתכן סף גג, /למרפסות שמש  ביציאה 

 ."אריחים שלמים" גובהאו עד  2מס'  להוין בטבמצהה לגובה שירות יעגובה חיפוי הק   - חיפוי קירות 
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חלק   5566ת"י                  )מתוך  -אריחי אבן טבעית )ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי( . PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –חיפוי  פינות ב   פרופיל 

ו האריחים  לוחות אהגוון  נאמר בתקן זה....בנוסף ומרקם.   י גוון והבדל   דיםגי נימים,  יות בו עי, שעלולים להבט להביא בחשבון שהאבן היא חומר שי . (2

  . תחזוקה   ת ולפיכך יהיה שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרו     הרצפה משתנה עם הזמן, המשמשים במערכת 

 המקצוע  ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  הכול

 

 בדירה.  ה ע"ג הריצוף "י החברעהברקה א יבוצע ליטוש ו/או ל ש כיספק יודג תלמניע - וש/הברקהיטל 

   וא ו/ מתכת ו/או ( עץ ו/או בטוןרק באם תחליט החברה לבצע ולא בהכרח יסומן במדויק ו/או בכלל, בתכנית המכר) – , קורה/ותרגולהפ 

   .תרישת הראשות המקומיבהתאם לתוכניות וד משולב, 

 ואזורים טכניים.   רונות למערכותארון מטבח, אם, בגב ית מחופ בשולי קירות וחזיתו טעמומר הריצוף לח)פנלים( מ –פולים י ש 

 חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(.  

 מ"מ 3של  ות(ג בין אריחים )פו וע מרווחנדרש ביצ,  וקרמיקה,פורצלן  תינים לריצוף באבן טבעלפי דרישות התק – מרווחים )פוגות(

  .לפחות

   

 ותקנו בפועל רק באם צוין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר הערות לעיל י יחסות בי יש הת ים לגביהםציוד ומתקני )מובהר כ

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 ארונות: 3.3

 ר/כיוה של שטוח ההמתאים להתקנ , חיתוך פתחתושבות לכיורלול דלתות, מגרות, מדפים, יכ ןהארו ארון מטבח תחתון:    3.3.1 

קודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים. נקודת גז לבישול ונ ,להתקנה שטוחהחיתוך המתאים ות ובתושת )הכנה לכיריים מובנו 

 ס"מ.   60-ככולל חזיתות עומק הארון 

   ס"מ  10  -ה)סוקל( בגובה של כיבתחתית הארון הגבהה בנו  ני הריצוף.ס"מ מעל פ 90 -ה כיהגובה סף עליון של משטח העבודה י 

', וגב הארון יהיה  מ"מ לפחות 17-18בעובי  מעץ סנדוויץ יהיוגוף הארון והמדפים  ל תחתית הארון .בות שיעמיד למים/רט ובחיפוי 

 -כ. הארון יכלול יחידת מגרות ברוחב MDFלבוד )סנדוויץ( / דלתות הארון תהיינה עשויות עץ מ"מ לפחות. 5-6בעובי  מעץ דיקט

 םיימכאנ תרונותהארון יותקנו פ  ביחידות פינה של. כלהנחיות האדרי פיל ןוו ג ו ידיות מתכתה ועומק הארון. גוב ס"מ לפחות לכל 60

 לאחסון נשלף כדוגמת "מגי'ק קורנר".

ן המטבח  ו יודיע למוכר ועל המוכר לספק את אר  הדייר שלא להתקינם טותנור בארון תחתון, החליבמטבח מתוכננים הכנות למדיח  

 כיור המטבח.קן בחלל שמתחת לח תות יות, ההכנה למדפים במקום ההכנומד כולל דלתות

לפחות )מהם אחד לבן ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י החברה ו/או  שונים גוונים  5כש מתוך לבחירת הרו  פורמייקהיצוני: ציפוי ח

 ברה. שיבחר/ו על ידי הח םהספק/י

 .לבן ווןבג ו/או מלמין ייקה מ פור: פנימי וגמר מדפיםציפוי 

  ;ךהערה בהמשה אר*: אורך הארון  מידות  

   

גמת אבן קיסר )כדוטבעית או פולימריתמאבן משטח עבודה   לבחירת הקונהיותקן תחתון הארון ה  לכל אורך ר:דה: תיאו משטח עבו 

ס"מ ביחס   2של  הבלטהין(, שוליים בילפי הענ 1,2 )חלקים 4440רישות ת"י ס"מ העומד בד 2-מ תופח, בעובי לא או שווה ערך(

ן עיבודו יקבע  נט עליון מוגבה שאופשטח יותקן ק ף המבהיק  המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור.היקפם,  ללחזית הארונות בכ

ל היקף ם בכרש, כולל אף מיהמשטח, ככל הנדית זחקונה רשאי להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה עם עיבוד בע"י המוכר. ה

    לוחות אבן קיסר בהדבקה ולא לוח בודד אחד. . הה בעת בחירת גוון משטח העבודתעש  זהדעת הקונה בנושא והמשטח. ה

   .(וונים לפחות )אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרליג 3לבחירת הקונה מתוך  ן:ווג ,תחתוןהמטבח חלק  לפי ארוןמידות: 

  אין.עליון: ארון מטבח  3.3.2 

    יש.  ציין(:)ארונות אחרים  .33.3 

מידה במים  או סיבית ע MDF או (סנדוויץלבוד )עץ מארון תחתון יותקן : רותים(י)למעט בחדר הש רחצהה  י מחדר  אחד בכול

ל דלתות, ס"מ לפחות הכול 80 למינימלי שבאורך תלוי או מונח בהתאם להחלטת הקונה הארון יהיה , EN310לפי תקן   P5רמה ב
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 . 25X45שמידותיו לפחות  כיורבמשולב  חרסלי ממשטח עבודה אינטגר. בלתי מחלידיםצירי  מדפים,

 

 

 

                     הערה:

 :  תון מטבח תחארון  רךאו  מדידת*

 .אורך ארון תחתון  מטר 5.00 -חדרים  3,4  

 .מטר אורך ארון תחתון  6.00חדרים  4.5-החל מ 

 הכנה ל שקיימת( ו כקבלת כוללת )כן(. המידה המתהארו  ךות נעשית לאורך הקיר )פינה מחושבת פעמיים באורהארונדת י מ

יחשבו   ארונות המטבח, לא ךבאור 5% -טיות עד כסב, למעט מקרר(. )למדיח, כיריים , תנור וכיו"עבור מכשירים חשמליים 

   זה. אורי ה מתי סטי כ

 

 

 

 : המיתקנים לתליית כביס 3.4

   ניתן  ס"מ. 160באורך מינימלי של  ,טיקכביסה מפלס חבלי 5לים, לגוג  ותנ זרועות מתכת מגולוו בעללתליית כביסה: חיצוני  מיתקן  

 ס"מ והאורך המצטבר של חבלי  120 -ן מתרומם שאורכו לא יפחת מאי שיותקן מתק נ"מ ובתס  1.60 -ה קטן מהמתקן יהי שאורך               

 ס"מ.  800 -סה  לא יפחת מביהכ               

 מרפסת. /רצן שווה ערך בחשר שיותקן מתק ן( אפילדירות גן/גג )לפי העני  

 .לפי תכנון האדריכל ,5100 'ישראלי מסהעומד בתקן עמיד מחומר : תיאור: )ככל שמתוכנן( מסתור כביסה 

ה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פריטי  ז הריתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במק: בחלל מסתור הכביסה הערה

 . מפרטכתוב בפחות מהלא ך א כביסה גדולים 

 

 

 

  ים המינימליים(  י הבניה החיצוני)מידות בס"מ של פתח  רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה – 3 ה מס'בלט 3.5

חה. בכל מקרה, מידות המעברים  תי פההפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון  : יתכנו שינויים במיקוםהערה 
 נון והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.כ תנדרש בתקנות הות לא יפחת מההחלונ החופשיים בדלתות ושטח 

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
  כמות ומידת

  הפתח
 ( )גובה/ רוחב 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר(   /מתכת

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  ומי כמות
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 ר( חמתכת/ א

פתיחה  ג סו
כע"כ/  /)ציר

 אחר( / נגרר/כיס 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 ( מתכת/ אחר

 חומר שלבים 
פתיחה)ציר/  ג סו

נגרר/  כ.ע.כ/
 כיס/חשמלי/אחר( 

 ה כניס

 )ט( 1

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/210-כ

 חדר דיור 

 )ג( 1

 מזוגג ומ' לא

 
 
 כ.ע.כ נגרר  

 
 

--- 

--- 

 
 
--- 
 
 

 )ג( 1

 אלומ' 
 

 )ה( פח אלומ' 
 

גלילה חשמלי  
ומנגנון פתיחה  

 ידני
 

 230/210-כ
 

--- 
 230/210-כ

 

--- --- --- 

-- 

---- ---- 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
  כמות ומידת

  הפתח
 ( )גובה/ רוחב 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 אחר(   /מתכת

סוג פתיחה )ציר  
כע"כ(/ נגרר/  

 אחר(

דת  ומי כמות
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 ר( חמתכת/ א

פתיחה  ג סו
כע"כ/  /)ציר

 אחר( / נגרר/כיס 

כמות ומידת  
  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  
 ( מתכת/ אחר

 חומר שלבים 
פתיחה)ציר/  ג סו

נגרר/  כ.ע.כ/
 כיס/חשמלי/אחר( 

 מטבח 
 

--- 

--- --- 

1 

זיגוג  מ' אלו 
 כפול 

 נגרר כ.ע.כ 

--- 

--- --- --- 

 ---     80/90כ   ---

חדר שינה  
 ים  רהו

1 

 ציר רגילה  ()יעץ

 )ג( 1
אלומ' זיגוג  

 כפול 
 נגרר כ.ע.כ 

1 

 אלומ' 
 

 )ה( אלומ'   חפ
 

 ה ידניילגל

 80/210-כ
 120/115-כ

 
 120/115-כ

 

 חדר שינה 
 

1 
 ציר רגילה  ()יעץ

 )ג( 1
ג  גו י ז אלומ' 

 כפול 
 נגרר כ.ע.כ 

1 
 אלומ' 

 
 )ה( פח אלומ' 

 
 ינגלילה יד 

 120/115-כ 120/115-כ 80/210-כ

 2חדר שינה 
 

1 

 ציר רגילה  ()יעץ

 )ג( 1
אלומ' זיגוג  

 כפול 
 כ.ע.כ נגרר  

1 

 אלומ' 
 

 )ה( פח אלומ' 
 

 ידני גלילה 

 120/115-כ 120/115-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

 כחדר שינה( 

1 
  לפי דהלפ

 הג"א  
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

  גאלומ' מזוג  )ג( 1
ות  הנחי  עפ"י

 הג"א 

על פי הנחיות  
 "א גה

עפ"י הנחיות  
עפ"י הנחיות   הג"א 

 הג"א 

 
 )ה( פח אלומ' 

עפ"י הנחיות  /
 ג"א ה

 

ות  על פי הנחי 
 הג"א 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
 סיסים, הנגררת לכיס. ור ף כנף פלדה נגד הד --- ---

--- --- 

  רחצהח. 
 הורים

1 

 רגילה ר צי    אור-צו  (י)עץ

1 
 

 וגג ' מז מאלו 
 נטוי )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 60/80 -כ 80/210 -כ

שירותי  
אם   -םאורחי

 יש
 מכני אוורור  ___ ציר רגילה  אור -ו צ ()יעץ 80/210 -כ

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

  יהטבאמ ח. 
 )כללי(

1 
 ציר רגילה  אור -צו  ()יעץ

--- 
 --- אוורור מכני

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

 --- --- 80/210 -כ

מרפסת  
 שרות 

1 

 ציר רגילה  ()יעץ

 )ג( 1

 כ.ע.כ נגרר   אלומ' מזוגג 

  אלומ'  )ג( 1
 

 -- 

 פח אלומ' )ה(
--- 

 נגרר כ.ע.כ 

 160/105-כ 160/105-כ 80/210 -כ

י  דירת מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/205 -כ

 : ואחרות טבלהל ותרעה

 .בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה( צוין על רק באם פו )הקיים ב 

  החלטת האדריכל ,י לפ סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ' רגילה. פתיחת ציר בו  ובחלקיו 23ס' שראלי מבהתאם לתקן י לבודה דלת עץעץ  דלת .א

= כנף נגררת על כנף ו/או לתוך  ניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  פ(קי)דריי סב נטוי וי(, שתפלת )נט= פתיחה מקיפ חה, = סוג פתירגילה ציר

 בחדר דיור  לה, באמצעות רצועה ו/או חשמליפי מעלל כלגנ= תריס גלילה  ,אנכית = כנף בתנועהינה יוטגיל)כיס( בקיר, גומחה 
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 בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ מות הכלליתהכובלבד ש בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאוות להופיע חדרים יכול ים לשניפ , משותתות/חלונותלד . ב

 . ווירת מיזוג האכרהכנה לתפקוד מעס"מ כ 3יוגבהו מעל רצפה עד  ולי דלתות פנים  חלונות המצוינות בטבלה. יתכן וש 

מ"מ משני   4בעובי  וגעם מרווח אוויר ביניהם )זיג זכוכיתמשני לוחות ( המורכבים Double Glazingכפול  ) קוף זיגוג שעם   מסוג אלומיניום חלונות, .ג

סרגלי זיגוג, אטמי , ובכללם: םיואביזרים מקורי תו תקן ורכיביהם יהיו בעלי כנון (.החלונות אחר לפי ת מ"מ או 6הצדדים עם מרווח אוויר של לפחות  

עם כנף פלדה נגרר בהתאם להנחיות  ג יה חלון מסוג אלומיניום מזוגילה. חלון ממ"ד יהני פתיחה ונעמנגנו ,ובנותלים, ידיות מ, צירים, גלג EPDMגומי 

ה יהיו שלבי התריסים עשויים פח ו הזזילה א לגבתריסי  ל כנף.ר כנף עלומיניום מזוגג ונגרויטרינה, מסוג אחלון חדר הדיור יהיה בעל  .פקוד העורף 

כב ארגז תריס גלילה מ' יור 2.5ברוחב מעל  ם בחדר הדיור ובפתחי אות היצרןהור ל שיידרש עפ"יואטם גומי ככ  מוקצף  במילוי פוליאוריתןאלומיניום 

ווטרינות נגררים כ.ע.כ,  במסילות כל ים חלונות/ללן. בפתחים הכויא :תותשר  גנון פתיחה ידני.פתיחה חשמלי ומנעם שלבי תריס כנ"ל עם מנגנון 

 אחת.    רשת במסילה כהכנה לכנף  ף ות יותקן נתיב נוס החלונ

שרות  סתבאם פונה למרפלרבות במטבח  בחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והבניה נדרש אוורור() צוני חי לקיר  ו/או דלת מזוגגת חלון  בהעדר .ד

 . רפפת כיסוי( ות)לרב מכני יותקן אוורור, או חלוןהסגורה בתריס  

ולבים בזיגוג קבוע חים המש פתיתכן  יועץ האלומיניום. ו/או "י תכנון האדריכלרופיל, גוון, עפג פוס  .ם אלומיניוםויי עש מסגרות החלונות והתריסים . ה 

)"חלב"( עפ"י או עמומה  הפשקובטיחותית ת זכוכין תותק  יש חלונות(,אם )ב יםשירותצה ו ח רבחדרי . המשמש כמעקה/מחסום, ו/או קירות מסך

 החלטת האדריכל. 

ודרישות כיבוי  אדריכל  עות, לפי החלטת ה ות קבו פפ או ר / ו ו/או סורג  ו/או סבכה    ו/או אוורור מכני   יעשה באמצעות חלון   ( ככל שנרכש מחסן )   ן אוורור המחס  . ו 

 . אש 

 .ל חלוקה ומס' כנפיים, הכל עפ"י תכנון האדריכוג, קבוע, גייטול של חלקי זו בפת אחלונות ותריסים, תוסדלתות, תיחה של בצורת פ יתכן שינויים . ז

ראות כל דין  ידי מנגנון גלילי התואמת להו -ם עלליערכת בריחים חבויים ומופעת מבעל (ביטחון)אשית מפלדה לכניסה רמגן  דלת: דלת כניסה .ח

טלסקופית, מערכות צירים, מגן צילינדר,  /צה פנורמיתצהי נוסף, עינית ון פנימפורט להלן: סגר ביטח לרבות רכיבים כמ, 5044ולתקן ישראלי מס' 

כנף הדלת  מ"מ לפחות. 1.25ת בעובי  ונמשקוף בנייה מפלדה מגולו .רהר דלת ומספר הדי צומע ,מברשת סף תחתון ית נעה ו"רוזטות",יד

 המוכר.  בהתאם לבחירת ן:גמר וגוו והמשקוף יהיו צביעה בתנור. 

  ן:דירת גאו בכניסה ל הדלת אש בקרבוכרת. בחירת המ גוון לפי  וניל,  ציפוי ד העורף. שות פיקורידלתאם אטומה, בה פלדהלת : דדלת ממ"ד .ט

דלת אש נפרדת   וץ(. לחילופין תותקן כנף תשמש גם כדלת אש )ויתכן שתידרש פתיחתה כלפי ח ותהכניסה לדיר  וי אש יתכן ודלתלפי הנחיות כיב

יועץ   תדרישוב חרום, לפי אוטומטית במצ)סגירה ידנית או יה כלפי חוץ ופתיחתה תה  תגילה או בסמיכו ניסה הרשולבת במשקוף דלת הכמ

 ת הכיבוי(. הבטיחות ורשו 

יר רגילה; הדלתות  על חלקיו ובפתיחת צ 23מס'  יות לבודות בהתאם לתקן ישראלדרים תהיינה דלת לחדלתות הכניסה : פנים ותי דלתמכלול  .א

לוחות   יכנף הדלת תהיה עשויה משת , לפחות ס"מ 7תית הדלת בגובה מר עמיד למים בתחוחויכללו התקנת קנט מ  תהיינה עמידות למים

ג  צירים יותקנו בהתאמה לסו חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר; – יבט תפקודיד ו/או מילוי אחר ש"ע בכל הפלקסבורעם מילוי  תמסגרעל  מודבקים

בכל  ם יהיו עמידים למים ויעמדו ת ודבקיכנף הדלת לרבות לוחו. חותלפ םיצדד 3 -יהיה מצופה ב( טקנ( -לת הדף הדלת והמשקוף; היקף כנ 
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ידיות  ו  סיבובי "תפוס פנוי" מנעול , עםהמתאים לעמידות במים גמר פורמייקה או ציפוי חיצוני מתועש. , ככל שישנהה הישראליתות התקינשדרי

ץ בגמר ובגוון תואם  רי או עבעל הלבשות פולימ ; 23ס' י מלאן ישר משקוף הדלת יהיה בהתאם לתקת בהיקף כנף הדל .שני הצדדיםמתכת מ

   .ה עמיד למיםיהי חר התקנתוהמשקוף לא  ;אטימה יכלול פסוי לדלת

 .אור, מזוגג בכנף הדלת-בחדרי אמבטיה / מקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו  . ב

 ו על ידה.שיבחר/ החברה ו/או הספק/ים ל ידיו עגצ, שיובן(וונים לפחות )אחד מהם לג 3לבחירת הרוכש מתוך  גוון: .ג

.  , אין לקבוע סורג קבועבחרום אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה(תי )קומ ץפתח חילוהמוכרז כבדירה   תחפבאו /ו בממ"ד -פתח חילוץ  .ד

 יחה. וג הפתיחה וכיון הפת בות סלר ,סן/תרייים במידות הפתח, סוג החלו נו סמכות כפתח חילוץ יתכנו שי בנוסף, בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המו

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  נגררת,/נפתחתפלדה אטומה, ההינה דלת  רחב מוגןמכניסה לדלת  :פיקוד העורףדרישות י לפ .ה

  בקוטרים שונים,גלים מעו ראוורומיניום + זיגוג וכן  פתחי לויים, הנגררות לכיס. חלון אס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שת 

תיצור  פתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,יות לפי הנח)אויר סינון   מערכת התקנת לפרוק. פלנצ'(, וניתניםקאות פלדה )דיסים בחסומ

ותו שתקינ הרי  ינון,"י החברה מתקן הס אם סופק עשביודגש  (. 2010ג"א מאי  ות ה)תקנ הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן.

  נוספת ע"י הגורמים שהוסמכו לכך ע"י פיקודינות ואטימות ב בדיקת תק כש, יחייוע"י הר  "י פיקוד העורף, לכן פירוקואושרו עוהתקנתו נבדקו ו

 ועלפביצוע לבין הביצוע בפועל יגבר הבר כניות המכר ו/או במפרט המכהעורף. למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בת

 העורף.  ל פיקודם הנחיות מעודכנות שהתוא

אביזרים   הצורך בהתקנת, עקב "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים וס"מ, ות בדות משוער, הינן מי3מס' בלה טורטות בהמידות המפ  – מידות

 מסך ותירחלונות/ויטרינות/ק דלתות/  ינמלבל ש ,ילים היקפיים למיניהםופ פרמשקופים ורות סמויות וכן  כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגמשלימים 

  פתחים אלו כנדרש בתקנות התכנון והבניה.  ממידות/שטח, לם לא יפחת המתקבלי םל הפתחיבכל מקרה גוד )לפי העניין(.

 

 

 

 

 גם הערות לאחר טבלה זו(  אה)ר מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה –  4מס' טבלה  3.6

 

 מיתקן
 מיקום 

 ות מרפסת שר )כללי(  טיהאמבחדר  ם י הור  הרחצ חדר  מטבח 
יים  ה וקבמיד

חדר   -בדירה 
 םשירותי 

 מטבח  כיור
 )בודדת/כפולה( 

 

מידות  
 ()בס"מ

 --- --- --- --- ראה הערה )א( 

 --- --- --- --- א'  סוג 

 זיכוי ₪  
 

כמפורט בנספח ד'  
 )טבלת זיכויים( 

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

 צה כיור רח

מידות  
 )בס"מ(

--- 
  80 -תון כארון תח

  ס"מ
  80 -ארון תחתון כ

 מס"
--- 25/45 

 ' א --- א'  א'  --- סוג 
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 מיתקן
 מיקום 

 ות מרפסת שר )כללי(  טיהאמבחדר  ם י הור  הרחצ חדר  מטבח 
יים  ה וקבמיד

חדר   -בדירה 
 םשירותי 

 --- י ₪  ו זיכ
 
 אין

 
 אין

 אין ---

 נטילת ידיים ר לכיו 

מידות  
 )בס"מ(

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

 ---            --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

גז ראו  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

מידות  
 ()בס"מ

 לפי מידות היצרן   --- צרן לפי מידות הי היצרן  לפי מידות ---

 א'  --- א'  א'  --- סוג 

 אין  --- אין  אין  --- זיכוי ₪  

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות  
 )בס"מ(

--- 80/80--- 
70/170   
 אמבטיה 

--- --- 

 --- סוג 
  ריצוף משופע לניקוז

 --- )מקלחת
 --- --- לית ריאמבטיה אק א'

 --- --- ןי א --- --- זיכוי ₪  

ים  סוללה למים קר
מהקיר   כיור,חמים ל/

 או מהמשטח

 פרח מערבל  --- מערבל  פרח פרח מערבל   למערב פרח ם דג

 א'  --- א'  א'  א'  סוג 

 זיכוי ₪  
כמפורט בנספח  *

 ד' )טבלת זיכויים( 
 
 אין

כמפורט בנספח ד'  *
 ת זיכויים( )טבל

--- 
 
 אין

טיה לאמב להסול
 למים קרים וחמים 

 --- --- )סוללה(  רב דרך --- --- דגם

 --- --- א'  --- --- סוג 

 --- --- י ₪  זיכו 
'  כמפורט בנספח ד*

 לת זיכויים( )טב
--- --- 

סוללה למקלחת 
 קרים וחמים  למים

 --- --- --- )סוללה(  רב דרך --- דגם

 --- --- --- א'  --- סוג 

 --- --- --- אין --- זיכוי ₪  

 

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪  

ת כביסה, כולל  למכונהכנה 
 מים ולניקוז  יבור לח

 --- יש  --- --- ---
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 מיתקן
 מיקום 

 ות מרפסת שר )כללי(  טיהאמבחדר  ם י הור  הרחצ חדר  מטבח 
יים  ה וקבמיד

חדר   -בדירה 
 םשירותי 

  לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, מייבש כביסהפליטת אדים  מ

 כולל תריס הגנה  
 --- יש  --- --- ---

 לים ור מדיח כיבהכנה לח
נה כהההכנה כוללת ברז ו)

קערת  ולסיפון  לחיבור לביוב
 (מטבח

 --- --- --- --- יש 

 --- --- --- --- אין  )ברז ניל(  קררם לממי  נק'

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

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

 

 : ואחרות טבלהל ערותה

 ם הרכישה(.ורף להסכאו במסמך אחר שצ הזבטבלה, במפרט מכר  צוין ל רק באם וע)הקיים בפ 

סילי  /נירוסטה אקרילי//חרס מתוך:  חומר. ס"מ 80/46במידות כפולה ערה קאו ס"מ  60/40  במידותת דדבוקערה לבחירת הקונה  חמטב כיור (א)

 . תחתונה נהכפול שניתן שיהיה בהתק רסלמעט כיור ח של כיור שטוחההתקנה :    .קוורץ

 : חרס. נטילת ידיים כיור  .ס"מ 25/45-במידות כ   חברהבחירת ה לפי תוצרת חרס.: כיור רחצה (ב)

   ונובלוק עם מושב כבד בעל צירי נירוסטהמ תהיה מחרס: אסלה (ג) 

 פ תקןע" ליטר 3-ליטר ו 6בולת הדחה קצרה וארוכה של בעל קימותי דו כנו בלוק מודחה חרס ומיכל ה ארגז שטיפה :  

   צירי נירוסטה.קשיח בעל  )מושב( פלסטי :סוי אסלהכי לפי החלטת החברה.  תוצרת1385  

                

 ודה או  שור משטח העבימוקמו על מי ,תיל מנגנון קרמי דו כמו בעברז נשלף : דגם: . לקערת מטבח)כולל חסכמים( חמיםסוללה למים קרים/ (ד) 

  1385ועומד בדרישות הת"י סדרות לבחירה   3לפחות  גויוצ ,מ, ציפוי כרום ניקלס" 25ס"מ , גובה  20עומק  הכיור              

 עומק ם, מיתי כולל חסככמובעל מנגנון קרמי דו  פרחמיקס : דגם: )כולל חסכמים( וכיור ח.שירותים חצהלכיור/י ר , ם/חמיםסוללה למים קרי  (ה) 

 .1385עומדת בתקן ה סדרות לבחיר  3צגו לפחות פוי כרום ניקל יו, צי ס"מ 15 כ ס"מ גובה 15-כ             

     ין.עלת חיזוק היקפי להבטחת יציבותה, הכול בהתאם לכל דמ"מ  הומוגני, ב 3.5)ו( אמבטיה : תהיה מחומר אקרילי בעובי            

ורי,  רשכולל צינור ש יקס מהקיר,מ ,דרך( 3נטרפוץ רב דרך )אי  מים חמים וקריםתקן סוללה לתו :דר מקלחתבח קרים/חמים:ים סוללה למ  ()ז 

ס"מ   30ן לפי בחירת הדייר זרוע מהקיר באורך או לחילופי ומזלף  ס"מ לפחות 60תלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 

אמבטיה וכן  ה תחתית למילוי הכוללת יציא ה, מיקס מהקיר, חמים וקרים סוללה למיםן תותק :אמבטיה חדרב .ס"מ 15קלחת בקוטר וראש מ

  ס"מ לפחות ומזלף.  60טלסקופי ומוביל אנכי באורך   תכוונן, מוט החלקה מ שרשורי, מתלה

 ידית קרים בעזרת  /מים לחמים  ויסות)כמותי  דו יקסר בעל מנגנון קרמיים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערבל מכל הסוללות למ  

 1385בדרישות ת"י עומדות ו  ככול שישנה סדרות ושלבחירת הקונה לפחות של ; על המוכר להציגויכללו חסכמים (אחת  

  
 .ניל יברזו: חיבור לביוב, ללתכו  ז/י שטיפת אסלהארגכיורים ו התקנת  ח() 

 .: לבןגוון הקבועות ()ט 

 . דלוחין או שפכים ( וחיבור לקו2007קון אוג' תי -)הל"ת םרים, מים חמי: מים קיסה כוללתהכנת חיבור למכונת כב (י) 

 הסופיות הינן    אלו משוערות, המידות הרי של הכלי בס"מ,: בכל משבצת שיש בה כלי תברואתי ו/או מתקן ו/או אביזר ומצוינות מידות ותמיד ( )יא 

 החברה. שנבחרו ע"יו היצרן, ו/אבהתאם למידות הספק    

  אביזרי קצה. אחרת, צנרת נחושת בלבד ללאאם לא נאמר : בה לנק' גזהכנ )יב( 

 מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית. : מים קרים (יג) 

   החברה. בהתאם לבחירת -יה(קבועות רחצה )אגנית/אמבט ( )יד 

 קבוע.  ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =  ( )טו 

 .  ודה או הכיורל מישור משטח העב= קרי ברז הממוקם ע חפר  
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  ית אחת. /חמים, בעזרת יד )מיקסר( = ויסות מים לקרים מערבל  

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

 טה זו ונדנסר. בשיפועל בשיטת קש במייבש כביסה ההכביסה יש להשתמ שייבממ אויר חם/לח, להוצאתבהעדר חיבור קונדנסר =  ()טז 

 ם ל איסוף המחייב ריקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדיין נפלט אויר חיכטת כמים אל מתהליך הייבוש נפלהלחות הנפלטת בעת   

 סמוך למכונה. לחלל הדירה ב  

 וז וכו'(. ות/פתחי ניק)ברזים/מקלח הקצה הסטנדרטיות קוז מתוכננים למערכות הני יש לקחת בחשבון כי מערכת אספקת המים ו ()יז 

 ת  , ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, ומחסום הקפי מפני גלישם"לחת דמוי "גשלעיל כגון ראש מקשינוי מהאמור   

 ז ברצפה.ל המים לקיבולת הניקוממפגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת המים, עלול ל  

 חלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון  ה ת חספוס מונעאמבטיה אינה כוללנו גם למקלחת וככל שרצפת הבאמבטיה הי  ואיל והשימוש( ה)יח 

 ת החלקה. הדבקת מדבקות המיועדות למניע   

י לאקרה של כיבוזרימת הגז במם מנגנון לניתוק השתמש בכיריים הכולליש ל ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, י(  )יט 

 הבישול. להבה/ות  רצוני של    

קוז ועים לניעם שיפ 2279 ת ת"יבדרישו דבגמר העוממקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין. ה הרצפה של תא שטח( )כ 

  ת כחלופה למשטח משופע במקלחתלא תותר התקנת אגניהמשטח

 מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו  

 ם הרכישה(.שצורף להסכ אחרבמסמך  או בפועל רק באם צוין כך בטבלה, במפרט מכר זה  

 

 

 

 בחלקם יתכן ומשותפים לכלל הבניין(, ברצפה, ופתחי ביקורת לקולטני ביוב )צנרת   :רך אחררה, לכל צו י יה נוספים בדאביזרי אינסטלצ    3.6.1 

 אש(.   י דרישות כיבויות, עפ"כמו )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדסבקירות או בסמוך לתקרה,   

  צנרת להעברת גז וכבל ,וצלמפ ו/או יני מרכזי וז למזגן מניק , הינסטלצית מהנדס הא טלפי החל צנרתוסוג ה מיקוםים בארון למחלקי מ

 .  למאיידעד המיקום המיועד ו בין המיקום המיועד למעבה פיקוד

דירה. ניקוז  אוויר לכל חלקי ההמאפשר פיזור ו אחר, או במסדרון א  הר אמבטיחדצמוד לתקרת  מפוצל,ו/או    מיני מרכזימיקום מיועד למזגן 

 יקוז מסתור הכביסה. או לנ  ום רצפהחסממאייד לה

   ההכנות יהיו בהתאם לתכנון המערכת על ידי מהנדס מיזוג אוויר.מיקום   

 הערה:  

 דמוי  י ויצרו בליטות התקנת כיסוי מבודד ואסטט יבו וייח(, ידרשו ככל ש, )בשטח הדירה הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כיבוי   

 רצפה,  בסמוך לקירות ו ו/או לקירות ותקרה  בסמוך ,לים""ספס או " רותעמודים או קו "  

 פתחי  תכן וידרשו י  ן הבניי וברים לגובה יות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העיש לקחת בחשבון כי לפי ת"י, והנח ,בנוסף  

 תחזוקה.  גישה לצרכי  אין לחסום אותם ויש לאפשר ביצוע פתחי ביקורת אלו ,  שיידרבהם  ותיר לכן בדביקורת, ו   

 

 המערכת הסולרית תהיה בהתאם  על פי הוראת כל דין. התקנת  מערכת סולרית תהיהאספקת מים חמים באמצעות : מיםחימום  3.6.2  

לכל דירה יותקן  . (פי הדרישות שנקבעו בהוראות כול דין עלה ית תהימערכת סולאר ספקת מים באמצעותא) 579ות תקן ישראלי לדריש

המאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה. מערכת  והתקן קוצב זמן הכולל מפסק ט עזר חשמליולל חימום עם אלמנמיכל אגירה )דוד( כ

   ליטר. 150 :להלןט המפור או דין יפחת מהוראות כלנפח מיכל האגירה לא  ולרית תותקן בהתאם להוראת כל דין.ס

, לפי החלטת  או על גג המבנה חלל מסתור כביסהת או בסמוך לה או מקום מוסתר אך נגיש כגון, במרפסת השרוב: מיקום הדוד           

  מהנדס האינסטלציה.  

 (.2007אוג'תיקון -יסה )הל"תטיה, מקלחת. מכונת כב: קערות מטבח ורחצה, אמבמים לכליםחיבור מים ח 3.6.3

 . יש. ברז אחד, ביציאה לחצר -דירות גןב   .במרפסת השמש  ,אין: לי"ד" רזב 3.6.4

 )מיקום לפי החלטת החברה(.: יש ירההכנה למונה מים לד  3.6.5

  או שווה ערך.,S.P  כדוגמת   :חומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 סטי : פלשפכיםפלסטי, : דלוחין                     

 יש.  :ור הגז ועד נקודת הגז במטבחמק ה מרת גז בדירנצ 3.6.7
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 : יש. הכנה למונה גז לדירה 3.6.8
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 בכפוף להיתר בניה .   *

 

  חרותוא הערות לטבלה

 ה ) ללא כיסוי(.עלסק הפה או קיר כולל מפנקודה לתאורה על התקר = ודת מאור קיר/ תקרהנק (א)

 , נספר כל שקע בנפרד(., ) יכול להיות מחובר עם עוד שקעיםרם חשמל רגיל= "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מז יל(בית תקע מאור )רג (ב)

 ממ"ר לפחות.  1.5החיבור יבוצע בכבלים 

, מחובר עם עוד שקעים יכול להיות) רגיל ניזון מזרם חשמלה  חשמליוי, לחיבור מתקן בודד מוגן מים עם כיסשקע מוגן מים:  )רגיל(קע מאור ת תבי  (ג)

 ממ"ר לפחות. 1.5בור יבוצע בכבלים החי נספר כל שקע בנפרד(.

לכמות   תוספת ושאינםוינים בסעיף א' יר(, המצק  ושל נקודות המאור )בתקרה א תיאור בלבד לאופן ההדלקה נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 . א'סעיף מאור המצוינות בה נקודות

 ושאינם בהכרח נקודה/ות "כוח". נפרד(, נמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד )כל נק' במעגל"שקע/ים" ה = נפרדבית תקע מעגל  (ה)

 דרגת הגנה גבוהה. באביזר הקצה מוגן מים נפרד אך ל מבית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשאו אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)
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ההכנה בקיר וקופסא צינור וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד לנקודת  ודת התקשורת תכלולנק= )מחשב( שורתתקחוץ/ טלפון טלויזיה/דת נקו  (ז)

חיבור   –שבים, נקודת טלוויזיה בין מח –ת רנקודות ביחד )קומפלט( או לחוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשו 3כולל כיסוי,  1מודול  55

 דרש על פי כל דין.  דורי כבלים הכל כנחיבור לקליטת שיל פשרותי חובה כאמור, ואלקליטת שידור

 . נקודה הכוללת פעמון ותשתית פנימית וחיצונית למערכת אינטרקוםנקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

 ם. נית המתכנ שת הרשויות ו/או הנחיו "= לפי דריר"אח (ט)

נקודת ההכנה  חשב( מריכוז תקשורת ועד נה לנק' תקשורת )מהכ .לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד הכוונה באם לא צוין אחרת"הכנה"=   (י)

למניעת ספק  ירלי(. ור להט" )ספ"מפזר חום" ולא "תנ יותקן )באחריות הדייר(,באם ההכנה לתנור חימום נמצאת מעל דלת חדר הרחצה בקיר. 

 רה.מסופקים ע"י החב עי חימום לאמצגש כי איוד

ריחוק ביניהם, אך מדליקים/מכבים את אותה/ם  נפרדים שונים הנמצאים ב  בוי, משני אביזריםכי /נקודה/ות מאור הניתנות להדלקה =יףחלמ ( יא)

 נקודה/ות מאור. 

אשר מתבססת על  שמל הדירתיתהחה בלוח כת תכלול : יחידת מדידירתית. המערתותקן מערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדבדירה  (יב)

ומעבד את , צג דיגיטלי אלחוטי המקבל דת תקשורת לשידור אלחוטיוח תלת פאזי(, יחיבר לדד זרם חשמלי )שלושה חיישני זרם עכיב המור

מ'  1.5ובגובה  שקום נגיכניסה/מבואת הכניסה במסמוך לדלת ההנתונים בצורה מקומית ומציג אותם בצורה ברורה, הצג יותקן בפנים הדירה , ב

 עלותם הכספית. צטברת )בקוט"ש(ואתוהמ ות את נתוני צריכת האנרגיה השוטפתציג לפח. הצג ימהרצפה

 בעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשמל. נויים במיקום וסוג הנק'יתכנו שי  (יג)

 ך אחראו במסמ, במפרט מכר זה  ין כך בטבלהויק באם צת לעיל יותקנו בפועל ריחסות בהערו )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התי       

 שצורף להסכם הרכישה(.       

 

   יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור: .יש: ת מאורו ה: נקוד מבואה קומתית: בכל קומ /חדר מדרגות   3.7.1  

 יש.  :לחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואה קומתית   

 בקשה להיתר(.הבניה )י תקנות התכנון ובדירה על פ ת( )צינורו: הכנת שרוולים ון חוץ טלפ 3.7.2 

 ,.זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 כל ציוד הגמר יעמוד בדרישות התקינה הישראלית והחקיקה הרלבנטית. כל אביזרי הגמר יתאימו  סוג: אביזרי הדלקה/שקע 3.7.4 

 . ות הת"ילפי דריש .נה תחת הטיחת בלבד בהתקלקופסאות מלבניו   

  (פחות )לצורך הרחבה בעתידמודולים ל 6דל של בגו כולל שטח פנוי : ישבתוך הדירה , םי ת דירתי ולוח תקשור חשמל לוח 3.7.5  

 : יש. מפסקי פחת לפי תכנון מהנדס החשמל.  מיקום:  

 יש, לדוד חשמל.  שעון שבת:   

 : יש. י חשמלשמש/ם, מי  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 אמפר.   3×  25 תלת פאזי:: תי בור דירגודל חי  3.7.7 

 דה תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למיקום המתוכנן לכיריים;   ירתי תלת פאזי תותקן נקוים הכוללת חיבור ד מגורבדירת                                   

 ט לרבות בית השקע   ל החיוונקודה תכלול את כ: ה5*2.5בל בכותחווט תלת פאזי בלוח החשמל  שירות למפסקהנקודה תחובר י                                  

 תי;והמפסק בלוח החשמל הדיר                                   

 ה   בדלת הכניס כוללת פעמון ותשתית פנימית וחיצונית למערכת אינטרקום) .5: כמפורט בטבלה מיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 (. באחד מחדרי המגוריםפומית שמע/דיבור  וכן אינטרקום במבואה או בכניסה לדירה ם נקודתית לבניין יש למקהראש                                 

 : אין. מערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור )נפרדת( 3.7.9 

  וויזיה רב ערוציתלקליטת טלם לחיבור לכבלי הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

    

 

 :ריםמיתקנים אח 3.7.11 

 ש"ע. "וונטה" או  )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי מפוח חשמלי חיצוניהמחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י  אוורור חלל  

 נים למרפסת שרות גם אם איננה לרבות במטבחים הפו ישיר לקיר החוץ,ורור ום ובמטבחים ללא אדרים סניטריי בח שרות,בחדרי           

 כיסוי. לרבות רפפת  חוץ, יש להתקין צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר תריס ו/או בחלון,סגורה ב         
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  ה:חימום, בדירמתקני קירור /  .4

אשר תכלול:   רכת מיני מרכזית אחת סטנדרטית תלת פאזי,למעתבוצע הכנה  .בכל דירה ן; הכנה בלבדאי  מרכזי  יני מ  דירתי  מיזוג אוויר 4.1  

  מיקום מתוכנן למאייד 

 ביצוע התשתיות   .זור אוויר יעיל וקצר לכל חלקי הדירהאחר אשר מאפשר פי תית תקרת חדר האמבטיה או המסדרון או מיקוםבצמוד לתח

מיקום  הלמאייד ועד  המיקום המתוכנן יןבה לוי הרצפבמי הענו ת בקיר סשת ופיקוד חשמלי מוכנ" של צנרת נחומהבות "צהנדרשות לר

יכלול יד למאימוצא ה"צמה"  מסתור הכביסה.ו לניקוז א חסום רצפהמל, ניקוז המאייד 3*2.5עבה, שקע כח מעגל נפרד המתוכנן למ

רמוסטט תהייד עד למיקום וול ריק לפיקוד קיר ממיקום המאשרהתקנת  .רכת בפועלח גבס, עד להתקנת המעלוב באמצעות כיסוי תרההס

  .מיקום המעבה/המעביםר לת מוצנע ומוס םמיקו. מהנדס מיזוג אוויר ע"י ות יהיו בהתאם לתכנון המערכת ההכנמיקום  .על קיר המסדרון

     

    

בוצע גם צנרת ניקוז כהכנה להתקנת  ת()לא כולל חדרי רחצה, שירותים, מטבח, מרפסת שירות  הדירהלכול אחד מחדרי  עילבנוסף לאמור ל  

יה עד מחסום הרצפה או  ה ומוצאה יהפמילוי הרצב מוגן הדירתי יבוצע ניקוז מחוץ לחדר. צנרת הניקוז תוסתר בקיר מזגנים עיליים. למרחב

צנרת בקירות יוסתר עם אביזר חרושתי מתאים וסגור  ה תחת לכיור, הכול בהתאם לתכנון מהנדס האינסטלציה. מקום מוצא ילופין לסיפוןלח

   .עם פקק

 ין  א "ד: מיזוג אויר למזגן עילי בממ   4.2 

   

   .: איןמזגן מפוצל  4.3

   אין.ין: כזית בבני ממערכת מר ן תי הניזומיזוג אויר דיר  4.4

   .: איןהפועל בגזם ר חימו תנו   4.5

 צה(.הכנות בלבד)בחדרי רח. : איןר חימום הפועל בחשמלתנו   4.6

 . אין: רדיאטורים  4.7

 : אין. קונבקטורים חשמליים  4.8

 . : איןחימום תת רצפתי   4.9

 : אין.מיתקנים אחרים 4.10

 

 , במחסן: הריחות בדי *סידורי כיבוי אש ובט .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן  ע"י רשות הכבאות. ככל שיידרש: הבדיר רינקלרים(:ית )ספיבוי אש אוטומטכת כמער 5.1  

 ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות: גלאי עשן  5.2  

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

 

 רשות הכבאות, ע"י ל שיידרש עליהם, ככ י פוי/ציפולרבות חי  * התקנת סידורי גילוי, כיבוי ובטיחות אלו,  

 וניות.ו שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תכנ, ו/אית המכרבתכנ יוצגו  בהכרחלא     

 

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה  6.1  

 ; ים/ש: בתחום המגרכולם לפי היתר הבניה. במגרש ,   מקורה/לא מקורה( ) סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 ין. : אחניה ףניות במרתח   

 ; קומת קרקעבפיתוח ב)לפרט(:  ם אחרחניות במקו     
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 כמצוין בתכנית המכר. : מיקום לפי היתר הבניה. : ניותח מספר: יש, חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 נכה,   העדר רוכשבורה נכה, חנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש די   

 .לדייר שאינו נכה ית וגםין כלל דירי הבב    

  רגיל/דשא/משולב(,(ת ואבנים משתלב /מוחלק  בטון חניה לא מקורה: ר רצפתגמ 6.1.3  

 יש. : גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 ת המכר.מון בתכני: לפי סיםו ק מי צמודות לדירה( לפחות אחת, ) לפי ההסכםמקורה/לא מקורה/במתקן, : מספר חניות לדירה 6.1.5  

  :פתיחה . אין :לחניון בכניסה מחסום  6.1.6  

   

 פיתוח המגרש  6.2 

ודרישות   תכנית האדריכלבהתאם ל או משולב /: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעיתשבילים: חומר גמר 6.2.1  

 . הרשויות

 האדריכל. לפי תכנית משולב ו/או /טבעית בות/ אבןבנים משתלא : אספלט/חומר גמר; יש :משטחים מרוצפים 6.2.2   

בכפוף   גינון חסכוני במים בהתאם להנחיית משרד החקלאות יש  :צמחיהימון בתכנית  מצורפת(. )על פי ס. : ישחצר משותפת 6.2.3  

   .)על פי תכנית אדריכל הפיתוח( לדרישות הרשות המקומית

 .ת ממוחשבראש מערכ לליש, כו: משותפת השקיה רשת 6.2.4  

    יש.  :ת הגן ר, צמודה לדירה/ו חצ 6.2.5  

    יתכנו מערכות ביוב ניקוז ומים משותפות.: , בחצר הצמודה לדירה/ות גן פירוט מערכות משותפות 6.2.6  

 יש. :  בחצר הצמודה לדירה/ות גן מ"ר(,  7  מינימלי של)בשטח משטח מרוצף  6.2.7  

 . ו משולבו/או/או רשת ו/או מתכת,  בן נסורהעות ו/או או/או מסל   אבן לקטו/או  ו בטוןבנוי ו/אחומר:  : שרגות של המ/גדר בחזית 6.2.8  

 . ולפי קביעת החברה  לפי תכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע    

 . אין(: קומה פתוחה בחלקהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.9  

 

 מערכות משותפות .7

 רכת גז: מע 7.1 

 תואר בתכנית  (, בתאום עם חברת הגז, ובמיקום הממגרש ב) קעיקר -צובר גז תת תבאמצעו מרכזיסידור  :לאספקת גז ההכנ    7.1.1  

 ת הנאה  וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה ו/או   

   חזוקתה.להנחת צנרת הגז ות    

 .ת חברת הגזת הגז הינם בבעלות אספקוצנר ,גז כאמורכי צובר ה תמובהר בזא   

 ;: ישירהמרכזי לד ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4: ראה טבלה מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 7.1.3  

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 טיחות.ת יועץ הבויישות רשות הכיבוי והנח לפי דר :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 יות יועץ הבטיחות. לפי דרישות רשות הכיבוי והנח: ריםאות/פרוזדו במבו ליניקת עשן  מערכת 7.2.2  

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. : מתזים )ספרינקלרים( –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 בטיחות. יועץ הנחיות  כיבוי והות רשות הש י: לפי דרכיבוי ותכולתן עמדות כיבוי לרבות ארגזי  7.2.4  

ועץ הבטיחות. ככל שיותקן גלאי בתקרת הפרוזדור, חובה על הקונה להתאים גובה  לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות י גלאי עשן: 7.2.5  

 הגלאי לתקרה מונמכת ככל שזו תעשה על ידו.   

 ם משותפיםונות כיבוי בשטחים( וארידרנטי כיבוי )האש, ברזי  י מערכות גילוי וכיבו ות כל סידורי הכבאות, לרב הערה:      

 מות לפי דרישות רשות הכבאות.מיקום וכ  פרטיים, או               

 ככל שיידרש ע"י רשות הכבאות. : אוורור מאולץ במרתפי חניה 7.3 



 מותנה בהיתר בניה 
 

נויים רק ע"י רשויות התכנון   ף ר בניה וכפו ת לפני קבלת הי מפרט נערך    לשי

 

 

 ד' , ב'א',  נספחים 

 
  03-7549501פקס:   03-7549500טל: בני ברק  4וכבא כבר מ,  ע"אודור נכסים ב

Office@udori.co.il 

 

 32 מתוך  26 'עמ

 

 אין. : )להזנת הדירות( מערכת מיזוג אוויר מרכזית 7.4 

 . ןאי ירים:שימוש הדי ל כת מיזוג אויר בחדר/יםמער 7.5 

 

 .לכל דירה 1ל הקיר. : התקנה עות דוארתיב 7.6 

 ו/או בריכוז אחר, לפי הנחיות הרשות המקומית המוסמכת.  הראשיתבקומת הכניסה  מיקום:  

 ית לפי תכנ :תו מיקום וכמ .וכו' (,פיםבחלקים משותמים, מערכות תאורה ) ימערכות סניקה ומשאבות מים, מאגר  :מיתקנים אחרים   7.7      

 עצים. המתכננים והיו                     

  תכנו היועצים ודרישות כיבוי אש. כל זאת בהתאם ל *                    

 חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

 . יש: )לפיתוח( לחצר נפרד מונה מים: יש; מגרשל ראשי מונה מים : יש; חיבור לקו מים מרכזי  8.1  

 יש.   רכזי:מ חיבור לביוב 8.2  

 נה. ; יש. לא כולל התקנת מו חברת החשמלם להוראות בהתא ,לרשת החשמלבניין יבור ה ח 8.3  

 . חיבור הדירה לחב' הטלפוניםבהתאם לתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא כולל  :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 ם סעיף )ראה גנה בלבד הכ .אין :(טאינטרנ/שורת )טלוויזיהחיבור הבניין לרשת תק 8.5  

 במחיר הרכישה. עבודות שביצועם בפועל  ת תומכים, ניקוז, דרכי גישה, כלולים: כביש, מדרכה, קירוי הגובל במגרשפיתוח כלל 8.6  

 יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.             

   .אין: אשפהחדר  8.7  

 . תות המקומישרה ע"י: פינוי אשפה  

 

 ותף כוש משר .9

 : משותףתיאור הרכוש ה 9.1 

 ם סומנו כמשותפים בתכנית המכר.בא: מקומות חניה משותפים    9.1.1   

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

 חברה.לפי החלטת ה: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

 .יש :ת כניסהובי( בקומל)מבואה  9.1.4   

 . : ישומתיתמבואה )לובי( ק 9.1.5   

 יש   :  חדרי מדרגות 9.1.6   

 .2 :מספר מעליות: יש; מעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג:  פחות: לגג משותף 9.1.8   

 ם.יד ממ" -םירתיים מוגנים דיש מרחבי אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.  :משותףדודים חדר  9.1.10   

 משאבות סחרור ו/או מערכות סולאריות,  משותפות( כגון:  אוו/: יש מערכות טכניות )פרטיות הגגיתקנים על מ 9.1.11  

 וכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל הדין.                                 

 . ש; ינון ח ללא גי שט : יש.שרגר ושטח פתוח בתחומי המחצ 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף  הורט בפרקים אחרים במפרט זה, כמפ:  ים של הבית שהינם רכוש משותףחלקים נוספמיתקנים ו  9.1.13   

 בתכניות המכר.    
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 ( שאין להוציאם מהרכוש המשותף: באם קיימיםחלק/ים ) 9.2 

 ילוט(., )מי מדרגות/חדר 9.2.1  

 םמרתפי /.יתנכקומה ט 9.2.2  

 ה משותפת.ה לחני גיש 9.2.3   

 מת כניסה. לובי בקו  9.2.4  

 לובי קומתי.  9.2.5  

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

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 ים טכני/ים )משותפים(. גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ 9.2.8  

 .על הגג מיתקנים משותפים על ידי התפוס  –ק הגג חל 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 יש מרחבים מוגנים בדירות(.  -)אין .קלטממ"ק /מ 9.2.11  

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

 בית משותף  9.3 

 משותף או בבית   ה בביתכר דירות(, המוהמכר דיר קוח –)להלן  1974 – דשל"לחוק המכר )דירות(, הת 6בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי    ל הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהלהירשם כבית משותף והתקנון שחל ע המיועד    

 יינים:ואלה הענ ;ן אותו עניי  כר פרטים עלהמ המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה    

 תף;חלק מהרכוש המשו הוצאת (1)    

 וד לדירה; שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמ (2)   

 שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;  (3)   

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  (4)   

 כר דירות; חוק המ )א( ל3ר בסעיף בדרך האמו  ואחר שקבע שר השיכון בצכל עניין  (5)   

  יים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב סר פרטים על עניין מהעניינים המנו מוכר שלא מ )ב(  

 שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף.    

 רה: י דברכוש המשותף הצמוד ל  שיעורו של החלק 9.4

 ( לשטח של כל  5פרק א' סעיף אופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה )כהגדרתה ושבין שטח הדירה  ר ליחסל האפשקרוב ככ יהיה 

 שות  ו/או כפי שיידרש על ידי כל ר יחידות הדיור בבניין, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,  

 שבון השטחים יילקחו בח ברכוש המשותף לא ה בביתכל דירחלקה של . בחישוב תכמוסמ            

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

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: 9.5

 . 1969 -יהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט 

 :אליו בים בקשר י והמשותף ובשירותים המח שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית 9.6

 הצמוד לכל דירה. וש המשותף עורו של החלק ברכפי שי היה עלי 

 , בגין בדירות שטרם נמכרו, החברה  שאירה/ות בפרויקט, הרי במקרה כזה ועד מכירת דירה/ות אלו תבאם לא ימכרו די 
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 ויקט. ומות בפרדירה/ות ד  וכפי שיחויב ל דירה/ות,בגין כ בעלות של הוצאות האחזקה של הבית המשותף )ועד בית(,  

 

 

 

 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/ותף )ו מהרכוש המשהחלקים המוצאים  9.7

 מהרכוש המשותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתכניות המצ"ב   יוצאו, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה       

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

 לדירות בבית המשותף  ף ויוצמדו אים מהרכוש המשותרש מוצום המגשבתח רקעובקומת הק   ף מקומות החניה במרת .א

 ל החברה.לפי קביעתה ש

 המחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה של החברה  . ב

 ישום הבית המשותף. , וכן כל השטחים שהוצאו מהרכוש המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד ר

 לעיל(.  9.2.9ף ר בסעיק כאמולמעט החלת וגגות )וסמרפ .ג

 מוצא מהרכוש המשותף. דר השנאים ח .ד

 

 

 

  ______ ______    ____________    ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה                        

 

 

 

 

 

 
 לנציגות הבית המשותף. מסמכים נוספים שיועברו לקונה ו  נספח א' 

 ת  ות כלליוהער פח ב' סנ
 טבלאות  זיכויים ח ד'  נספ

 יגות בעלי הדירות מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנצ –נספח א' 

 

 תכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: 10.1  

 רה. י דלליות )חיצוניות( של ההכוללת מידות של כל חדר ומידות כ 1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ  10.1.1   

 משותף בקומה. הכוללת סימון הרכוש ה 1:100 -טן ממידה לא ק נמצאת הדירה בקנהמה בה ית הקותכנ 10.1.2   

 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה.  1:100 -תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ 10.1.3   

 וש המשותף  ון הרכלת סימהכול 1:100 -קטן מ אומות מרתף בקנה מידה לתכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; ק 10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  ים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף טחים דירתיוש   

 . 1:100 -תכנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מ 10.1.5   

משותפת  ימון חצר ס הכוללת 1:250קנה מידה תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר בניה ב 10.1.6   

 . צמודותגינות ו

 

 ת ולחומרי הגימור, שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פיוהמערכלכל  ושימוש יינתנו הוראות תחזוקהירת הדירה  בעת מס 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:    

 פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.  )א(   

 ות, מערכות מיזוג אוויר,  ערכות בטיחות בדירה לרבות מהמותקנ שירות מערכות המונעת של   התחזוקה כוללת ותחזוק ()ב   
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 ות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.מערכ   

 תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.  )ג(   

 ר. ירת קשלפון ליצ ק ומספר טפסירה, לרבות שמות יצרן/מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים בד )ד(   

 

 תכנית והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור של   ( 1) ייןה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבנלרוכש דיר המוכר ימסור 10.3  

 עניין: בהבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות    

 גימורם.  הבניין על  יוטפות לתחזוקת כל רכיבפעולות ש )א(   

 בות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג  מערכות השירות המותקנות בבניין לרמונעת של   קה כוללת ותחזוקהתחזו ()ב   

 אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכיוצא באלה.   

 תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.  )ג(   

 פק ומספר טלפון ליצירת קשר. ות יצרן/ סבמבנה, לרבות שמ ותקניםכות המיוד ומערריות של צחאמפרט טכני ותעודות  ד()  

 רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ומספר פקסימיליה.  ()ה   

 טיחות  מערכות ב ,תסניטרית, חשמל ותקשור   ( למערכות המשותפות בלבד של אינסטלציהAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור   המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה ובפיתוח. קטרומכניות במבנהכות אלומער   

 למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה.   

 

 

 ל, יראו החברה  לעי 10.3ף ימור כמפורט בסעימרי הגות וחושל המערכת תחזוקה ואבל לידיו התכניות והורלק הראשוןסרב הרוכש  (1)  

 ה לעשות כן. החברה תהא רשאית למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהול )באם תפעל  כעמדה בחובת      

   בבניין(.      

 רות ת כלליות ואזההערו   –נספח ב'  

 ולדירה  ה נ הערות כלליות למב 

 .ם למבנה ולדירהו שינויים, התאמות ותוספות הנכוניבוצע רות(,לשונו בצו מכר דייסי )כהבס רטטופס המפב .1

 .  כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי התקפים למועד קבלת היתר הבניה .2

ה .3 זיקת  לקבוע  רשאית  תהיה  בחלקותהחברה  הבית  לחלקת  ולט א  נאה  בתיםחרות,  אחרוגורמ   ובת  הביתים  בחלקת  לנדרש  בכ  ים  ידי פוף  על 

 . הרשויות

 .ווג של אותו היצרן או תוצרת חוץלפי הסי  –סוג א'  .4

 

 2010-ע"תש( 3' מס' )תק לאנטנות מיתקן .5

 תקני מיו (  מ"אק)  ת פמשות  לקליטה   אנטנות  מיתקני:  799  י"ת,  ישראלי  תקן  לפי ,  החובה  שידורי   לקליטת  לאנטנות  מיתקן  יותקן  בבניין 

 (.א"אק) אינדיווידואלית לקליטה אנטנות

  דירה   שבכל  המבטיח  אחר  הסדר  קיים  אם   החובה  שידורי  לקליטת  לאנטנות  מיתקן  התקנת  מחובת  החברהת  א   לפטור  רשאיתהמקומית    הוועדה .6

 .תשלום בלא חובה שידורי לקלוט ניתן  יהיה

ביוב, חשמל,ערכות  ייתכן מעבר מ .7 גז    מים,  )הריסה, פתיחה,  ו' בתקרותכותקשורת,  שינוי  כל  לכן  ומחיצות.  קירות  רצפות,   בדיקהוכו'(, מחייב  , 

   מוקדמת

ת מים,  ן: צנרתעלות ועוד כגו רת,  ושל מערכות שאינן משותפות, צנהמשותפות    ןהבניי כות  מערשל כלל האלמנטים של  אנכית ו אופקית,  יש העברה          .8

 ,בשטחים צמודים לדירה, במחסנים  , צנרת מ.א. ואוורור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומהחות ביובוש  , צנרת ביוב, צנרת ניקוז,צנרת חשמל

כביסה מ  מסתור  בגגות  בשטחבמרפסות,  פרטית,  בחניה  וחצרות,  משותפיםרוצפים  וב  ים  בקירות  ציבוריים,  מעבר  תקרוובשטחים  הכל  ת 

ור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן  ערכות כאמ מ  י החלטת היועצים הטכניים.צוין בתכניות, לפ ומן/למלמס

   וטיפול במערכות הנ"ל.הן עוברות. הקונה מתחייב לאפשר גישה לתחזוקה 

 ר הכביסה(. למסתו ולא גלויה )פרטתרת  נרת בתוך תחום הדירה תהיה מוסהעברת צ              
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ת בכתמים דמוי  ווכן התחמצנות מינרלים )ברזל( המתבטא "עיניים", ת טבעיות כגון: הבדלי מרקם, גוון, גידים,כנו תופעותי טבעית, בריצוף וחיפוי באבן 

 וע המקצ ולכללי התקינה לדרישות בכפוף  הכול .חלודה

9.  

 .ינות )גרונגים(ע קיטום פלא יבוצם ילפוקירות ו/או שי   בחיפוי. מהנדרש בתקנים הישראליים ( במידות לא פחותבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות  .10

 

 

 

 

 הערות כלליות לדירה 

ובמרוו .11 הנדרשות  במידות  לפגוע  עלולה  הקונה  ע"י  סניטריים  כלים  הגישההחלפת  כא  המינימליים  חי  אלו  למתקני  לכלים  )הוראות  בהל"ת  מור 

 אלו.  ותד יממ אחראית לחריגה יעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה . למנ3 חלק 1205 תברואה( ובת"י

ע"י הדייריםשי  כל שקיימים(,)כ  מחסניםב .12 כלל הבניי  רכשו  ואוורור, המשרתים  ן. הזנת החשמל יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת 

 רזובאם יותקנו בא   דוד המים החמים ויח' מיזוג האווירשל    מםמיקו  בלבד.ויחוברו למונה משותף למחסנים    וש המשותף למחסנים תעשה  מהרכ

 .אך לא פחות מהכתוב במפרט מסוימת ים החלל ועלולים ליצור הפרעהסה, מקטינ יית כביתל

, במרחק של  dB60( Aבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על )הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עי באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י .13

 גלי המתקן/ים. דות תחת רלמי רעיבו ןוכ,  יחידה ממוקמתבו ה במקום' ממפוח פליטת אויר חם מ 1.5

 (. חגורות, עמודים, תיאורה, מתזים וכו') תכל שאלו קיימוכ תו מערכ םת בחשבון מיקומעבר תעלות מיזוג האוויר, יש לקח לצורך .14

 .ו לשנות מיקומםלפי הנחיות כיבוי אש, אין לחסום ו/א מיקום מערכות גילוי עשן/אש ומתזי כיבוי אש )ספרינקלרים(, נקבע  .15

לא תתאפשר ה כבר הושלם, חירפשר בא מסעיפי המפרט העם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף מוטרם חתימת החוזה  למען הסר ספק, במידה   .16

 הקבלן. בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דעתו. לרוכש לא תהיה כל טענה בעקבות בחירת

ו"תחזוקת בניינים:    1525ת"י   .17 "  את  ביבתם הקרובה" יחייבוסבנייני מגורים  קבלת החזקה הנחיות לתחזוקה" תימסר לקונה בעת  הקונה )חוברת 

   ה(.ריבד

לסלק   יש לאוורר המרחב המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנתוב להדגיש כי  חש .18

 . ן שמהם עשוי המרחב המוגןהנמצא בקירות הבטו ו(, המופק מבטן האדמה ץבאגרגטים )חצ אצלהימשרידי גז ראדון אשר עלול 

או  קיימות .19 ביוב  א צ   שוחות  מ נרת  הו  אחרות  כגון  ערכות  פרטיים,  בשטחים  יעברו  ואשר  במבנה  הדיירים  כלל  מחסנים   גינות,משרתות  חניות, 

 עצי הפרויקט. מיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויוומרפסות פרטיות, מספרן ו

נוירה,  ד ה  תת ובסמוך לתקרו קירב  ,ת מרפסות הגגצפרב .20 ביוב,  )מים,  וכעוברות צנרות  וכד'(  ומהווים ורת, השייכים  ביקפתחי    ןיקוז  לכלל הבניין, 

,  ןבבניימה  באחת מהדירות בכל קויתכן ו  תמע מכך.לאפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי העניין, על כל המש  מחויבחלקים משותפים. הקונה  

כללי  נ חיצוחילוץ   חלון/דלת  םימוק ישמש את  לצורךרים  הדיי  אשר  בעיתות חרום  ומילוט.  בקומה  אותה  אש  ,קונהה   מעבר  בדירה  רכש ממוקם ר 

 אל חלון/דלת החילוץ.  בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את המעבר בדירה קבוע מתחייב כי לא ייקבע סורג  ,חלון/דלת החילוץ

רגי .21 לא   -ל בממ"דבעת שימוש  בדופן הממ"ד  באם  )"  רלאווי   קיים פתח  יש להשאיר את דלת8"-4חוזר  אויר(  למיזוג  פת  ,  ע"מחוהממ"ד מעט   ה 

וח של עד יר ממוזג בין הממ"ד לשאר חלקי הדירה. ככל שתותקן כנף דלת עץ וע"מ לאפשר תחלופת אויר כאמור, יש לוודא מרופשר תחלופת או לא

 .ס"מ בין שולי הדלת לרצפה 3

 

 

 למגרש ולפיתוח  ת הערות כלליו

עירוניי  םפילרי .1 )חשמל,)גומחות(  השונות  מערכות  של  ושוחות  טל"כ,    ם  בגזה,  פשאבזק,  ימו,  וכד'(  חשבון שטח  יוב  ועל  במגרש  קמו 

 המגרש, בהתאם לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות. 

ן  עדה המקומית לתכנו והמוכר לפעול במבנה, ה  הגז שנבחרה ע"י  אישור חברתבתכנון והכזי יהיה על פי  מיקום צוברי גז לאספקת גז מר .2

 . ובניה ומשרד העבודה

 הרשויות.  לדרישות ם ומיקומם בהתא ייהת החנ ומ יים במספר מקויתכנו שינו .3



 מותנה בהיתר בניה 
 

נויים רק ע"י רשויות התכנון   ף ר בניה וכפו ת לפני קבלת הי מפרט נערך    לשי
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המגרש, .4 הצמודים,  גבולות  והחלקים  ר  הפיתוח  בתהליך  ושינויים  סטיות  ויתכנו  סופיים  בהתאם,אינם  סופיים,  וחלוקה    לדרישותישום 

 רשויות. ה הביצוע ודרישות 

 .קרקעיים ז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תתלרכבים המונעים בג אסורה הכניסה .5

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. בגז פחמימני )גפ"מ(,כל מתקן המופעל  ר חמור להתקין יסו חל א ףסבנו  .6

 
כל הנחיה   וו/א[,  11.12.2017–  12ה  רחיר למשתכן מהדו]מפרט מחייב מ  1פרט להוראות נספח ג'במקרה של סתירה בין הוראות המ  .7

 דין. לכל בכפוף  ,יהו/או ההנח חתגברנה הוראות הנספספח של משהב"ש מקלה לנ

להלן: "ההוראות"(, תגברנה  , מובהר בזאת כי במקרה של סתירה בין המפרט לעיל, לבין הוראות החוזה ו/או הדין ו/או המכרז ) כמו כן .8

 ההוראות. 

 

                                                  לאות זיכוייםטב   –' דנספח 

 ם יריכוז טבלאות זיכוי 

 

 מיוחדות הערות 
 

הדירה לוותר רק על רשימת הפריטים הכלולים במפרט המחייב )ככל שכלולים(, והמפורטים   המכרז זכאי רוכש י תנאיפל . 1

  נגד קבלת זיכוי כספי:להלן, כ 

 ארון המטבח.  . א

 . כיור, אמבטיה(סוללות למים ) .ב

 לפון.טונקודות רגיל בית תקע  .ג

 לת כניסה למרפסת שירות. כנף בלבד לד  .ד

 ם מע"מ.  לליכו הלןל יםחירים הנקוב המ . 2

3 

 :  קראמ

 יחידה.   -יח'

 מטר מרובע.   -מ"ר

 מטר אורך.   -מ"א

 חומר לבן )האביזר עצמו בלבד(.  –  חומר

 ן+ חומר שחור+ עבודה.  חומר לב  -קומפלט

 בודד.    פריט אחד -פריט

 
 
 א: ארונות מטבח, רחצה שנו
 

סעיף  
במפרט  

 המכר 
 תיאור 

 מר/ חו
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 "ח בש
 סה"כ  תכמו

3.3.1 

, משטח  ארון המטבח עצמו) לכלל ארונות המטבח זיכוי
,  ס"מ לכול אורך משטח העבודה 60, חיפוי בגובה עבודה 

הכול כמוגדר  (, מים חמים וקריםסוללה לכיור מטבח, 
 . הבמפרט ז

   1,000 א מ"  קומפלט 

 . (ת הכרוכים בהרכבת הפריט הנ"לוהעבודו  )* הזיכוי כולל את כל החומרים



 מותנה בהיתר בניה 
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 נים דלתות פ א:נוש
 

  סעיף
במפרט  

 המכר 
 תיאור 

 חומר/ 
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 בש"ח 
 סה"כ  כמות

 750 1 750 יט פר  קומפלט  דלת כניסה למרפסת שירות . ל בלבד כנף 3.5

 
 

 ואביזרים  נושא: קבועות שרברבות

 . ים בהרכבת הפריט הנ"ל(כעבודות הכרוה)* הזיכוי כולל את כל החומרים ו
 ורתקשתנושא: חשמל/ 

 
ף  סעי

במפרט  
 המכר 

 תיאור 
 חומר/ 

 ודהעב
 'יח

'  מחיר ליח
 ש"ח  ב

 סה"כ  מותכ

3.7  
במעגל משותף )לא מוגן מים ולא מעגל  רגיל בית תקע  
 ( נפרד/כח

   125 פריט  קומפלט 

3.7 
 

   75 פריט  ומפלט ק נקודת טלפון  

"י נקודות מינימליות הנדרשות עפה במספר מותנ  *בודות הכרוכים בהרכבת הפריט הנ"ל,עהחומרים וה ל)* הזיכוי כולל את כ
   .ן(התק

 
 החשמל/תקשורת בלאות לט  הערה

 כר. (, במפרט המ 5)טבלה  3.7ראה הערות כלליות לאחר סעיף  
 

ת החברה/המוכרת והקונה,  מ לה זו, בחתיבהמתומחרים המפורטים בט   מהפריט/ים, (מראש וביכתב) מימש הקונה בפועל זכותו לזיכויים
 ר. מכים מוסכמים במפרט ה ר כשינוייראו השינויים שבצע הקונה כאמו

 
 
 

 ____________   ____________   ____________ 
 חתימת המוכר      תאריך           חתימת הקונה     

ף  יסע
במפרט  

 המכר 
 תיאור 

 חומר/ 
 עבודה

 יח'
ר זיכוי מחי

 ליח' בש"ח  
 סה"כ  כמות

   200 פריט  קומפלט    לפי התיאור במפרט המכר  ר רחצה כיולת ברז לולסיכוי ז 3.6

   200 פריט  קומפלט  לפי התיאור במפרט המכר.    ז לאמבטיהסוללת בר זיכוי 3.6


