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HIGH- GROUP 

 ין בע"מ יליאם נחמיאס חב' לבנ

 

 1מפרט                   

 1974-צו מכר דירות )טופס של מפרט(, תשל"ד                     

 1973-לפי חוק המכר )דירות(, תשל"ג                

 

 ליאם נחמיאס חברה לבניין בע"מ נספח לחוזה בין 

      לבין 

      מתאריך 

 

 פרטי זיהוי: א.

      בית מס'       רחוב חרישיישוב   .1

 ;75מס'  חלקה  9007גוש מס'  1.1

 לחלופין כאשר אין פרצלציה: 1.2

 71ש מס'  גרמ / א'2יש חר תכנית מפורטת מס' 

 ;רשות מקרקעי ישראלבעל הקרקע  .2

 .בעלותהזכות שהקונה רוכש בדירה: 

 ;      מינהל מקרקעי ישראלשם המחכיר:   2.1

 12.12.16ירה תחילת תקופת החכ   ם שני  98תקופת החכירה  2.2

 -2קומה  2  דירה מס' .3

 –דירתי )להלן  חדרי שינה, מרחב מוגן       3חדר דיור, פינת אוכל,  מבואה,: הבדיר .4
  ,שובתי שימ  3חדרי אמבטיה,  2פרוזדור, מטבח, מזווה, ,  חדר שינההמשמש כ ממ"ד(
 גינה  שירות,ת מרפס

 שטח הדירה  .5

 מ"ר המחושב לפי כללים אלה: שטח הדירה הוא 

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

 –זה  ןיי לענ

ת בין הדירה לבין  בו ף לה, לרמה שמחוצה יןקיר המפריד בין הדירה לב  –"קיר חוץ"  (1)
 ת שמש, בינה לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או תכנית אחרת; מרפס

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

ני הקיר  יפוי אבן פח  פני הקיר בלא גימור; בקיר עם –וץ" קיר ח שליים נו צהחי "פניו (2)
 ללו את החיפוי. יכ

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

 

 . 583עמ'  .197424.1ם יו מ  3120' "ד מסלק"ת תש רסםפו  1

 וםמי  שים ודחשלושה  ; תחילתו  2008-שס"חתצו    –  532עמ'    24.2.2008ום  מי  6649שס"ח מס'  תק"ת  הוחלף  
 פרסומו. 

ם מיום חילתו שלושה חודשי; ת2015-צו תשע"ה  –  1142מ'  ע  1516.4.20מיום    7507ע"ה מס'  ק"ת תשתוקן  
 פרסומו. 

 חריש 

 המזרח  אור

 י מפרט כלל

http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-3120.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/TAK-3120.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6649.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-6649.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7507.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law06/tak-7507.pdf
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 שטחי כל המפלסים בדירה. 

כל   לקי שבלבד לפי ההיטל האופ גות בדירה יחושב פעם אחתדרשטחו של כל מהלך מ )ג(
 גות.דרמהלך המ שממנו עולהס ופעים והאופקיים; השטח יצורף למפלחים המששטהמ

בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה   )ד(
בניה )בקשה  והתקנות התכנון  –)להלן  1970-)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל

 להיתר((. 

 שמשים את הדירה באופן בלעדי: או המ רהלדי םידמוצמפירוט שטחים נוספים ה .6

 מ"ר;       מתוכה מרפסת שמש מקורה בשטח       טח בש 1סת שמשרפמ 6.1

ימון מיקום החניה  ס  מ"ר )יש לצרף תכנית שטחי החניה עם       חניה מקורה בשטח  6.2
 המוצמדת(; 

סן  יקום המחון מסימ עם  מ"ר )יש לצרף תכנית המחסנים  בשטח 2מחסן דירתי 6.3
 ד(;המוצמ

 מ"ר;       בשטח  3מרתף דירתי 6.4

 מ"ר;      גג מוצמד לדירה בשטח  6.5

 מ"ר; בשטח   4גינה מוצמדת לדירה 6.6

טם  ש לפרדירה באופן בלעדי יים את המש או מש םמדיאם יש שטחים נוספים המוצ  6.7
      טח(: ושת )מהו

 :הערות לחישובי השטחים

מרפסת חיצונית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא   –"מרפסת שמש"  .1
על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או  ם  בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים העוברי

גובלים  ה רהרות הדישל קיעל פניהם החיצוניים רפסת והמשל  םייבנו המעקים ה
 במרפסת. 

שטחו של מחסן הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן התוספת שטח הקירות; כאשר  .2
קיר המחסן מפריד בינו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית  

 ו. ר במלואקישטח ה ל יכלחב של הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ירוה

שטח תיאורטי   של המרתף בתוספתבין קירות החוץ א לוהשטח הכהוא  שטחו של מרתף  .3
ס"מ; כאשר קיר המרתף מפריד בינו לבין חלק של דירה  20מתחת לקירות החוץ בעובי 

קיר; כאשר קיר המרתף גובל  ה  אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של
 או. לור במיקהטח  בשטח המשותף ייכלל ש

של עד  ותר סטיה בשיעורומכים בהיקפה; תהת ת ח הקירואת שט שטחה של גינה כולל  .4
 בין שטח הגינה המופיע במפרט המכר לבין השטח למעשה.  5%

 :סטיות קבילות .7

 טיה ממפרט זה: כסהסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן 

אולם  שה; ו ובין השטח למע 6-ו 5עיפים בסורט פמכטח בין ש 2%סטיה בשיעור של עד  )א(
 לעיל.   4והערה  6.6כמפורט בסעיף יותר ותר סטיה גדולה  שטחה של גינה ת  יןני לע

 בין מידות האבזרים במפורט ומידות האבזרים למעשה.  5%סטיה בשיעור של עד  )ב(

 בעז שרייבמן אדריכלים  :ר )להלן האדריכל(יתשם עורך הבקשה לה  .8

 אביב ל ת א', 7ם לוהש  דרךכתובת  03-5465072פקס    03-5465361 טלפון

 schr_arc@bezeqint.netוני: דואר אלקטר 

 : אילן בן דוד שם האחראי לתכנון השלד )להלן המהנדס(  .9

 , בני ברק 16בר כוכבא כתובת  077-7003454פקס  077-4007323טלפון 

 an@englilan.co.ililלקטרוני: ר אאוד
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 ואבזריה דה בנה, הדירה, ציוהמ, הבניין אורת ב.

* המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אחרות בבניין, בתנאי שלא 
 ישנו את חזית הבניין או שטחים ברכוש המשותף. 

 רישות התקן הישראלי אם יש כזה. אכות יהיו לפי דמלכל המוצרים וה
 ורט להלן:  מפכ  יבורייםים הצול את הרכיבים והשטחים יכל ורהמג  ןי יבנ

 הבניין   יאורת .1

       רב-משפחתי .1.1

 רים מגולדירות שלא  0 ןי יבנ; ב םלמגוריות דיר 26בבניין  .1.2

 פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה – 1טבלה מס'  .1.3

 

כינוי או תיאור  
 מהקו

ת קומו
חת  מת

למפלס  
 יונה קומהעל

רות מספר די
 מהבקו

 תרוהע סוג השימוש

 קומות  2 חניה  2 2 מות מרתף וק

ה  ניסכמת וק
 ה* נ חתות

מבואה )לובי  ,יםורמג 4 2
חדרים לשימוש  ,כניסה(

  חדרים,כלל הדיירים
 ם. נייטכ

 קומה  1

 קומות   4 מגורים  4         קומות

קומת גג  
 )פנטהאוז(

 קומה  1 ם מגורי 2      

קולטים, טכני עפ"י צורך,               טכנית  מהקו
ים, מרפסות גג,  מעבי מזגנ
 יציאה לגג 

 קומה  2

סך הכל קומות  
 ם למגורי

                  8 

  תוקומכל הסך 
 בנין ב

9 

 בניה. היתר הטבלה בהתאם ל: ייתכנו שינויים בתהערו

ובעת  איזו מהכניסות היא כניסה ק  יש לציין  * במקרה שיש שתי קומות כניסה לבניין,
 ר((.יתלה  שהתה בתקנות התכנון והבניה( )בקלבניין )כהגדר

 

 

נוסעים לכל   ספרמ ;8מעלית   נות לכלמספר התח;    1  מעליות פר ה; מסיש: מעליות .1.4
 יש :שבתמעלית ;    6  מעלית 

 9: מספר תחנות לכל מעלית 2מספק מעליות :  76-78במגרשים 

 : יש ; מעלית שבת6מספר נוסעים לכל מעלית: 

 איןעמדת שומר:   .1.5

 :ת גמרועבודו הבנייןחומרי  .2

 טרומייה:  שיטת הבנ  ;: לפי תכניות המהנדסשלד הבניין .2.1

ס"מ;    סדטת המהנחל י העפ" עובי      יןבטון מזו : חומר תתיקרה קומרצפה ות .2.2
(: חומר 1004בידוד אקוסטי )לפי תקן ישראלי מס'  ;     קונבנציונלי ה: בניהשיטת 

 ס"מ.      הנדסמחלטת ה עפ"י ה עובי      עפ"י החלטת המהנדס 
   .העת החלקלי למני הישראבהתאם לדרישות התקן  החלקה דנג  יהים יהר גו המ ריצוף בניין        
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עפ"י החלטת   י עוב    איטוםשיפועים+    )לפרט(:  בטון: חומר: ליונהומה עתקרת ק .2.3
  עפ"י החלטת  חומר  (:1045ס'  ישראלי מפי תקן ד תרמי )לבידו ס"מ;      הנדסמה
 ס"מ.       נדסת המההחלט "יעפ  עובי       נדסהמה

      הנדסלטת המהח  פ"יע עובי      בטון+ שיפועים+ איטום : חומר: ןבנייגג ה .2.4
      "י החלטת המהנדספע מר חו (: 1045ס' לי מ ישרא  י תקן)לפ תרמי  דבידו ס"מ;
 ס"מ      עפ"י החלטת המהנדס  עובי 

  ס"מ. שיטת      עפ"י החלטת המהנדס עובי      בטון/ בלוק : חומר קירות חוץ .2.5
מר ו (: ח1045 ראלי מס' תקן יש  ד תרמי )לפיידוב;     המהנדס עפ"י החלטת  יה:הבנ

 ס"מ.      נדסהמהטת החל עפ"י עובי      סדנמה עפ"י החלטת ה 

 :חוץקירות מור יג .2.6

ים(  חומר יין ה ים )צאחר ומריםח עם  משולבהחיפוי  (; טפר)       טיח חוץחיפוי עיקרי:   . 2.6.1
 היתר בניה נאים בי התפ כל לה;     

לפי התנאים  הכל אחרים;פויים עם חי משולב      צמנט  /ריליקא ץ )תיאור( וח ח טי . 2.6.2
 בהיתר בניה 

      חיפוי אחר )לפרט(:  . 2.6.3

 ס"מ. 20בי וע  לוקב /ובט מר : חודירותהקירות הפרדה בין   .2.7

  :חדרי מדרגות .2.8

  סגוראיפיון כל חדר מדרגות:  ;    1 ן י בבניהמדרגות    מספר חדרי 2.8.1

י  האקוסט הבידודס"מ;     מינ' 20 עובי       בטון/ בלוק קירות מעטפת: חומר  2.8.2
 ראות כל דין. יבוצע על פי הו  יתעלממדרגות והי לחדר

טיח+ צבע  ר מ', וחומ     תקרה עד לגובה  בטון/ בלוק גבס חומר  גימור קירות פנים: 2.8.3
 לתקרה; ד ע     אקרילי

 נתטי יד סיסיח ו בט  עצגמר התקרות הבנויות יבו

 תאם למפורט להלן:  גות יהיו בהל חדרי המדרר שהגמות ודעבגות: מדר 2.8.3

 הריצוף+ טיח וצבע אקרילי עד לתקרה. בשיפולים )פנלים( כדוגמת     חיפוין בבניי  •

 צע בטיח וסיד סינתטי.  גמר התקרות הבנויות יבו •

 עבודות גמר המדרגות  

לים תואמים לאורך יפושת , ובעלוהרלבנטיים םניתק ת הלדרישו  תאםבה פורצלןגרניט  
כנגד החלקה. בידוד אקוסטי לחדרי מדרגות   וספסיםם מפיס ופ  טיםסדת והפווהמדרג

 י הוראות כל דין.והמעלית יבוצע על פ 

  

 .1142ת"י  בהתאם ל;    כתתמ חומר       ניקת מעקה: )תיאור(  2.8.4

     ר משותףמחדר מדרגות/ אזו  (רתא) יש:  ליה לגגע 2.8.5

   חדרי מדרגותעבודות גמר 

 

 

 . מבואה )לובי( קומתית .2.9

  היל רג קרמיקהרה או נסובן  אקשיח, דוגמת   יפו חיגימור קירות הפנים יהיה ב (א)
וצע טייח  החיפוי הקשיח יב  לעמ, הדלתותופי  משקבה  ולג  יט פורצלן, עדנ או גר

   ה.לתקר קרילי עד וצבע א

 . סינתטי יד סו  טיחב  גמר התקרות הבנויות יבוצע (ב)

 הקומתית יעשה באבן נסורה או בגרניט פורצלן.    המבואהריצוף  (ג)

 :  מבואה )לובי( כניסה . 2.10

 בהתאם למפורט להלן:  עבודות הגמר של מבואת הכניסה יהיו 
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  וא  רגילה קרמיקה ורה אוסנ אבן דוגמת שיח, כקי יפו חהיה ב ת פנים י ו ריק גמר (א)
הקשיח יבוצע   סה, מעל החיפויהכני ורצלן, לפחות עד לגובה משקוף דלתפ  יטרנג

 יח וצבע אקרילי.  ט

 גימור התקרות יהיה בסיד סינתטי או תקרת משנה או תקרה דקורטיבית.   (ב)

  שטח לןצגרניט פור מסוגים ריחאאו )שיש( ה באבן נסורה ריצוף המבואה יהי  (ג)
  .מ"ר  0.64-ת מיפחלא  דד בואריח 

מזוגגת, בעלת פתיחה  יין המגורים תהיה דלת אלומיניום נבל  יסהכנ דלת ה (ד)
 חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן. 

עלות  תיבות הדואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין, ויהיו ב (ה)
 .  816 ייה ות"ינות תכנון ובנ מיניום לפי תקואל ת חזי

ר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת  אמוי וונ חיצ ןי ינב  רפיותקן מס  יןני ת הב בחזי (ו)
 שות המקומית.  הר

  ידסע בבטון צבו   וא טיח פנים ף:רת: גימור קירות פנים ממרתף חניה . 2.11
 )לפרט( אבן משתלבת  / מוחלק בטון: גימור רצפת מרתף פרט(;)     טטיסינ

 וע בסיד סינתטי;ב צבטון נים או ברתף יעשו בטיח פר קירות פנים הממוגי

 משתלבת ; ןאב ב ולק את יעשה בבטון מוחגימור רצפת החניו

ם  אבהת רצלן וגרניט פופה ייעשו בחדר אש עבודות גמר של הרצפה והקירות
                 דין. שות כלדריל

 י( ופרטי זיה –ור בפרק א' תיאור הדירה )בנוסף לאמ .3

 :רהגובה הדי .3.1

  ורמ )כאמ';  2.65    תחתית התקרה: לא פחות מ ד צוף עמפני הריגובה הדירה 
 ון והבניה( קנות התכנ תב

 מ';   2.1    ות מח פגובה פרוזדור: לא 

 

 

 

 

ים המשמש לה או דיםוצממוגימורים בדירה ובשטחים ה םחדרי רשימת  – 2טבלה מס'  .3.2
 האות

 תיאור   ת  קירוגמר  גמר תקרה   וף ריצ הערות

סוג  גרניט פורצלן 

  ותא' העומד בדריש

התקינה והחקיקה 

 .טיותהרלבנ

 

יד  + ס טיח

   טינתסי

 טיח+ צבע אקרילי 

כל צבעי תקרות  

ים יהיו ירות פנוק

וק  בעלי "תו תקן יר

" מטעם מכון  

 נים הישראלי .התק

ים ות החדרכל מערכ

מופיע  בדירה, אלא אם כן 

 ח זהלוב רחאט ירופ

ד  + סיטיח    

 נטטי  סי

תאם להנחיות הב

+ צבע  פיקוד העורף

 קרילי א

 ממ"ד  

 2015-צו תשע"ה
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 נחיות למילוי הטבלה: ה

 בלוקי גבס   /בלוקי בטון  :ותחומר קיר*

 צבע אקרילי + ר קירות: טיחגמ** 

 סינטטי  סידטיח+  גמר תקרות:**

יין, לפי  בנבוירה בד  ניםהמותק ףצוהרי גיסו***ריצוף: 
דות להחלקה  תנגה  -2279  דו בדרישות ת"ייעמייעודם, 

 ולא יפתחו מהמפורט להלן:  

  סיד טיח +   פתוח 

 נתטי  סי

קירות וי חיפ

 60בקרמיקה ובגובה 

ל אורך לכס"מ לפחות 

 . משטח העבודה

מעל החיפוי ובקירות 

 אקרילי . טיח + צבע

   מטבח

סוג  גרניט פורצלן 

  תשוירדא' העומד ב

ה יקקחנה וההתקי

 .טיותהרלבנ

33/33 

 

  דסי+  טיח

 סינתטי  

ת קירו חיפוי

ות  במידבקרמיקה 

בחירת הקונה ללא  ל

יר עד המחי מושינ

ו משקוף קגובה 

הדלת. מעל החיפוי 

+  יח ועד לתקרה ט

 קרילי. צבע א

חדר מקלחת, חדר  

 אמבטיה  

סוג  צלןגרניט פור 

  תשודריא' העומד ב

התקינה והחקיקה 

 .ותיטהרלבנ

33/33 

 

ד  י+ ס טיח 

 סינטטי 

ת  קירו חיפוי
  דותיבמ  הקרמיקב

רי  בחד  כמפורט
  1.5ה  צה עד גובחהר
 .מ'

מעל החיפוי ועד   

  לתקרה טיח + צבע

 אקרילי. 

 חדר שירותים

גרניט פורצלן   

ונה:  חירת הקבל

-שטח אריח בודד

   מ"ר. 0.18

טיח + צבע 

 תטי  סינ

 מחסן  טיח + צבע אקרילי 

מקורה  

 תיקלח

יר  הם קות שבמבמקו

ופה בחיפוי  חמץ חוה

 רךצוללא ח קשי

 לים. ופיבש

ל החזיתות ת כלדוגמ  

. שלום נוסףללא ת

ם מעקה אלומיניו

 יתמשולב עם זכוכ

חוסמת או בנוי  מ

  כדוגמת החזית.

   מרפסות
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  ;R-9  -םיורחדרי מג  (1)

 ; R-10 -חדרי רחצה  (2)

   ;R-11  -חתקלהמא ת תרצפ (3)

ס"מ לפחות   7וף בגובה  יצוף יכלול שיפולים בכל היקף הקירות מחומר הריצ רה (א)
   יח;קש חיפוי רותהקי מרבג יןצו כן ,אלא אם 

כל מערכות  ל  במידות  לא שינוי מהמחיר אריחיםול ר יציג לבחירת הקונהוכמה (ב)
יח  לתוספת אר יתן אופציה  רהמוכ. 33* 33 , 45* 45,  60*60 בדירה החדרים 

 ת הקונה.ריח לב 80*80מידות  ב

 פורצלן לבחירת הקבלן/ יזם. חסן: הריצוף יהיה מסוג גרניט  ריצוף במ (ג)

ך  מתוכר  יקול המולפי שקבעו יי לחיפוי ריחיםות הא" מידהרחצהבחדרי  (ד)
 יר. ות לדיהמוצג   הדוגמאותות והסדר

להציע,  רשאי  יהיה  וכרהמ .ס"מ 60* 30 ,33* 25במידות  יחיםאר חיפוי קירות :  (ה)
  ,20*50 ספות ת למפורט וכן במידות נומת הקונה אריחים במידות דומובהסכ

 . נוי במחיר הדירהל שי, ללא כ33*33

ו/או  המוכר  שיציג  אפשרויותירת הקונה מתוך פוי: לבחיצוף וחי י ר סוג (ו)
 :  להלןתאם למפורט  ר, ובהוכחר המם יבבההספקים ש

דוגמאות/גוונים מכל   3-וף ו של ריצ סדרות 4 ,ותהפח , לכל  לקונה ציער יכהמו (ז)
  ,רים ת מגוירודבמוש בשי יחיםשכוונים נפוצים ואות /גגמ התואמים לדו סוג

 יר ניטרלי; הב  ם בגווןד מהת אחלפחו

  תקניםות העל דריש  נווג א' ויע ס ר יהיו מהמוכ יע יצ הדגמים אשרכל  (ח)
 רלבנטיים;  ה

ה זהה  קרמיק  וחיפוי אקוסטי  ודיד לל בנית כורה מובסגיצע ביש ל לויה לצנרת ג (ט)
 לגמר הקירות ;  

ולפי   כל דין ת ראוהו  פיל ייאטמום באזורים רטובי הנקזיםו הקירות, הרצפות  (י)
 ם;ירים סמוכ ן/חדניי י ב ניעת מעבר מים לחלקטיים למנים הרלבנישות התקדר

 :ארונות 3.3

ר  יולכ ירות, מדפים, תושבות ג לתות, מדול יכלהארון  ח תחתון: טב רון מא 3.3.1
ים מובנות  רי ם להתקנה שטוחה של כיור/הכנה לכיפתח המתאי  תחתון, חיתוך

 ח כלים; דיכנה למתה(, החשמל להצ קודתול ונגז לביש  ות)פתח, נקוד
   ;מס" 60דלתות, יהיה כ הון, כולל חזית ר הא עומק :מידות              

 ף;  פני הריצול מעס"מ   90כ משטח העבודה יהיה ל ון שגובה סף עלי              
מיד  ע בחיפוי ו  ס"מ  10 -( בגובה של כקלבתחתית הארון תותקן הגבהה )סו              

 ;  הארוןחתית ת ל ניעת רטיבות שלמ ם מיל
 

 י הקונה לפחות על המוכר להציג בפנ; תכתמקה, ידיות יי מור פ :ניציפוי חיצו             

 ר וון בהימהם בג  בן ואחד בצבע ל  םהמ  אחד ה גוונים שונים לבחירה,יש חמ             

 ; רליניט              

 ;  ןן לבבגוו היק ו פורמיאין מלמציפוי פנימי וגמר מדפים:              

 , וגב הארון יהיה מעץ דיקט; דויץ' וג סנו מעץ מס יהיים גוף הארון ומדפחומר:               

 ;MDF' יץעשויים עץ סנדוו ון יהיור אה יק חל שאר             

ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו; ביחידות   60ידת מגירות ברוחב ול יחן יכל הארו

 נה" פי  פתרונות יותקנו " וןהפינה של האר

 2015-צו תשע"ה
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  ה ח עבודשטמ הקונ חירת הבלקן  יותן רון התחתו לכל אורך הא ודה: משטח עב
כדוגמת אבן קיסר  )או פולמרית עית מאבן טב – ס"מ  2 -ת מפחובעובי לא   משיש

לפי   1,2)חלקים   4440ת"י   הרלוונטים, התקנים דרישותל   ונהווה ערך( העש או
ת בכל היקפם.  ונור הא זיתחס לביחס"מ  2של עם שוליים בהבלטה ,  העניין(
 ;מוכרבודו ייבחר ע"י היופן ע ה, שאון מוגב קנט עלי טח יותקן המשבהיקף 
כל  כ טחם עיבוד בחזית המשעט מוגבה קנ א לל קנה התיף עד לה  רשאיהקונה 

 ; היקף המשטח בכל  אף מים הנדרש; כולל

 

ם  פקיאו הס /המוכר ו  מאות שיציגוגוון של דוג: לבחירת הקונה מתוך מ)ז( משטח העבודה במטבח
יהיה בהיר  אלו ואחד מגוונים  ת,וחפ ל ה גוונים לכ  3 נהני הקו ציג בפי כר וכר; המוהמ שיבחר 

 ניטרלי.  

    :רון מטבח תחתוןאשל  ערי אורך מז

    מ"א; 5  –חדרים  4-ו רים חד 3דירת  (א)

 מ"א. 6 -ומעלה  חדרים 5דירת  (ב)

 רון;  אהורך  אבת פעמיים נה מחושביפמטבח,  ה  מידת אורך הארון תימדד לאורך קיר (ג)

ארונות  וך הולבים בתשקרר, הממ למעט ם, וכיו"ב,  יי , כירורמדיח, תנ המיועדים לים  חלל (ד)
 ת; הארונו ו באורך ייכלל 

 ה.א ומעל "מ  6אורך המזערי לא יפחת מ  חד' ומעלה  4.5 תובדיר :ליוןעון מטבח רא 3.3.2
פי  הספצי מסיבות של תכנון המטבחחתון. האורך המזערי מתייחס לארון המטבח הת 

ארון מטבח  א מ"  2ב מ"א ארון מטבח תחתון 1דייר להמיר הצוכר יהא רשאי להציע ל
במקרה זה לא יותר מ"א,  2יון  מ"א ואורך מטבח על  5, אורך מטבח תחתון  עליון. כלומר

מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לדרישות  תי.  מטבח עליון פינ ארון
ס"מ לפחות. ארון   30ס"מ לפחות ועומקו  75גובהו המפרט לגבי ארון המטבח התחתון.  

 כו. מדף אחד לכל אורלפחות מטבח עליון יכלול  

                

עץ סנדוויץ' או   תחתון   היה ארוןי הרחצה י באחד מחדרארונות חדרי רחצה:  3.3.3
צירי  ם, , מדפילתותהכולל דלפחות   "מס 80מינימאלי של ך נח, באור וי או מו ל ת ,טרספה

 ; רכיוב במשול יאו קוורץש/ נשי /רלי מחרסינטגמשטח עבודה אנירוסטה 

 ; יןקה/מלמאי רמפומי פני   ציפוי ;קהיאפורמ וני  פוי חיציצ

 ;י פורמאיקהסנדוויץ בחיפו  מדפים: חומר וציפוי; 

 מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

תכת  ת מועוזר  ביסה, בעלכ  יתמתקן חיצוני לתלי: כביסה: תיאורית מיתקן לתלי 
ורך ניתן שא  ,פלסטיקה מכביס חבלי 5ס"מ , 160ינימלי של רך מגולוונות וגלגלים באומ

  120 -שיותקן מתקן מתרומם שאורכו לא יפחת מ  ובתנאי ס"מ 160מ ן קט היהי   המתקן
 ;. ס"מ 800ר של חבלי הכביסה לא יפחת מ  בטצמס"מ והאורך ה 

דירות גן/גג: אפשר  ל;  5100י מס 'תקן ישראלב מדמסתור כביסה מחומר עמיד העו
    ;תך בחצר/ מרפסער מתקן שווה  ותקן שי

 

 

 

 משתנה בהתאם לדירה   -ים בדירהות ותריסנוחל ,תלתו רשימת ד – 3ס' מ הלטב 3.5

 

 תיאור 

 טור א' 
 דלתות 

 טור ב' 
 חלונות 

 ר ג' וט
 תריסים 

 הערות ג  סו מר וחות  מכסוג   חומר כמות  ג  סו חומר כמות  

 2015-הו תשע"צ

 2015-"הו תשעצ
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 תיחה פ ומידה  ה פתיח ומידה  תיחה פ ומידה 
 1 מבואה 

97/205 
פלדה  
 ן בטחו

                                           ציר

 1 יור חדר ד
260/220 

כנף על   אלומיניום 
 כנף

                  1 
220/60 

גלילה   ם וומינלא
י מלשח

ת, 
לל  וכ
  בוי גי
   נייד

 

חדר שינה  
 ם הורי

1 
80/205 

 1 ציר עץ 
150/120 

  כנף על אלומיניום  
 כנף

1 
150/120 

  גלילה יניום ומאל
 חשמלי 

 

 

חדר שינה   
2 

1 
80/205 

 1 ריצ עץ 
120/120 

כנף על   יום מינאלו
 כנף

1 
150/120 

  גלילה ינום ומאל
 חשמלי 

 

 ד "ממ
)משמש 

 כח' שינה( 

1 
80/205 

 1 ציר פלדה  
100/100 

ם  וי אלומינ
נף  כ עם

 ר פלדה נגר

על  ף כנ
, כנף

נף  עם כ
לדה  פ

 נגרר 

1 
100/100 

 אלומיניום 
מפרט  י לפ

 הג"א 

  זהזה
נגרר  
 לכיס 

      

                                                             פינת אוכל 
 1                   מטבח 

110/120 
כנף על   יום מינאלו

 ףנכ
                        

חדר 
/   טיהבמא

רחצה  
 הורים 

1 
80/205 

ר/ +צוהעץ
 אור -צו

 1 ציר
60/120 

קבוע+   אלומינום 
ציר 

 תחתון 

                        

 1 ה יבטאמ
80/205 

ר/ +צוהעץ
 אור -וצ

 1 ציר
60/120 

  +קבוע אלומיניום 
ר צי

 תחתון 

                        

חדר 
 שירותים 

1 
80/205 

ר/ +צוהעץ
 אור -וצ

        ציר

  סתפמר
 ירות ש

1 
80/205 

 1                   ציר עץ 
120/120 

תריסי  אלומינום 
  כנף ם

 על כנף 

      

 

 ור הטבלה: עב  תהערו

 ה:ירלדכניסה ת דל 3.5.1
 וכמפורט להלן:    5044'ס מ בריחית תואמת לתקן ישראלי -פלדה )בטחון( רבת דל

ר, צילינדצירים, מגן פית, מערכות ות/טלסק הצצה פנורמי יניתף, ע סגר ביטחון פנימי נוס
 ;  דירהלת ומספר הר ד מעצו ,ןתחתו  ידית נעה "רוזטות" מברשת סף

משקוף יהיו בחיפוי  הדלת והף  נת; כמ"מ לפחו   1.25 מגולוונת של פלדה מ  יהקוף בנישמ
 וכר; דלת הכניסה תהיה בגמר וגוון בהתאם לבחירת המ; וריעה בתנ ויניל או צב

 דלתות פנים 
הכניסה  ד)א(         יהיו לתות  מס'  ות  לבוד  דלתות  לחדרים  ישראלי  תקן  ציחיתובפ ;  23לפי  ר  ת 

  5ב    ם לפחותמילידה  סגרת עמ ת מהתקנלמים לרבות    ידותמעה  תהיינ ים  הפנ  תלתוגילה ,כל דר

  ס"מ התחתונים של כנף הדלת .

צירי    ם מילוי פלקסבורד,ף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת ענכ  )ב(

 צדדים לפחות;    3-( מצופה בדלת )קנטהיקף ה; מתכוונניםפייפ כפולים 
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מתכת   ת ויויד מנעול  ם  ע  ש,ועפוי חיצוני מת יצב  וה א פורמייקאו    בצבעלתות יהיה  ר הדג( גמ)

 ם; דימשני הצד

בעל הלבשות פולימרי או  ,    23לתקן ישראלי מס'  ם  בהתאהדלת יהיה  )ד( משקוף  

,    ללכועץ, אטימה  לדלת  וגוון   בגמר  פס  לא ;  תואם  ההמשקוף  יהיה  נתתקחר  ו 

 עמיד למים. 

האמב בחדרי  והיט )ה(  סימקלחה  מנעול  "תדמו   בובי ת  ויופנ -ספוי  צו "    בכנף אור  -צוהר/ 

 לת;  הד

 פיקוד העורף;  ת  שויה דלת פלדה אטומה, בהתאם לדריתהלממ"ד  כניסהה תלד( )ו

 גוון דלתות הפנים:  .6

ו המוכר ו/או  שיציג  וון דוגמאותם לבחירת הקונה מתוך מגנים יהיה בהתאגוון דלתות הפ

בחירה לפחות,  ל  תונ שו  רויותפשא  3  קונהציג בפני הר לההמוכ  להספקים שיבחר המוכר. ע

 לבן.   ןוו גא במהן הי אחתאשר 

 

 :חלונות ותריסיםכללי  3.5.2

כבים  (, המורDOUBLE GLAZINGיניום עם זיגוג כפול)  אלומג סוחלונות מ (א)
משני הצדדים   מ"מ 4עובי ב  יגוגם )זיר בינהעם מרווח אוו  ני לוחות זכוכיתמש

  וי תל עב יו כיביהם יהרו ת וחלונ . הן(תכנו מ"מ או אחר לפי  6יר של עם מרווח אוו
ם,  ירי, צEPDMגומי  מילי זיגוג, אטגרס לם:ם, ובכלוריימק  ריםתקן ואביז
 .  פתיחה ונעילה יות מובנות, מנגנוניגלגלים, יד

 יצרן;  ה  עםעל ידי מורשה מט  יותקנו  החלונות (ב)

בהתאם  מזוגג עם כנף פלדה נגרר  חלון מסוג אלומיניום"ד יהיה  הממ ון חל (ג)
 ;  ורףעהות פיקוד  ורא הל

 על כנף; ף  וגג ונגרר כנזמם ניוג אלומימסו נה,היה בעל ויטריי  יורהד  חלון חדר (ד)

  ומטבח יהיום, חדר רחצה האמבטיה, חדר שירותי  רה למעט חדריהדי  פתחי (ה)
 בעלי תריסים;  

ום במילוי  שויים פח אלומיני לבי התריס עשיהיו  הזזה  או  להליבתריסי ג  (ו)
ח  בי הפות; ע גברם לאטימה מולבישהגומי בין  אטם  ף כוללפוליאתירן מוקצ

 אות היצרן. רווהתח  ידות הפהתאם למיהיה ב

י  שלבמ' יורכב ארגז תריס גלילה עם  2.5ים ברוחב מעל ר הדיור ובפתחדחב (ז)
 ת. דניתיחה יפ וןשמלי ומנגנל עם מנגנון חריס כנ"ת

 ;  השירות תהיה סגירה בתריס פסתבמר (ח)

 ת; חת אכנה לכנף רשכה הלנוסף במסייב ת ניותקן במסילות לכל החלונות,  (ט)

 

 

 

 

 

 ים טראה וכלים סנירו בתקני מית – 4 מס' טבלה 3.6

 ( טבלה,יפורטו לאחר הזוה בלות בנוגע לט)הערות/הבהר

 

 2015-הע"צו תש
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 מיקום 
 קן מית

 טור ו'  ה' ר טו טור ד'  טור ג'  טור ב'  טור א' 

 ש אורחים בית שימו מטבח 
  רחצהחדר 

 חדר אמבטיה  הורים 
  מרפסת

 ות הער ת וירש
  ותדימ בח מט קערת .1

 בס"מ 
 

40/60  
                              

  **רהלבחי סוג 
 'א

                              

  תדומי ה ולכפבח רת מט. קע2
 בס"מ 

80/46                                

  רה**לבחי סוג 
 'א

                              

  תדומי צה רת רח. קע3
 "מ בס

 36/40 40/50 40/50             

             חרס  חרס  חרס        סוג 

                                      ת דומי פה טיגז שואר  אסלה. 4

 חרס מונובלוק   סוג 
דו כמותי ת"י   כל הדחהמי

1385 

חרס  
 מונובלוק 

מיכל הדחה  
דו כמותי ת"י  

1385 

 נובלוק מוס  חר
תי  מיכל הדחה דו כמו 

 1385ת"י 

            

  מידות אמבט . 5
 בס"מ 

              
 )אמבטיה(170/70

            

             א'  * י *רילאק פח/              סוג 

למים קרים  ללה . סו6
ר או  ערה מהקיקוחמים ל

 מהמשטח 

תוצרת  
 גם וד

  מערבל
 סר מיק 

תוצרת  
 ירה** בחל

 ר רבל מיקס עמ   
    תוצרת לבחירה**

רבל  עמ   
 ר מיקס

צרת  ות
    לבחירה**

 רבל מיקסר מע
 תוצרת לבחירה** 

            

למים    טיהה לאמב . סולל 7
 וחמים  יםקר

               וללהס         סוג 

  3אינטרפוץ              ג סו חת לק . סוללה למ8
 דרך 

                  

       יש                         יסהכבנת מכור ל נה לחיבו. הכ9

       יש                         הור מייבש כביסחיבכנה ל. ה10

                               יש מדיח כלים ר  יבוח הכנה ל. 11

                               יש בישול דת גז ל. נקו12

 אין                                ם מולחית גז . נקוד13

 

 

 

  .שפכים ים וחיבור לקו דלוחין אורים, מים חמוללת: מים קכ  יסהור למכונת כביבהכנת ח 

 

 פרוט: 3.6.1

וק היקפי, שלד עץ עם מ"מ הומוגני, בעלת חיז 3.5בעובי  יתהיה מחומר אקריל אמבטיה (1)
  ין מפח בעוביופחיל לוון או ל מגרזל תמיכה מפרופילי בת ומיטת ופינ ץ ב ע י יאסטר. מילוציפוי פול 

 . מ"מ לפחות מצופה אמאייל 2.5

ון  דגם מערבל מיקסר בעל מנגנ ,  יהיו בציפוי כרום ניקל קריםכל הסוללות למים חמים ו (2) 
ג  יצ המוכר ל;  על ה ו חסכמים ם לחמים/קרים בעזרת ידית אחת( ויכללסות מיתי )ויכמו וי דקרמ

ת בדרישות הת"י  דמככל שישנה ועו ,הארץתוצרת   הןחת מסדרות כאשר א שלושנה לפחות קול
1385 . 

והם ימוקמו על מישור   חפר -תקנו ברזים מדגמים מיקס יו בכיור המטבחהרחצה ובכיורי   (3)
מידות ברז  ס"מ.   25 ס"מ, גובה  20ז המטבח תהיינה: עומק ידות בריור;  מ הכ  ודה א בומשטח הע

 . ס"מ 15ס"מ עומק  15בה גו" היינהת הרחצ  רכיו
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ו קערת מטבח  ס"מ א  60/40ידות  הקונה קערת מטבח בודדת במת  ריתקן על פי בחתו בחבמט (4)
 טה;  רוססילי קוורץ/ קוורץ גרניט/ ניס"מ, מחרס/ חומר  46/80פולה  כ

  תר עוב, ולסיפון קחיבור לבי כלים במטבח, הכוללת ברז והכנה ל  כנה למדיחתבוצע ה (5)
 ח;  טבהמ

ס  י נירוסטה ומיכל הדחה חרירצ לעמושב כבד ב ק עם מונובלוס מחר   תהיה  סלת שירותיםא (6)
 ; 1385עפ"י ת"י  ר יטל  3-ליטר ו 6צרה וארוכה של בולת הדחה קתי בעל קיכמו -דו

 ס"מ;   50/40דר המקלחת יהיו מחרס במידות של ובח ר האמבטיהדחב הרחצה   כיורי (7)

  תומד בדרישהעור  גמין, בד  ת כלל פי הנדרש בהוראומהמידות עת יפח  אלמשטח המקלחת  (8)
 משטח;  עם שיפועים לניקוז ה  2279 ת"י

קיר,  מיקס מה( דרך  3אינטרפוץ  ) דרך  קרים רבוסוללה למים חמים  תותקן   בחדר המקלחת( 9)
  ס"מ 60באורך  וביל אנכימתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומ שורי, ינור שרצ ת ללוהכ

ס"מ וראש מקלחת באורך   30אורך ר בהקי מ ועייר, זר ת הד מזלף; או לחלופין, לפי בחירו חות פל
   ס"מ 15

למילוי  תחתית יאה יצ  תליר, הכולמיקס מהקחמים וקרים סוללה למים בטיה  האמ בחדר(10)
ס"מ   60 ךרל אנכי באו מוביפי וטלסקו , מוט החלקה מתלה מתכוונן שרשורי, נורצי מבטיה וכן הא

 ף; ומזללפחות 

 

 

תהיה  ת הסולרית התקנת המערכ י הוראות כל דין.עפ"  יש: תריולס : מערכתיםמם חמי 3.6.2
 לן: ה לההנחיות ולפי   579ישות תקן ישראלי לדר בהתאם

וכולל חימום   תהמחובר למערכת הסולארי   דודלכל דירה יותקן מכל אגירה   (א)
ש  מרא מאפשר לתכנןהכולל מפסק ה  מןז קוצבנט  עזר חשמלי והתקן עם אלמ

 ;  להפעההאת זמני  

  ורט להלן, עפ"י המחמירהמפמהוראות כל דין או מנפח מיכל האגריה לא יפחת   ( ב)
 מבינהם: 

 ;ליטר 120 -םחדריאו שלושה  םיינשיחידת דיור בת  (1)

 ; רליט  150  -ים ויתררדח בעה רא ור בתת דייחיד (2)

 

לתכנן  פשר זמן המא בהתקן קוצר חשמלי ועז ט  מנאלמום עם ל חי וכול   דוד חשמלי
 זמני ההפעלה;ת מראש א

  פסת השירותבמקום מוסתר אך נגיש, במר רה יותקןמכל האגי  : קום הדודמי ( ג)
     על גג המבנה; ו/או  להך ומס  וו/א

 

 

  סהביכ מכונת ת, מקלחותטיוח, כיורי רחצה, אמבבת מטכלים: קערומים חמים ל חיבור 3.6.3

 , .(2007תיקון אוג'-)הל"ת

 ה ירז אחד לד לי", בריותקן ברז "ד  לחצר  יאהביצ ;כןברז גינה:  3.6.4

 ישמונה מים לדירה: ה לנכה 3.6.5

ם  שפכי     HDגבריט/ ן דלוחי  PEX    ם יוקר  הצינורות: מים חמים מרחו 3.6.6
     HDגבריט/ 

 יש  מטבח ו/או בחדרים:גז בות ה עד נקוד ממקור הגז ו גז בדירה  צנרת 3.6.7

 ישמונה גז לדירה:  ה לנכה 3.6.8

ר  וורוטריים ובמטבחים ללא א רות, בחדרים סני י שיבחדרבדירה  :רורמערכת אוו 3.6.9
ריס רה בתיננה סגוירות גם אם אנים למרפסת שפוה יםבחבמט  יר לקיר חוץ, לרבותיש

 (י. סופת כיפרלרבות  ץ,ד לקיר חו י עניד במאוורר מכ ינור מצוין צלהתקחלון, יש  ו/או ב 
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 שמל מתקני ח  -5מס'  להטב 3.7
 נקודת  אחר  

ה טלוויזי
 ת ,נקוד

 תקשורת
ת ,נקוד

 ן.  לפוט
 3סה"כ  

 ודות נק

 בית 
 כוח  תקע 

במעגל  
 נפרד 

ת יב
תקע 

יל  רג
 מוגן 

 ממים 

תקע   בית 
 רגיל  

קודת נ
קיר   מאור 

/ 
ה רקת

 כולל 
 ק מפס

 מיקום 

 פעמון+ לחצן 
 ום ק רטאינ

לחדר   תאורה  מפסק 
 גות מדר

 לוח חשמל 
סגירה )ניתן   לכול דירתי

ת לכניסה  ויה בסמיכ שיה
ארון  -בואה( או למ

 קע שרת כולל שותק
ארון  

 זיה ויטלו טלפוניה/ 

לדירה 1  1        או    כניסה 
   מבואה 

חשמליתוכנן      -תריס 
חשמל  נקתוספת   ודת 

 יס.  ר תה להפעלת

 1  1 
 מזגן(  )ל

דיור   2  3    ינת  פ וחדר 
 ל  אוכ

באו מעל  בפרוזדור  מ'    3רך 
בפר  הכוזדואו  פניית  ול ר  ל 

מאור    תנקודו  2""ר  
 חליף.  פחות+ מל

   ריםופרוזד 1  1       

השקע  במיקום  תי  ים, 
יה מ התקע  משטח  יה  על 
האפשעבודה     ר ככול 

  טבח מה  לתכנון  בהתאםו
כשק  יותקנו נפרדים  עי  וח 

   , לתנור ולמקרריחמדל

  3 
  )לתנור
מדיח  
 (  רומקר

)אחד    4  
מוגן   מהם 

  מים
בדרגת  

IP44  
ב ית  ואחד 

  כפול קע  ת
ואחד  
גן  מומהם  

ה  גרבד
 (  רגילה

 בח  טמ 1 

   1  1    4 
  םיי)שנ

   דיל
 המיטה(  

 
 

ל  ולכ  1
מפסק  

ף  מחל
 נורה למ

שינה   עיקרי  חדר 
 רים(  )הו



 

14 

 

מש  1 3  1 1  שינה  ני  חדר 
 )ילדים( 

מנורה לפי   3    11 1 ת פקע"ר  נותק לפי 
הנחיות  

קוד  פי
 העורף  

המשמש  ממ" ד 
 דר שינה כח

  תקן מום+ הנור חיהכנה לת
שמש  וצק לדוד  זמן  ב 

 נון  במיקום עפ"י התכ

)הכנה    1  
  לתנור+

 ק(  מפס

 )מוגן   1   1 
 ממים(  

חדר    ה/חצר  רחד
 יה  אמבט

לא וק לנ  נההכ וורור  דה 
   שנדרשן + מפסק היכי כנמ

 שירותים   1         

)מוגן    2    
מים( 

למכונת  
ה  כביס

 ולמייבש.  

 מוגן  ) 1    
 ממים(  

 רות  מרפסת שי

תריס לי+  שמח  כולל 
 ן פתיחה ידני  מפסק+ מנגנו 

    IP 44 1 
 )מוגן(  

   1 
 מוגן(  )

 ש  מרפסת שמ

חוברו למונה  ים יכל המחסנ
למותמש ונפרד  חסנים  ף 

 לבדב

 סן  מח 1    1     

( קט)פ  1    
ה  הכנ

   למזגן

 ר כביסה  תוסמ      

  יםבשטחי חוץ הנספח בחדר האמבטיה ו טבח,ה בחדר המקים, ותאורשקעים, מפס (א)
   יים;נים הישראלוהתק   דירה, יהיו מוגני מים לפי תקנות החשמלל

  ההכנה בקיר דתד נקו שורת ועתקיכה מריכוז מש וחוטתכלול צינור  קשורתנקודת הת (ב)
 ;  וייסלל כ וכ  1ל ודו מ  55 פסא וקו

 

 

 

 

 

 

 ות: גדרה

כבלים ם עד רללוח למפסק נפ ירותא מחובר ישצשקע הנמ -עגל נפרד" מתקע כוח ב ית"ב
 מ; מ" 2.5
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ול  ל, יכהחשמל רגי מזרםלי הניזון  ן חשמשקע בודד לחיבור מתק -"בית תקע רגיל"
 ת;חו ממ"ר לפ 1.5לים  בכב בוצעור ייבשקעים, הח עוד ר עםלהיות מחוב

חשמלי הניזון   יסוי, לחיבור מתקןם עם כ וגן מיד מ קע בודש  -"ים מ מוגןיל גר תקע  ית"ב
ממ"ר  1.5ים; החיבור יבוצע בכבלים  קעש דעולהיות מחובר עם רגיל, יכול  מלחשם מזר
 ות; לפח

דת ת נקווכולל  ומפלט לחדרה כקמגיענקודות,  3 -ן"טלפו , תקשורת ו יזיה"נקודת טלוו
ורי חובה, טת שיד ר לקלייבוח -זיה וילוט דתנקו ים,ב חשבין מ -תרשותקוניה, נקודת טלפ

 ין. ד  פי כלהכול כנדרש על  ידורי כבלים.ש טתליואפשרות לחיבור לק כאמור, 

 סוי(; א כי הפעלה )לל מפסקו קיר כולל רה אנקודה לתאורה על תק -"נקודת מאור" 

 

 

 ; 2     ראו גופי מ      2  רדות מאוה נקו מ ורגות: בכל קמדחדר  3.7.1

בבניין   ;ישחדר מדרגות:  להדלקת אור בירה לחצן מתוך הד      1  לקת אור דהחצני  ל
ר  בחד תאורת לילה קבועהל  מנגנון שבתה, ות אור בכל קומלקן הדצהמגורים יהיו לח

 . תודרגר המדלקת אור בחדהלהדירה  מתוך  ןצ המדרגות ולח

 ה )בקשה להיתר(. קנות התכנון והבני ל פי תדירה ע ת ב צינורות כנה ץ:ן חו לפו ט 3.7.2

     זמזם צליל   רגיל    וג עמון: ספ 3.7.3

 .י"הת דרישות לפי   דרטסטנ יקי זרם: סוג פסמ 3.7.4

ותקשורת   לחשמ  בלוח;     סמוך לכניסה ; מיקום ישירה: הד  ךתותי בחשמל דירלוח  3.7.5
 דולים לפחות לצורך הרחבה בעתיד. מו 6דל  גוהיה שטח פנוי ברה, י דירתי בתוך הדי

נקודת ההכנה בקיר  וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד  נקודת התקשורת תכלול צינור              
 כולל כיסוי  1מודול  55וקופסא 

 כן: שמש  ל לדודחשמ  קודתנ 3.7.6

אמפר; בדירה   3*25לת פאזי ה תירתי יהיהד  וריבגודל הח  תלת-פאזי:  תיחיבור דיר גודל 3.7.7
    .פראמ 1*40דירתי חד פאזי ר הת עד שני חדרים יהיה גודל החיבוהכולל

ן  בארודה תלת פאזית קותותקן נפאזי   תי תלתדיר יבור לת חול הכמגורים  בדירת            
י  אזתלת פק פסירות למשיבר ותחודה יים; הנקיר לכן  קום המצוכנבח, מתחת למהמט

לרבות בית השקע   ת כל החיווט ; הנקודה תכלול א5*2.5  לווט בכב ותח לוח החשמל  ב
 תי.בלוח החשמל הדיר   והמפסק

  קוםטראינ חיצונית למערכתו פנימית  תשתיתון, ות פעמהכולל כןמערכת אינטרקום:   3.7.8
ור באחד דיבפומית שמע/  כןו דירה,ל סהבכני   מיקום: ן;ייבנסה הראשית לבדלת הכני

   מחדרי המגורים בדירה

  לא מערכת טלוויזיה במעגל סגור: 3.7.9

ל שמ ת החולבקרה של צריכ לניטור  מערכת תותקן דירהבכל  מיתקנים אחרים )פרט(  3.7.10
ת  נהזר  ותאפשת  ליל הישראמשהח תרשי ולתלת פאז וריבלחערכת תתאים  דירתית. המה

דידה בלוח החשמל הדירתי אשר  ל המשתנים. המערכת תכלול: יח' מחשמ תעריפי ה
'  (; יחפאזי י )שלושה חיישני זרם עבור לוח תלתמלרם חשעל רכיב המודד ז ססתמתב
ה  נתונים בצור ומעבד את ה בל מקטי הצג דיגטלי אלחו דור אלחוטי;שיל ורתתקש

לדלת   מוךבס ם הדירהיפנ ב יותקןג  הצברורה;   הצור בם אות  ית ומציגוממק
ג יציג לפחות את  ; הצמהרצפה , מ'  1.5נגיש בגובה  םהכניסה/מבואת הכניסה במקו

     ית.הכספ עלותם  ( ואת וט"שריכת האנרגיה השוטפת והמצטברת )בקצ נתוני
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 :המום בדיר חיר /  יתקני קירומ .4
 ; הכנות בלבדכזי:  מרר ויזוג אומי .4.1

 כלול:  סטנדרטית תלת פאזי אשר ת ית אחת רכזמ  -כת מינירמעל בלבד נההכ

או המסדרון או במיקום  יההאמבטלתחתית תקרת חדר מיקום מתוכנן למאייד בצמוד  (1
   רה;חלקי הדייל וקצר לכל  יע  וירפיזור או אחר המאפשר  

ר  בקי נסת מוכחשמלי פיקוד ת וחוש ננרת  של צ לרבות "צמה"הנדרשות יות ביצוע התשת (2
קום המתוכנן למאייד ועד המיקום המתוכנן למעבה, שקע כוח  המי הרצפה בין    ילויעה במונ

מוצא   סום רצפה או לניקוז במסתור הכביסה.מחייד ל, ניקוז המא 2.5*3רד מעגל נפ
   ערכת בפועל.י בלוח גבס, עד להתקנת המ כלול הסתרה באמצעות כיסו" יצמהה"

קיר  על מוסטט מיקום התראייד עד לם המיקוממ וד קירלפיק ריק  וולשר נת התק (3
 המסדרון.  

 יזוג אוויר . ע"י מהנדס ממיקום ההכנות יהיה בהתאם לתכנון המערכת  (4
 ע ומוסתר למיקום המעבה/המעבים.  צנום מומיק (5
  ג לכל חלקיהון הדירה אינו מאפשר מיזומהנדס מיזוג האוויר תכנ יעתקב ל שעל פיככ (6

מפוצל/ים ים  מזגן/נסף הכנה לתבוצע בנוור, כאמחת כזית את מיני מרערכ מ עותבאמצ
 וצנרתת חשמל, צנרת גז ליתר חלקי הדירה שתכלול את כל התשתיות הנדרשות לרבות צנר

 יקוז מים.  נ
ה מקום להתקנת יחידות  בעת הקמתו, יתוכנן וייבנים זגנ קנו בו מ)א( בבניין חדש שלא יות

 ניין;   ם בבורי המג דירות ם, בעבור אותת רתות המשבוי והמערכוהעי

לתנור חימום הכוללת צינור עם חוט משיכה    הלחת והאמבטיה תבוצע נקודהמק)ב( בחדרי       

 ושקע מוגן;  

מל,  נרת חשד כוללות: צהכנות בלב)      הספק:       ; מיקום: איןפוצל:  מ מזגן .4.2
 (. לותותערת גז  ז מים, צניקונ נרתצ

חשמל,  ת : צנרכנות בלבד כוללותה)      הספק:       ; מיקום: איןדירתי:  מזגן  .4.3
 צנרת גז, צנרת לניקוז מים(.

 .אין: בגזל  ם הפועימותנור ח  .4.4

 .הכנות בלבדמל:  בחשל פועמום הנור חית .4.5

 איןבות מטבח, חדרי רחצה ובית שימוש:  לר החדריםרים: בכל רדיאטו .4.6

 .אין  לרבות מטבח, חדרי רחצה ובית שימוש:ם  החדריים חשמליים: בכל קונבקטור .4.7

 .איןתי:  רצפ-תתחימום  .4.8

      פרט יתקנים אחרים למ .4.9

 :הרוי אש ובטיחות בדיורי כיבידס .5

 .בהתאם לדרישות כיבוי אשמערכת כיבוי אש אוטומטית  5.1

 . בהתאם לדרישות כיבוי אשעשן   מערכת גלאי 5.2

 .    :  ()ממ"דמערכת סינון במרחב המוגן 5.3
 

 

 : ת פיתוח ושונותבודוע .6

 זה. ות החוקף והורא ת תב"ע, תקן תפי הנחיול -חניה  6.1

 חניות בתחום המגרש; 43מתוכן:   41יין(: )לכל הבנ יהחנ   מותקוכל מה ךס 6.1.1

 רש;מגחוץ לחניות מ 

 ; 2מרתפי חניה ניה, מספר ת במרתף ח יוחנ  43
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 ;      (רט)לפמקום אחר ביות חנ      

      מיקום  2מספר  ישחניה לנכים:   6.1.2

       בטוןיה: גמר פני החנ 6.1.3
 טי;וע בסיד סינתטון צב יעשו בטיח פנים או בבים המרתף  גימור קירות פנ  (א)

 ;תלבת מש ןבאב ק או וחלן מ בטוב  שהות יעצפת החני רימור ג ( ב)

 כביש. מהלחניה גישה  6.1.4

י סימון  על פ)       מרתף - חניהם:  לדירה; מיקו צמודות  2חניות לדירה מספר  6.1.5
 ;  כנית מצורפת(בת

 ש פיתוח המגר 6.2

בנין ) לפי  ה לסיכנ את המבוד לרחוב ע מהניסה חיצונית נן רחבת כוכ ש תתמגרחום הבת
כניסה מרוצף )לפחות ברוחב מבואת הפיתוח(; הרחבה החיצונית תכלול שביל ת תוכני 

 לפחות   מ"ר 20טח של  וה לצידו בשלונון מ( ומואר בעל גילבניין ניסההכ

 .ן בהירככל הניתיה יהריצוף  ה      אבנים משתלבותגמר:  שבילים: חומר  6.2.1

  גוון בעל הניתן ככל  יהיה הריצוף  .       אבנים משתלבות; חומר גמר: יש  וצפים:מר יםמשטח 6.2.2

 . בהיר
חיות  להנם התאחסכוני במים ב גינון  ורפת(מצכנית פי סימון בת; )על ישגינה משותפת:   6.2.3

 ות. לא שרד החקמ

 .וחשבמערכת ממ  אשר ת השקייה בעלתרשש תותקן במגר; ישרשת השקיה:   6.2.4

 יור ד ; יציאה לגינה מחדר: ישגינה צמודה לדירה:   6.2.5

חלחול   יוב ומים,בגז, כות למער   תיתכן גישה     : בגינה הצמודהרכות  מעפירוט   6.2.6
 חשמל, תקשורת,כיבוי (  ו'וכ  חות, שוצנרתרזבים, )מ

וצע יציאה לגינה מחדר אל  תבבחצר הצמודה לדירה  יש: הדירתיתנה בגי משטח מרוצף 6.2.7
נוספת יש לבצע משטח מרוצף   . בכל יציאהמ"ר 7אלי של מרוצף בשטח מינמ משטח

 יציאה. וחב פתח ה פחות ברולמ'   1י של  מאלבעומק מינ

לפי   מ       ל שבגובה ממוצע לפי היתר בניה   חומר  ל המגרש:ש רותאח יתותזגדר בח 6.2.8
 היתר בניה 

      חומר  עמודים מפולשת; ריצוף קומת 6.2.9

 

 

 מערכות משותפות .7

 ערכת גז: מ 7.1

 .צובר גז שכונתירכזי:  גז מ . 7.1.1

 יש:  הבר גז עד לדירמצו מרכזי  ז גל  מכגז מ צנרת 7.1.2

 ישהדירה: צנרת אספקת גז בתוך   7.1.3

 סידורים לכיבוי אש:  7.2

 איןת:  בחדרי מדרגו פעלת לחץערכת לה מ 7.2.1

 איןות:  עשן בחדרי מדרג מערכת ליניקת  7.2.2

 עפ"י דרישות כיבוי אשינקלרים(: ספרתזים )מ  –ת טיאוטומיבוי מערכת כ 7.2.3

 עפ"י דרישות כיבוי אששן:  לאי עג 7.2.4

 איןמאולץ במרתפי חניה: אוורור  7.3

 איןיר מרכזית: מערכת מיזוג אוו 7.4

ן  נוכת ות י תקנלפ יתר כניסה ראשובאזמיקום     ניוםאלומי  תיבות דואר: )תאר(  7.5
   816ות"י יה  ובני 

  תדרשו עפ"י הרשו במידה ויי    רים: תאר אחמיתקנים  7.6
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 חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 ישלגינה:  מים   ; מונהישנה מים ציבורי לבית:  ; מויש:  ם מרכזיר לקו מיחיבו 8.1

 ; יש  י:זרכמ לביוביבור  ח 8.2

  הדירה  כולל חיבורמל; החשהבניין לרשת החשמל בהתאם להוראות חברת   חיבור 8.3
 לרשת; 

; ( היתרקשה ל ון והבניה )בהתכנאם לתקנות ונים. בהתבור הבניין לרשת הטלפהכנה לחי 8.4
 ון. ו טלפכולל ק לא

 ישים וכדומה(: ם, תקשורת מחשב רת )טלוויזיה בכבלית תקשושרהבניין ל ה לחיבורנכה 8.5
 שורת. לא כולל חיבור הדירה לרשת תק(; )ציין את החיבורים הרלבנטיים

 . וליםשה כל קוז, דרכי גי, נירות תומכים מדרכה, קיהגובל במגרש: כביש,  פיתוח כללי 8.6

 ניה. הוראות היתר הב לפי ומית וקהמהרשות  ת שי דריפל נים טמ מו אשפה:פינוי  8.7

 שותף רכוש מ .9

 תיאור הרכוש המשותף:  9.1

 43: יםפות משמקומות חניה סך הכל  9.1.1

      פולשות ; מספר קומות מאיןקומה מפולשת:   9.1.2

)יש לצרף   -2מרתף ם המחסנים  ו; מיקאין ת: וירלד  םדיום צמ נשאי מחסנים 9.1.3
 תכנית עם סימון המיקום(

 ישמבואה )לובי( בקומת כניסה:  9.1.4

 יש  )לובי( קומתית:ואה מב 9.1.5

 חדרי מדרגות  9.1.6

 1ת ליוע; מספר מיש  ת:יומעל; יש:  מעליתפיר  9.1.7

 רבות החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג. ל –גג  9.1.8

      שטח       מיקום      אין : כמות ממ"ק 9.1.9

 איןתף:  משו דוודיםחדר  9.1.10

ת לוויין,  גון אנטנה/צלח( כותאו משותפ ות )פרטיות ית טכנכורמעג: ל הגנים עקתימ 9.1.11
מים )להקיף בעיגול את המתקן   קולטי שמש, דודים; חדר מכונות למעלית, מאגר

 וסמכת על פי כל הדין. שתדרוש רשות מ מיתקן אחרוכל   הרלבנטי(, משאבות סיחרור

 .המגרש  יוח בתחומושטח פתינה  ג 9.1.12

 

  .י הרשותכמפורט בהסכם המכר ועפ"י היתר רט( )לפ  תףרכוש משונן י הבית שה נוספים שללקים וח  םתקני

 :חלק/ים שאין להוציאם מהרכוש המשותף 9.2

 דרגות. חדרי מ 9.2.1

 קומה טכנית.  9.2.2

 שותפת. לחניה מ גישה 9.2.3

 יסה. כנ ת מולובי בקו 9.2.4

 י. תלובי קומ 9.2.5

 על הגג. ים נ נים השוקת אל המיתמדרגודר חישה מג 9.2.6

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.  9.2.7

 מלובי קומתי לחדר/ים טכני/ים דר מדרגות או גישה מח 9.2.8

שמש, חדר מכונות   ם, דוודיקולטי   על ידי מיתקנים על הגג: )כגון  התפוס –חלק הגג  9.2.9
 (יתלמעל

 מעליות  9.2.10

 . טק/מקלמ"מ 9.2.11
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      : פרט ק אחרחל 9.2.12

 :שותףית מב 9.3

ר  חוק המכר דירות(, המוכ  –)להלן  1973-של"גלחוק המכר )דירות(, הת  6לסעיף בהתאם  )א(
הבית או  שחל על  התקנון ית המיועד להירשם כבית משותף ודירה בבית משותף או בב

ן  מת לעניין תייחסהמ יהמצו   ןונל התקש  הת מבטל או משנה הוראהבי  עלשבדעתו להחיל 
אותו  חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על לן,  לההמנויים ים נ העניי

 עניין; ואלה העניינים:

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)

 רה; וד לדיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמשי (2)

 ; ור אלישקביבים חו מהמשותף ובשירותים ה ביתהת שיעור ההשתתפות בהוצאו (3)

 תף; המשות יהול הביר נ בלטות בדחרי קבלת הסד (4)

 )א( לחוק המכר דירות; 3האמור בסעיף  כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך  (5)

על אף   יראוהו,  טן )א(יין מהעניינים המנויים בסעיף קמוכר שלא מסר פרטים על ענ )ב(
ל ע ין יחולו  ו עני אות לגבי יוצון המקנ תי שהתחייב שהוראות הכמ ,כרהאמור בחוזה המ

 תף. משוההבית 

 : ל או שינוי לתקנון המצוי בעניינים המנויים לעילביטו ט פירו

בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות   ברכוש המשותף הצמוד לדירה: שיעורו של החלק  9.4
 החוק 

   בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות החוקל הבית: יהובלת החלטות בדבר נ סדרי ק 9.5

ו  ר אליששירותים המחויבים בקבוף  תוהמשית הבות יעור ההשתתפות בהוצאש 9.6
   בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות החוק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 חלק/ים המוצא/ים מהרכוש המשותף: .1

לקי המגרש והבניין שיכללו ברכוש המשותף של הבית רשאי לקבוע את ח, בכפוף להוראות הדין, המוכר  .א
 , בהתאם ובכפוף להוראות הדין,המשותף , וכן יהיה זכאי לקבוע את ההצמדות לכל יחידה ויחידה. המוכר 

גם יהיה זכאי לקבוע את חלקי המגרש והבניין שלא יכללו כלל ברכוש המשותף ו/או לקבוע שחלק מסוים 
 ויוצמד ליחידה פלונית ו/או ירשם כיחידה עצמאית.                                                               ותף יוצא מגדרו של הרכוש המש
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המוכר יגרום לכך שיוצמד ליחידה חלק יחסי מן הרכוש המשותף שיקבע  כאמור ובהתחשבות  בחלקים  .ב
 מו כיחידות  עצמאיות ובכלל.אחרות ו/או  ירשהמסוימים שיוצאו מהרכוש המשותף  ויוצמדו ליחידות 

כל מקרה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מוסכם ומובהר לקונה כבר  כעת כי המוכר מתכוון  להוציא  ב . ג
והכל בכפוף להוראות  מהרכוש המשותף את החלקים והנכסים הבאים שלא יהוו חלק מהרכוש המשותף

 :  הדין

 יות.ידות רישום עצמאחלקים מן הבניין המתוכננים לשמש כיח (1)

כל הגג ו/או הגגות לרבות רום השמיים שמעליו וכן הגגות של תוספות הבניה להחזקת  (2)
מתקנים משותפים . האמור בסעיף זה יחול גם על חלקים מהבניין המשמשים כמרפסות ליחידות, אם יש  

 וכן על גג אגף קומות מסחריות שבבניין וככל שיש. 

שיש בבניין לרבות רום השמיים  תי מקורות , ככלמרפסות היחידות , מקורות ובל (3)
 שמעל המרפסות האמורות.

 כל החניות לרכב.  (4)

כל הקירות החיצוניים וזכויות בניה בלתי מנוצלות או כפי שיהיו בעתיד. למוכר הזכות   (5)
הסביר, בכפוף להוראות לבנות ולנצל זכויות אלו ולהצמיד את הבנוי ליחידותיו של המוכר עפ"י שק"ד 

  הדין. 

 2חניות, קירות חיצוניים, קיר פנימי המחבר בין מעברים, מרתפים,  חצרות, חללים, (6)
יחידות וכל חלק של הבניין והחצר לפי החלטת המוכרת. אנטנות טלוויזיה, דוודים, קולטים, וצנרת של 

 הבניין יהיו ע"ג הגג העליון מעל החלל של דירת גג והרוכשים מסכימים לכך עם חתימת מפרט זה.

כל שתהיה )למעט היחידות הכלולות בה( ת הקרקע המסחרית כחלקים ושטחים מקומ (7)
 אותם תיעד החברה למטרות שתקבע.

ניים המסחריות ככל שיהיו )למעט היחידות הכלולות בה( יחלקים ושטחים מקומות הב (8)
 אותם תייעד החברה למטרות שתקבע.

ת  חלקים מהקירות החיצוניים של הבניין שייעודו לתוספות בניה ושינויים ביחידו (9)
ות אחרות שתקבע המוכרת וכן הקירות החיצוניים ו/או הגגות של כל תוספת בניה מסוימות או למטר

 כאמור.

חלקים מהמגרש שאותם תייעד החברה למטרות ציבוריות או למטרות אחרות שתקבע   (10)
 לרבות חלקי המגרש שמתחת לבניין. 

תן יהיה ממ"קים שייועדו לפי תנאי ההיתר לשמש יחידות מסוימות בלבד, אם ני (11)
 אותן יחידות עפ"י הוראות הג"א )עם זיקת הנאה ו/או זכות מעבר לכל מי שיצטרך(.להצמידם ל

, בכפוף את זכויות הבניה הבלתי מנוצלות שתהיינה למגרש ולבית המשותף מפעם לפעם  (12)
להוראות הדין ובלבד שאין המדובר בזכויות שמועד היווצרן הינו לאחר שהמוכר מכר את כל הדירות 

 .יןבבני

 ניים המסחריות ככל שיש ויהיו. יוהמעברים שבקומת הקרקע והב חלקים מהרחבות (13)

החברה זכאית לפצל את מרתפי החניות ולקבוע חניות נפרדות לאגפי מגורים ולאגף   (14)
 מסחרי ככל שיהיה וליצור הפרדה בין החניות הנ"ל וכן לקבוע את גודלן.

חוק הנאה במובנן עפ"י המוכרת תהיה רשאית לרשום בפנקסי המקרקעין זיקות  (15)
המקרקעין לזכות ו/או לחובת המגרש ו/או הבית המשותף ו/או הבניין ו/או חלקים מהם לעניין זכות 

מעבר, השימוש להולכי רגל ו/או לכלי רכב וכן בקשר לגישה למקומות חניה או לכל מטרה אחרת שתקבע  
 על ידה.  

 חצרות/גינות דירות הגן שבקומת הקרקע  (16)
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 ו/או בבניינים שייבנו.  מחסנים שבבניין (17)

המוכר בלבד רשאי לקבוע מפעם לפעם את השימוש שיעשה בחלקים מסוימים מן המגרש והבניין גם אם  .ד
 . להוראות הדין והכל בכפוף  יהוו חלק מהרכוש המשותף ולמי יוקנו זכויות שימוש כאמור 

כר זכאי לפי שיקול דעתו  כל אימת שכל הדירות לא ירשמו על שם רוכשיהן בלשכת רשם המקרקעין,יהא המו .ה
להמיר לרכוש משותף כל חלק בפרויקט ,שנכלל  ,לשנות את האמור לעיל, הסביר ובכפוף להוראות הדין

ו/או מי מטעמו יהיו זכאים לעשות ברכוש המשותף ולתקן את צו רישום הבית המשותף בהתאם. המוכר 
 עיף זה.שימוש בייפוי הכוח בחתימת הקונה לביצוע בפועל של כל האמור בס

 .המוכר בלבד יהיה זכאי לכלול בתקנון שירשם לבית המשותף הוראות המעגנות את האמור בסעיף זה .ו

 א יגרע מהם.כל האמור בסעיף זה בא להוסיף על זכויות המוכר כקבוע בהסכם המכר ובשום מקרה ל .ז

 :בניה נוספת על ידי החברה .2
צלו על ידי המוכר ו/או כל זכויות ואחוזי הבנייה  שכל זכויות ואחוזי  הבנייה הקיימות שלא נו  הובהר לקונה

לניידן  יוענקו,מפעם לפעם, יהיו קניינו הבלעדי של המוכר והוא יוכל לנצלן  העתידיות והנוספות ,שיוענקו,אם
בכפוף לכל דין ובלבד שאין המדובר בזכויות שמועד היווצרן    למקרקעין אחרים()לרבות העברת חלק מהם  

כל הדירות בבנייןהינו לאחר שהמוכר מכ פי שיקולו  ר את  יהא רשאי לתקן,על  גם  ובכפוף .. המוכר  הסביר 
,את צו רישום הבית המשותף כל אימת שניצול זכויותיו על פי סעיף זה יחייבו זאת. המוכר    להוראות הדין

משפטית  פעולה  כל  ביצוע  לצורך  הקונה  בחתימת  הכוח  ביפוי  שימוש  לעשות  זכאים  יהיו  מטעמו  מי  ו/או 
 וחתימה על כל מסמך שיידרש לצורך מילוי האמור.

 :  שיעורו של החלק המשותף הצמוד ליחידה .3
ג   ליחידה בהתאם להלן ובהסכם המכר, יהיה  ככל הניתן הרכוש המשותף הצמוד    1א. בכפוף לאמור בסע' 

הדיר  לחוק של  רצפתה  יחס  לפי  יהא  דירה   לכל  והצמוד  המשותף  הרכוש  של  שיעורו  קרי,  ה המקרקעין. 
של כל מה שהוצמד לדירה )למעט שטח גזוזטראות ,קרי, מרפסות לא מקורות ,למעט    רוף שטח הרצפהיבצ

המחויבים בשינויים  יחול  חיצוניים(,האמור  שטחקירות  ולמעט  הגזוזטראות  הבית    שטח  ירשם  אם  בין 
 או מורכב הכולל מספר אגפים . /המשותף כבית משותף נפרד ו

לעיל   א  בסעיף  האמור  חרף  המנוי ב.  ופרט  פרט  בכל  שינוי  כל  על  להחליט  הזכות  שלמוכר  בזאת  מוסכם   ,
 .בכפוף להוראות הדין בסעיף א' לעיל

 כם שירשם לבית המשותף.ג. המוכר יהיה זכאי לכלול ולעגן את האמור בסעיף זה בתקנון המוס

 : שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו  .4

פות יקבע עפ"י תנאי הסכם הניהול המצורף לחוזה המכר ועל פי החלטת החברה שיעור ההשתת .א
 לניהול ואחזקה  ככול שהבניין יתנהל ויתוחזק על ידי חברת ניהול ואחזקה כמפורט בהסכם המכר.

אף האמור בסעיף הקודם , מוסכם כי החברה המוכרת תוכל להחליט, )ככל שרשויות התכנון על  .ב
שלא לספק את השירותים המשותפים הנזכרים לעיל באמצעות חברת ניהול , והעירייה יאפשרו זאת( 

ואם תחליט כך, )או עד שחברת הניהול תתחיל לפעול, או אם תפסיק לפעול עפ"י תנאי חוזה הניהול  
 ם אחר(, אזי יחול במקום ההסדר להענקת השירותים ע"י חברת הניהול ההסדר הבא: או מטע

סי של הוצאות הבית המשותף ושל השירותים הנ"ל, )בהיקף הרוכש יפרע עם דרישה, חלק יח .1
הנקוב בחוזה המכר( לפי דרישת החברה ו/או לפי דרישת "נציגות הבניין" , )ו/או נציגות האגף(. 

הרוכש, ישולמו ישירות לחברה או לנציגות הבניין לפי העניין. היה   התשלומים היחסיים של
ציגות הבניין אזי "חלקו היחסי של הרוכש"  והשירותים יסופקו ע"י החברה ו/או ע"י נ

והשתתפותו בפירעון הוצאות הבית המשותף והשירותים, יקבעו ככל האפשר לפי היחס שבין 
ל "היחידות" שבבניין )או שבאגף הבניין( לפי שטח הרצפה של היחידה לבין שטח הרצפה של כל 

שום יטות מכך. לאחר רלס הסביר העניין, אם לא יהיה לחברה טעם ראוי לפי שיקול דעתה
הבית המשותף יקבע החלק היחסי לפי הוראות התקנון שתרשום החברה לפי חוזה זה, שאף 

שטח הרצפה לפי  שוב יהוא מאמץ ככל האפשר את המבחן הנ"ל בשנויים שתקבע החברה. בח
סעיף זה אם לא יובאו בחשבון שטחי גזוזטראות וקירות חיצוניים , אלא אם החברה תחליט 

 אחרת.
בכדי להסיר ספק , ועל אף האמור לעיל, מוסכם כי החברה, ו/או נציגות הבניין, יהיו   .2

זכאים להטיל רק על חלק מבעלי היחידות את החובה להשתתף בהוצאות הבית המשותף  
ם או חלקם, אם יתברר כי ההוצאות האמורות או חלקן יהיו מיועדות, לשרות רק , או והשירותי

יחידות אחרות שבבניין, או רק או בעקר את אגף הבניין שבו מצויה בעיקר, את יחידותיהם ולא 
יחידה מסוימת, ובמקרה כזה יהיו החברה, ו/או נציגות הבניין או האגף זכאים לקבוע גם את  

 בהוצאות הנ"ל שבו יחויב כל בעל יחידה )לרבות יחידת הרוכש(. שעור החלק היחסי
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גזוזטראות וקירות חיצוניים, אלא אם  בחישוב שטח הרצפות לא יובאו בחשבון שטחן של .3
 החברה תקבע אחרת עפ"י הזכות הנשמרת לה בחוזה המכר.   

ים  בהעדר נציגות לבית המשותף או עד שתתחיל לתפקד יכולה המוכרת למלא את התפקיד .4
המיועדים לנציגות הבית המשותף כאמור בחוזה המכר או למנות משהו מטעמה שיפעל כאמור 

 ש לשלם למוכר או למי שיפעל מטעמה את חלקו היחסי בהוצאות.                   או אז יהיה על הרוכ

מוסכם בזאת כי מיד לאחר שתמסור החברה את הרכוש המשותף לנציגות הבית המשותף  .5
 דיירים בבניין, 3-מועד בו תנקוב החברה בהודעה בכתב אותה תשגר לנציגות או לו/או בחלוף ה

חשב החברה כמי שמסרה את הרכוש המשותף לכל קוני ובמועד המוקדם מבין השניים,ת
הדירות בבניין, וממועד זה ואילך לא תישא באחריות לשלמותו ולאחזקתו של הרכוש המשותף 

לשיעור השתתפות המוכר בהוצאות עבור הדירות שלא  בהקשר  ו/או לכל תשלום בקשר אליו.
 שבין הצדדים.   נמכרו ו/או נשמרו בבעלותו יחול המוסכם כמפורט בהסכם המכר

החברה תהיה זכאית לעגן גם את כל האמור בסעיף זה לעיל בתקנון שתרשום לבית   .6
הבית המשותף למען הסר ספקות מובהר שהאמור יחול בשינויים המחויבים גם עד לרישום 

 המשותף.

 

 סדרי קבלת החלטת בדבר ניהול הבית:  .5
סכם המכר יקבע העניין לפי הוראות התקנון  בכפוף לקבוע בהסכם המכר ,וככל שאין סתירה בעניין עם ה

המצוי שבחוק המקרקעין , אלא אם החברה תחליט על הסדר שונה, לפי הזכות הנשמרת לה בחוזה המכר, 
שתרשום לבית המשותף עפ"י הוראות שבחוזה המכר. החברה תהיה ותכלול את ההסדר בתקנון המיוחד  

אחד( כי בעלי הדירות והיחידות האחרות שבכל בנין   זכאית לקבוע, )אם הבית המשותף יכלול יותר מאגף
של   העל  לנציגות  בנוסף  וזאת  אגף(  )או  בנין  אותו  לגבי  נפרדות  ואסיפות  נפרדת  נציגות  יקיימו  אגף(  )או 

ג  כולו.    לקבל הבניין  הניהול  חברת  שזכאית  ולהחלטות  הניהול  חוזה  לתנאי  כפוף  זה  בסעיף  האמור  ם 
 מכוחם בקשר לניהול הבית. 

הוראות למ את  המשנה  מוסכם  תקנון  המשותף  לבית  את  לרשום  זכאי  המוכר  כי  מובהר  ספקות  הסר  ען 
המו את  ינחה  משותפים  בתים  על  והמפקח  היה  המכר.  בהסכם  לפגוע  ומבלי  המצוי  לו  התקנון  ויתן  כר 

כלול הוראות בעת רישום הבית המשותף לצורך הרישום ולגבי התקנון או תוכנו והוראות אילו לא יתאימו ל
 הסכם או במפרט, אזי מוסכם שהוראות המפקח תחייבנה את הצדדים. 

 שטח צוברי הגז יהיה שייך לרכוש המשותף.

זהה   זכויות השכנים, חזית חיצונית  על  שינויים חיצוניים: רק באישור אדריכל הבניין תוך שמירה מלאה 
שינוי   כולל  בניה  לא תותר תוספת  ואישור הרשויות כמקובל,  כדיןבכפלקיים  היתר  לקבלת  אלא אם ,    וף 

בהם   לאלה  הזהים  החיצוניים  הגמר  בחומרי  שימוש  תוך  הבית.  ואופי  חזית  לבניית  נשמרת  השתמשו 
 המבנה.

 הנציגויות :  .6

בכפוף לאמור לעיל ולהלן מתחייב בזה הקונה לפעול בחריצות ובשקידה יחד עם יתר רוכשי הדירות    . א
דן אסיפות כלליות של רוכשי הדירות בבניין  ועל מנת  לבחור ו/או עם נציגי המוכר על מנת לקיים במוע

ות יהיו,ככל האפשר ,בהתאם להוראות  הסעיפים הדנים נציגות .כינוס אסיפות כלליות ובחירת הנציגוי
בכינוס אסיפות כלליות ,בבחירת נציגות ובדרכי ההצבעה והבחירה המפורטים "בתקנון המצוי " 

 "התקנון המצוי"( –)להלן  1969שבתוספת לחוק מקרקעין תשכ"ט 

לנציגויות הנ"ל ו/או כל החלטה אחרת ו/או נוספת בהקשר  , בכפוף להוראות הדיןלמוכר הזכות להחליט . ב
בקשר לכל דבר ועניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין לעניין ממועד חתימת ההסכם ועד  לרישום הדירה 

 . על  שם הקונה

בו תאשר קבלת הרכוש המשותף במועד בו תשגר אליה  החברה הנציגות מתחייבת לחתום על פרוטוקול  . ג
 הודעה על כך.   
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 : נציגויותעדר יבה –ניהול הרכוש המשותף  .7
עדר נציגות תהא החברה זכאית , אם תחפוץ בכך, לשמש נציגות זמנית בעצמה או באמצעות  אחרים עד  יבה

זה   זמנית{ במקרה  נציגות  מתחייב הקונה לקיים מלוא חיוביו לבחירת הנציגות של הבית המשותף }להלן 
לפגוע בקבוע בהסכם המכר    בא   האמור אינו  בהתאם להסכם זה ונספחיו הרלוונטיים כלפי הנציגות הזמנית.

 .  לגבי חברת ניהול ובכלל

 : תקנון זמני .8
המקרקעין  רישום  בלשכת  המוסכם  התקנון  ירשם  בו  למועד  ועד  המסירה  ממועד  כי  בזאת  מסכים  הקונה 

 בו ההוראות דלהלן: יחולו ויחיי

כל רוכשי הדירות , שיחייב לכל דבר ועניין את הקונה }ואת כל המפורט להלן יהווה תקנון זמני בתוקף . א
 בפרויקט{ממועד המסירה ועד למועד בו ירשם התקנון המוסכם בלשכת רישום המקרקעין:

ייחסים חלק ג למפרט וכל התנאים }בשינויים המחויבים{המפורטים במפרט ובהסכם המכר המת .1
 לניהול הרכוש המשותף ולתחזוקתו, וכן הוראות הסכם הניהול המצורף לו.

 "  למעט המפורט   להלן1969-מצוי" שבתוספת ל"חוק המקרקעין תשכ"טחלק מהוראות "התקנון ה .2
 לתקנון המוסכם. 1לא תחול ולא תחייב הגדרת "הרכוש המשותף "שבסעיף 

עליו ניתן להתנות , הסותרת הוראה מהוראות    –ן לא תחול ולא תחייב את הצדדים הוראת כל די .3
סתירה בין תנאי הסכם המכר ואו המפרט הסכם המכר ואו הוראה מהוראות המפרט . בכל מקרה של 

 הוראות הסכם זה יגברו. –עליו ניתן להתנות  –לבין הוראות התקנון המצוי ואו הוראות כל דין 

ת לשנות  את ההסדרים והתנאים שנקבעו  לעיל  ואו חרף כל האמור לעיל , מוסכם בזאת שלחברה הזכו . ב
מובהר כי אין באמור בסעיף זה ובכלל כדי לגרוע מהקבוע .כן הסביר  להוסיף עליהם , לפי שיקול דעתה
 בהסכם לגבי חברת ניהול ובכלל. 

 

 : תקנון הבית המשותף .9
כי   לקונה  ובכלהובהר  המשותף  לבית  תקנון  כל  ולרשום  לנסח  זכאית  תהא  של   סבירה  החברה  הבלעדי 

 החברה. 

דרכי השימוש והאחזקה של לחברה הזכות להכליל בתקנון הנ"ל הוראות בדבר הובהר לקונה כי  .א
הרכוש המשותף וכל דבר ועניין אחר הקשור לרכוש המשותף.לרבות ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  

טפת של הרכוש : הוראות בדבר חובת השתתפות והחלק היחסי בהוצאות הניהול והתחזוקה השו
ערכות ומתקנים  הוראות בדבר מ המשותף ושל מתקנים בבית המשותף ושל מתקנים בבית המשותף,

כבלים ,מים,חשמל וביוב, ברכות שחיה   זיה,יוומשותפים לרבות :מעליות ,מזוג אויר ,גז,טלפון ,טל
ירות  .הוראות האוסרות שימוש מסוים בדירה ו/או ברכוש המשותף,הוראות בדבר השימוש בק

  באופן קבוע יםהחיצוניים של הבניין לרבות : איסור תליית מתקנים ו/או שלטים על הקירות החיצוני
.הוראות בדבר שנויים ותוספות בנייה,הוראות בדבר שריון זכויות בנייה נוספות ו/או בלתי מנוצלות 

כי מינוי הוראות בדבר תיקון צו רישום הבית המשותף,הוראות בדבר דר לטובת החברה בלבד,
סדרי קבלת החלטות בקשר לניהול הבית המשותף והתחזוקה השוטפת   הנציגויות לפי קביעת החברה,

של החברה דעתה הסביר של הרכוש המשותף ו/או חברת ניהול ובנוסף לאמור ובכלל והכל לפי שיקול 
ו ניתן עלי–.בנוסף מוסכם בזאת,שלחברה הזכות להכליל בתקנון הנ"ל כל הוראה הסותרת כל דין 

 להתנות. 

פעם,לתקן את התקנון  ,מידיהבלעדי הסביר תהא זכאית ,לפי שקול דעתה החברה הובהר לקונה כי  .ב
ו/או לבטלו ולרשום אחר במקומו ,לפנות ללשכת הרישום ולבקש לתקן את צו הרישום של הבית  

ד ו/או המשותף,מחמת שינויים ביחידות הרישום ו/או שינויים בחלק היחסי ברכוש המשותף מוצמ
  ו/או טעויות סופר. תוספות בנייה ו/או פיצול דירות
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 תליות ונוספו הערות כל

 

ו כו' יעברוז, טלפון קוז גני ל,מות כגון מים, ביוב, חשפאו משות יבוריותצמת אפשרות שמערכות ייק .1
 ך אחזקה ותיקון. ברכוש צמוד. הדיירים מתחייבים לאפשר גישה אליהם לצוררות או בדי

 

 ות ייקבע עפ"י החלטת החברהברי גז, מונה מים כוכי ביוב, מערכות תשתיוית, צכזמיקום אנטנה מר .2
 .בהתאם להיתר בניהו

 

 

 ____ __________ תאריך  ____________ __ 

 ת המוכר חתימ  נה וחתימת הק 
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 ירות מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הד – נספח א

 :ד של המפרטרק בלתי נפחלכתכניות אלו יצורפו  10.1

יות של  כל חדר ומידות כלל לת מידות שלהכול 1:50-מ ידה לא קטןהדירה בקנה מ  תיתכנ 10.1.1
 רה. ידה

סימון הרכוש הכוללת  1:100-א קטן מ נה מידה להדירה בק צאתומה בה נמתכנית הק 10.1.2
 המשותף בקומה 

ותף  הרכוש המש  ןוללת סימוהכ 1:100-נה מידה לא קטן מ סית בק תכנית קומה טיפו 10.1.3
 ה. ומבק

  1:100-מ ף בקנה מידה לא קטןתקומות מר ;מות מפולשותומת כניסה/ק תכניות קו 10.1.4
תכניות אלו ניתן לצרף  מוצמדים; דירתיים  חיםמשותף ושטן הרכוש הימוס כוללת ה

ים בחלוקה פנימית של  שינוי  . המוכר רשאי להכניס1:200בצילום מוקטן לקנה מידה 
 משותף. החים ברכוש  ית הבית או שטז חאת  נויששלא יין בתנאי  נאחרות בב  ותרדי

 . 1:100-קטן מ  מת גג בקנה מידה לאותכנית ק  10.1.5

  1:250ידה קבלת היתר בניה בקנה מהמקומית לשה לרשות הוגגרש כפי שתכנית המ 10.1.6
 ת. הכוללת סימון גינה משותפת וגינות צמודו

מסור  הגימור, שיש ל  יחומרולת ערכו וקה לכל המ ז הוראות תחו נ בעת מסירת הדירה יינת 10.2
 ן: ק המכר דירות בענייות על פי חולכל דין לרב בהתאם

 ורם.רה על גימ הדיכל רכיבי  לתחזוקת   פותט ולות שועפ )א(

כות מונעת של מערכות השירות המותקנות בדירה לרבות מערתחזוקה כוללת ותחזוקה   )ב(
 . באלהא וצוכי קטרומכניותלמערכות א  ר,י יחות, מערכות מיזוג אוובט

 נדרשות. ם ופתיות, אקת שוטפות ות ופיון ביקור תדירות וא )ג(

מות  , לרבות שנים בדירהותקמערכות המ של ציוד וות יר ות אחדוטכני ותעמפרט  )ד(
 פון ליצירת קשר.יצרן/ספק ומספר טל

אות  רתכנית והון י סרת הדירה הראשונה בבנילו נמ  המוכר ימסור לרוכש דירה אשר 10.3
דין   לבהתאם לכ  ר ש חובה למסויל הבניין שומרי הגימור שחוכות  ערהמשל  תחזוקה

 : ייןנערות ביד וק המכר לרבות על פי ח

 ניין על גימורם.רכיבי הב תחזוקת כלת ללות שוטפופעו )א(

בניין לרבות מערכות קנות בחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות השירות המותת )ב(
 אלה. בות וכיוצא ות אלקטרומכניכר, מעירוו וג א מערכות מיז , מעליות,ותחבטי

 ת.ושם נדרא קופתיות,ביקורות שוטפות ות  ןרות ואפיויתד )ג(

לרבות שמות   ערכות המותקנים במבנה,ל ציוד ומאחריות ש דותטכני ותעומפרט  )ד(
 יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.

ומספר   ןו טלפ פרמסבות והפיתוח לר  , המערכותיןי ת צוות המתכננים של הבנרשימ ()ה
 יה. פקסמיל 

ת, חשמל טריי נציה סלט של אינס  רכות המשותפות בלבדע( למAS MADEיות עדות )נתכ )ו(
 פיתוח. אלקטרומכניות במבנה וב ומערכות   ות בטיחותערכתקשורת, מ ו

  ררוכש הדירה האמור למסו  פיה עלהמוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ול
 נויה. י ה( מיד עם מנ אשונה שתמולי הדירות )הר עבשל  עהבוו הקת הזמנית אוותם לנציגא
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 נספח ג' – טבלאות זיכויים 

 

 ריכוז טבלאות זיכויים 
 

 
 
 ת מיוחדותערוה
 ק המכר לחו 6בתיקון מס' בהתאם להוראות המכרז וכנדרש הינם  ה ים אלכוי ריכוז זי .1

פ"י  עמובהר כי  . רט המכר()מפ 2015 -ה" התשעו המכר  ותיקון לצ   1974 -התשל"ד(, )דירות
ים  פ המצור  תוהתוכניו שינויים מהמפרטלן לא יבוצעו לנרשם לה רט אות המכרז, פהור

 חרים. ם א או חיובי/זיכויים ועו ולא יבוצ  הסכם המכרל
   מע"מ.כוללים  הלןהמחירים הנקובים ל   .2
   

 

 

 

 

  :אמקר

 יחידה.   -יח'

 מרובע.   מטר -"רמ

   .ךמטר אור  -מ"א

 (. עצמו בלבדביזר בן )האחומר ל – ומרח

 + עבודה.  חומר לבן+ חומר שחור -לטקומפ

 ודד.  פריט אחד ב -פריט
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 נושא: ארונות מטבח, רחצה 
 

עיף ס
פרט במ

 המכר
ר/חומ תיאור  

בודהע  יח' 
מחיר  
זיכוי 

"חבש  
 סה"כ כמות

 בש"ח

3.3.1 
זיכוי לכלל  ארונות המטבח  ) כולל ארונות תחתונים,  

יפוי  חח, ברז מטבח, כיור מטב ה,דומשטח עב
שבמפרט המכר., לפי התיאור (מטבח  

 1000 מ"א  קומפלט 
  

  

3.33. ארון רחצ ה )בחדר רחצה כללי. כולל כיור   
המכר. התיאור שבמפרט  פיאינטגרלי(, ל    1 600 יח'  קומפלט  

 
 נושא: קבועות שרברבות ואביזרים 

 

 
 

 נושא: חשמל/ תקשורת 
 

 
סעיף 

במפרט 
כרהמ  

 חומר/ תיאור
חיר ליח' מ יח' עבודה

"ח בש תכמו   סה"כ 

3.7 
זיכוי  –דת מאורונק )א( ט פרי קומפלט    72 1 72 

3.7 
87 פריט  קומפלט    קעבית ת )ב(  1 125 

3.7 
קודת טלפון  נ )ז( ט קומפל   75 1 75 פריט  

 
 

 

עיף ס
במפרט 

 המכר
ר/חומ תיאור  

ודהבע  יח' 
מחיר  

ח'  יל יזיכו
 בש"ח 

מותכ  סה"כ 
 בש"ח

63. צה,  לפי התיאור במפרט  ברז לכיור רחללת סו 
  1 200 פריט  קומפלט  המכר.

63. במפרט המכר.  לפי התיאור  רז לאמבטיה, ב סוללת  ט קומפל    1 200 פריט  

. במפרט המכרר התיאו סוללת ברז למקלחת,  לפי 3.6   1 200 פריט  קומפלט  


