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HIGH- GROUP 

 לבניין בע''מ   ברהם נחמיאס חליא

 

 1מפרט                   

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

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

 

    לבניין בע''מ ברהם נחמיאס חליאנספח לחוזה בין 

      ן לבי

      ך מתארי

 

 פרטי זיהוי: א.

      בית מס'        רחוב אשקלוןיישוב  .1

 ;   122,123,145  מס' חלקה  1200,1201 גוש מס' 1.1

 ציה:לחלופין כאשר אין פרצל 1.2

 1220' ש מסרגמ   1006תמל/תכנית מפורטת  

 ;רשות מקרקעי ישראלקע בעל הקר .2

 .חכירההזכות שהקונה רוכש בדירה: 

 ;      מינהל מקרקעי ישראלשם המחכיר:   2.1

 ירה  תחילת תקופת החכ   ם שני  98תקופת החכירה  2.2

 -  ___קומה  __דירה מס'  .3

 –דירתי )להלן  ןרחב מוגינה, מחדרי ש        3חדר דיור, פינת אוכל,  ה,מבוא : הבדיר .4
חדר  1 חדרי אמבטיה, 1שירות,  מרפסת פרוזדור, מטבח, ,  חדר שינההמשמש כ ממ"ד(
 .שמשת מרפסחים, שירותי אור  רחצה,

 שטח הדירה  .5

 מ"ר המחושב לפי כללים אלה: _____ ___ שטח הדירה הוא

של  יים ם החיצונעל פניה יםוים העוברוידי הק בתוך המצולע הנוצר על  ח הכלואהשט )א(
 רה. של הדיהחוץ   רותקי

 –זה  ןיי לענ

ת בין הדירה לבין  בולה, לר מה שמחוצה יןקיר המפריד בין הדירה לב  –"קיר חוץ"  (1)
 ת שמש, בינה לבין שטח משותף בקומה או בינה לבין דירה או תכנית אחרת; מרפס

 החוץ; יר של ק  זואמור במרכהמצולע ה  קות יעבור רירה אחמפריד בין הדירה לבין ד  יר חוץכאשר ק

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

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

 

 . 583מ' ע .197424.1ם יו מ  3120' "ד מסל"ת תשק  רסםפו  1

 וםמי  שים ודחשלושה  ילתו  תח;  2008-שס"חתצו    –  532עמ'    80024.2.2ום  מי  6649שס"ח מס'  תק"ת  הוחלף  
 . ומו רספ

ם מיום דשיחילתו שלושה חו ; ת2015-צו תשע"ה  –  4211מ'  ע  5116.4.20מיום    7507'  ע"ה מסק"ת תשתוקן  
 . פרסומו 

 מחיר למשתכן

 ר היין עי

HIGH  PARK 

  B   בנין  

 חדרים  5
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 שטחי כל המפלסים בדירה. 

כל   לקי שיטל האופההלפי   דלב ב  אחתם יחושב פע גות בדירהדרל מהלך מכחו של שט )ג(
 גות.דרמהלך המ שממנו עולהס ופעים והאופקיים; השטח יצורף למפלשהמ  םיחשטהמ

בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם תואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה   )ד(
ה  בניה )בקשוההתכנון   תתקנו –)להלן  1970-יו ואגרות(, התש"ל)בקשה להיתר, תנא 

 . להיתר((

 שמשים את הדירה באופן בלעדי: המ  או רהלדי םידמוצמוספים הנ  שטחים רוטפי .6

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

ם החניה  ימון מיקוס  החניה עם  ת שטחימ"ר )יש לצרף תכני       חניה מקורה בשטח  6.2
 ; צמדת(מוה

סן  יקום המחון מסימ עם  מחסניםרף תכנית הלצמ"ר )יש   בשטח 2ין דירתמחס 36.
 ד(;המוצמ

 מ"ר;       בשטח  3מרתף דירתי 6.4

 מ"ר;      גג מוצמד לדירה בשטח  6.5

 מ"ר; בשטח   4ירהמוצמדת לדגינה   6.6

טם  ש לפרלעדי ין באופ ה בדיר ת הא יםמש או מש םמדיהמוצ  טחים נוספיםשאם יש  6.7
      טח(: ושת )מהו

 :הערות לחישובי השטחים

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

גובלים  ה רהרות הדישל קיצוניים חיה  ניהםפ  לעו סתרפ המשל  םייבנו המעקים ה
 במרפסת. 

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

 ו. לואבמר קישטח ה ל יכלובל בשטח משותף יגהמחסן חב של הקיר; כאשר קיר רוה

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

ובל  קיר; כאשר קיר המרתף גה  וחב שלאחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הר 
 . אולור במיקהטח  ח המשותף ייכלל שטבש

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

 :סטיות קבילות .7

 טיה ממפרט זה: כסאותן  הסטיות המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו

אולם  שה; ו שטח למעה ין וב 6-ו 5ם פיעי בסורט פמכטח ש  בין 2%ר של עד וה בשיעסטי )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(

 ן אדריכלים מ ייבשר  בעז :ר )להלן האדריכל(יתקשה לה שם עורך הב .8

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

 schr_arc@bezeqint.netוני: דואר אלקטר 

 צבי אברמוביץ המהנדס(  )להלן  השלד לתכנון האחראי שם .9

 יהודה אור   10התעשיה    כתובת 03-5706582 פקס 03-5706582 טלפון    

 zvi@za-eng.co.ilאלקטרוני:  דואר   
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 ואבזריה  דהציו רה,די, הבנההמ, ןנייהב אורת ב.

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

 אם יש כזה. רישות התקן הישראלי אכות יהיו לפי דמלכל המוצרים וה
 :  לןלה ורטמפכ  םריייבוים הצשטחכיבים והר את ה לוים יכל ורהמג  ןי יבנ

 הבניין   וריאת .1

       רב-משפחתי .1.1

 רים מגולדירות שלא  0 ןי יבנ; ב םלמגוריות דיר 34בבניין  .1.2

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

 
ת כי       או  יאור  נוי 

 קומה
מתחת  קומות 

ניסה  כלמפלס  
 עליונה 

די רות מספר 
 מהבקו

 תהערו שימוג השוס

חניה, מתקנים טכניים,     -1קומה 
מעליות,   מבואות, 
מחסנים   מדרגות, 

 דירתיים 

 

מחסנים,    טכני, מבואה,    קומת קרקע 
גן מועדון    ,דירות 

 דיירים 

 

  מגורים  4  1-7קומה 
  מגורים  2  8-9קומה 

קולטי  כותמערי,  טכנ   גג  ,
 דירתיים םמזגני שמש,

 

ק  הכל  ומות  סך 
 ורים למג

   10 

קומות   הכל  סך 
 בבניין 

                                                                                                                        12 

 

 . יהנ בה תר היטבלה בהתאם ל: ייתכנו שינויים בתהערו

ובעת  איזו מהכניסות היא כניסה ק  יש לציין  ה לבניין,סות כנישיש שתי קומ קרה במ* 
 ר((.יתלה  שהתה בתקנות התכנון והבניה( )בקלבניין )כהגדר

 

נוסעים לכל    ספרמ ;12מעלית   נות לכל; מספר התח 2מעליות פר ה; מסיש: מעליות .1.4
 יש :תשב ת לימע;איןקה אלונ מעלית ;8מעלית  

 איןעמדת שומר:   .1.5

 :ת גמרועבודו הבנייןחומרי  .2

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

;  ס"מ  סדמהנה טתחל ה י" פע עובי      יןבטון מזו : חומר תתיקרה קומרצפה ות .2.2
(: חומר 1004בידוד אקוסטי )לפי תקן ישראלי מס'  ;     קונבנציונלי ה: בניה טתשי
 ס"מ.      הנדסמה  טתחלעפ"י ה עובי      עפ"י החלטת המהנדס 

   .העת החלקמני ל לי שראי הן ת התקשו בהתאם לדרי  החלקה דנג  יהים יהר גו המ ריצוף בניין        
עפ"י החלטת   י עוב    איטוםשיפועים+    )לפרט(:  בטוןחומר:  :ליונהומה עתקרת ק .2.3

  עפ"י החלטת  חומר  (:1045ס'  ישראלי מקן ת פיד תרמי )לבידו ס"מ;      הנדסמה
 . "מס      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;
 "מ ס     דס המהנ טתעפ"י החל עובי 
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עפ"י   יה:הבנ   ס"מ. שיטת     עפ"י החלטת המהנדס עובי    בטון ומרח: חוץ קירות .2.5
עפ"י החלטת  מר ו(: ח1045 ראלי מס'יש קןת ד תרמי )לפיידו ב;     המהנדס  החלטת

 ס"מ.       סדנהמהטת חלה  עפ"י עובי       סדנמהה

 :חוץ קירותמור יג .2.6

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

  תנאיםלפי ההכל אחרים;פויים עם חי משולב      צמנט  /ריליקא ץ )תיאור( וח ח טי . 2.6.2
 היתר בניה ב

      לפרט(: פוי אחר )חי . 2.6.3

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

  :חדרי מדרגות .2.8

  סגור:  דרגותחדר מ כל וןיפי ; א 1ן 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. וה  יבוצע על פי  יתעלממדרגות והי לחדר

טיח+ צבע  ר מ', וחומ     תקרה ובה עד לג בטון/ בלוק גבס חומר  גימור קירות פנים: 2.8.3
 לתקרה;  דע     אקרילי

 נתטי יד סיסיח ו בט  עצהבנויות יבוגמר התקרות 

 להלן:   מפורטל   תאםגות יהיו בהל חדרי המדרר שהגמות ודעבגות: מדר 2.8.3

 רה. לתקי עד הריצוף+ טיח וצבע אקריל בשיפולים )פנלים( כדוגמת     חיפוין בבניי  •

 ח וסיד סינתטי.  בטיצע  גמר התקרות הבנויות יבו •

 ת  והמדרג עבודות גמר

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

 י הוראות כל דין.והמעלית יבוצע על פ 

 .1142ת"י  תאם לה ב;    כתתמ חומר       ניקת ר( )תיאו מעקה: 2.8.4

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

 . מבואה )לובי( קומתית .2.9

  היל רג קרמיקהרה או נסובן  אדוגמת  ח, קשי יפו חיגימור קירות הפנים יהיה ב (א)
יח  טי עוצח יבהחיפוי הקשי  לעמ, הדלתותופי  קשמבה  ולג  יט פורצלן, עדנ או גר

   ה.לתקר ד קרילי עוצבע א

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

 הקומתית יעשה באבן נסורה או בגרניט פורצלן.    המבואהוף ציר (ג)

 :  מבואה )לובי( כניסה . 2.10

 בהתאם למפורט להלן:  של מבואת הכניסה יהיו  רת הגמוודעב

  וא  רגילה קרמיקה ה אורוסנ אבן דוגמת שיח, כקי יפו חהיה ב י  ניםת פו ריק גמר (א)
הקשיח יבוצע   פויחי סה, מעל ההכני ורצלן, לפחות עד לגובה משקוף דלתפ  יטרנג

 יח וצבע אקרילי.  ט

 בית.  דקורטירה או תקגימור התקרות יהיה בסיד סינתטי או תקרת משנה  (ב)

  שטח לןצגרניט פור וגמס ים ריחאאו )שיש( ה באבן נסורה ריצוף המבואה יהי  (ג)
  .מ"ר  0.64-ת מחיפלא   דדבואריח 

חה  תימזוגגת, בעלת פיין המגורים תהיה דלת אלומיניום נבל  יסהכנ הדלת  (ד)
 חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן. 

עלות  לבניין, ויהיו ב  הכניסהד דלת לי  הקרקעתיבות הדואר ימוקמו בקומת  (ה)
 .  816 ייה ות"יובנ כנון נות תמיניום לפי תקואל ת חזי
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ר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת  אמוי וונ צחי ןי ינב  רפיותקן מס  יןני הב ת בחזי (ו)
 שות המקומית.  הר

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

 וע בסיד סינתטי;ב צבטון ב נים אויעשו בטיח פף  תרים המר קירות פנ מוגי

 משתלבת ; ןאב ב ולק אוחת יעשה בבטון מ גימור רצפת החניו

ם  אבהת ורצלן גרניט פופה ייעשו בחדר אש עבודות גמר של הרצפה והקירות
                 דין. כל שותדריל

 י( ופרטי זיה –א' פרק ור בתיאור הדירה )בנוסף לאמ .3

 :הרדיה הגוב .3.1

  ורמ )כא;מ'  2.65    תחתית התקרה: לא פחות מ ד צוף ערימפני הגובה הדירה 
 ון והבניה( קנות התכנ תב

 '; מ  2.1    ות מח פגובה פרוזדור: לא 
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ים משמשה לה או דיםוצממם בדירה ובשטחים המוריוגי םחדרי רשימת  – 2טבלה מס'  .3.2
 האות

 

 תיאור   ת  קירוגמר  גמר תקרה   וף ציר הערות

סוג א'   גרניט פורצלן 

 ותהעומד בדריש

ה יקהתקינה והחק

 .טיותהרלבנ

 

יד  + ס טיח

   טינתסי

 טיח+ צבע אקרילי 

ות  ריוקקרות כל צבעי ת

ים יהיו בעלי "תו פנ

וק " מטעם מכון  תקן יר

 י .ישראלנים ההתק

רה, ים בדיות החדרכל מערכ

ט  ירומופיע פאם כן  אאל

 ח זהלוב רחא

ד  + סיטיח  כנ"ל  

 נטטי  סי

פיקוד תאם להנחיות הב

 קרילי + צבע א העורף

 ממ"ד  

וח פת כנ"ל      סיד טיח + 

 נתטי  סי

קירות בקרמיקה  וי חיפ

לפחות  "מס 60 ובגובה

משטח  אורך  ללכ

 . העבודה

טיח  מעל החיפוי ובקירות 

 אקרילי . צבע+ 

   מטבח

'  ג או ס רצלןגרניט פו 

 תשוירדהעומד ב

ה יקקחנה וההתקי

 .טיותהרלבנ

 33/33אריח במידה 

 

  דסי+  טיח

 סינתטי  

ת בקרמיקה  קירו חיפוי

ה  בחירת הקונות לבמיד

יר עד המחי מוללא שינ

ו משקוף הדלת. קגובה 

לתקרה  י ועדמעל החיפו 

 קרילי.צבע א +יח ט

 אמבטיה חדר מקלחת, חדר 

  סוג א' צלןגרניט פור 

 תשודריב העומד

החקיקה התקינה ו

 .ותיטלבנרה

  

ד  י+ ס יח ט

 סינטטי 

  הקרמיקת בקירו חיפוי
רי  בחד כמפורט דותיבמ
 . מ' 1.5ה  צה עד גובחהר

ועד  חיפוי  ה  מעל 

  לתקרה טיח + צבע

 אקרילי. 

 חדר שירותים

 טרצו /פורצלן ניט רג 

ונה: שטח  קת החירבל

  0.20-עד כ דאריח בוד

  מ"ר.

טיח + צבע 

 תטי  ינס

 מחסן  טיח + צבע אקרילי 

יר  הם קשבות מבמקו 

ופה בחיפוי  חמץ חוה

 רךצוללא ח קשי

   אריח במידה לים.ופיבש

33/33 

ל החזיתות ללא ת כלדוגמ  

ה . מעקשלום נוסףת

עם  ולב שם מואלומיני

או בנוי  מת  חוסמ יתזכוכ

  וגמת החזית.דכ

   ותמרפס

 2015-צו תשע"ה
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 לה: ילוי הטבנחיות למה

 בלוקי גבס   /ן י בטובלוק :ותחומר קיר*

 צבע אקרילי + ר קירות: טיחגמ** 

 סינטטי  סידטיח+  גמר תקרות:**

דו בדרישות  יעמ יין, לפי ייעודם, בנבוירה בד  ניםהמותק ףצוהרי גיסו***ריצוף: 
 לן:ה חו מהמפורט לדות להחלקה ולא יפת ג תנה  -2279 ית"

  ;R-9  -םיורחדרי מג  (1)

 ; R-10 -חדרי רחצה  (2)

   ;R-11  -חתקלהמא ת תרצפ (3)

ס"מ לפחות   7וף בגובה  מחומר הריצ ת רויכלול שיפולים בכל היקף הקי  וףיצרה (א)
   יח;קש חיפוי רותהקי מרבג יןצו כן ,אלא אם 

כל מערכות  ל  דותיבמ  יר אריחיםמח לא שינוי מהול ר יציג לבחירת הקונהוכמה (ב)
טובים בהם  דרים הרא את החוצילה .33* 33 , 45* 45,  60*60 בדירה רים החד

קן, ומתוך סוגי  התי  י בחירת קבלן/ יזם לפיקבעו לפ   לבדם ביחימידות האר
 מאות שהוצגו לדייר, כדלקמן.גוהריצוף  בסדרות ובד

 . פורצלן לבחירת הקבלן/ יזםחסן: הריצוף יהיה מסוג גרניט  ף במצורי (ג)

ך  מתו  רכמול היקו לפי שקבעו יי יפולחי ריחיםאה  ותמיד  הרחצהבחדרי  (ד)
 יר. ות לדיהמוצג   ותגמאו דהות ורהסד

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

 . ירהדנוי במחיר הל שי, ללא כ33*33

  אוו/המוכר  ג שיצי  תאפשרויומתוך קונה ה  ירת פוי: לבחי יצוף וחי ר סוג (ו)
 :  להלן  מפורטתאם להר, ובוכחר המם יבבהם שקיהספ

  3-וף ושל ריצ סדרות 4 ,ותהפח , לכל  לקונה ציע ר יכוהמח לכל מידת ארי (ז)
ת  ירוד ב מושבשי יחיםשכ וונים נפוצים ואות /גגמהתואמים לדודוגמאות/גוונים 

 ניטרלי;  ר יהב ם בגוון ד מהת אחחולפ  ,רים מגו

  תקניםות הדרישל ע  נוא' ויע  גוס מ ר יהיוהמוכ יע יצ אשר מיםהדגכל  (ח)
 ים;  רלבנטיה

ה זהה  קרמיק  וחיפוי אקוסטי  ודיד לל בנית כומוב ה ר סגיצע ביש ל לויה לצנרת ג (ט)
 לגמר הקירות ;  

ולפי   כל דין ת ראוהו  פיל ייאטמום באזורים רטובי הנקזיםו הקירות, הרצפות  (י)
 ;םיוכ רים סמן/חדניי י ב ים לחלקניעת מעבר מלמ ים טינים הרלבנישות התקדר

 :ארונות 3.3

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

 ח כלים; דיכנה למה  תה(,חשמל להצ קודתונול גז לביש  ות)פתח, נקוד
   ;מס" 60 תות, יהיה כלדהת לל חזיון, כור הא עומק :תמידו              

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

 ;  הארוןחתית ת ל ש ניעת רטיבותלמ ם מיל

 לפחות י הקונה  הציג בפנל על המוכר ; תתכמת ידיו, קהיי מור פ :ניחיצו ציפוי             

 ר וון בהימהם בג  בן ואחד בצבע ל  םהמ  אחד בחירה,ל ים ה גוונים שונ יש חמ             

 ; רליניט              

 2015-צו תשע"ה
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 ;  ןן לב וגו ב פורמייקה  ן אומי מל:וגמר מדפים ציפוי פנימי             

 ט; קימעץ דיהיה   ון, וגב האר ' דויץוג סנו מעץ מס יהיים ומדפ גוף הארון חומר:                

 ;MDF' יץעץ סנדוו  םייעשו ון יהיור אה יק חל שאר             

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

 נה" פי  פתרונות יותקנו " וןהפינה של האר

  ה ודעבח  שטמ הקונ חירת הבלקן  יותן תו רון התחאורך הא ל לכודה: משטח עב
קיסר   ןאבת כדוגמ)או פולמרית עית מאבן טב – ס"מ  2 -מ ת פחוא  ובי לעב משיש

י  לפ 1,2  )חלקים 4440ת"י   הרלוונטים, התקנים דרישותל   ונהווה ערך( העש או
ת בכל היקפם.  ונור הא זיתחס לביח"מ ס 2 לשעם שוליים בהבלטה ,  העניין(

ון  קנט עלי קןיות טח המשבהיקף  כיור. שטוחה של  תאם להתקנהח יושטהמ
ט  קנא לל  קנההתיף עדלה  רשאיהקונה  ;מוכרה י חר ע"ייב  בודויעופן  א ה, שגבמו

 ; היקף המשטח בכל אף מים כל הנדרש; כוללכ טחם עיבוד בחזית המש עמוגבה  

 

ם  פקיהס או /המוכר ו  ציגומאות שיגוון של דוגך מלבחירת הקונה מתו :חטב )ז( משטח העבודה במ
יהיה בהיר  אלו  יםד מגוונ אחו ת,וחפ ל ה כם לוניגו  3 נהני הקו ג בפיצי כר וכר; המוהמ שיבחר 

   י.רל ניט

    :רון מטבח תחתוןאשל  ערי אורך מז

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

 מ"א. 6 -ומעלה  חדרים 5דירת  (ב)

 רון;  אה  ורךאבת פעמיים שבנה מחו יפמטבח,  ה  ך קירהארון תימדד לאור  רךאומידת  (ג)

ארונות  וך התב ולביםשהמ קרר,מ  למעט  ב,כיו"ם, ויי , כירורתנ ח, מדי המיועדים לים  חלל (ד)
 ת; הארונו ורך א ב וייכלל 

 ה.א ומעל "מ  6אורך המזערי לא יפחת מ  חד' ומעלה  4.5 תובדיר :ליוןעון מטבח רא 3.3.2
  פיהספצי ון המטבחמסיבות של תכנחתון. הת רון המטבח לא ייחסמתי האורך המזער

 ארון מטבח  אמ"  2ב תוןטבח תחמ"א ארון מ 1 להמירדייר צוכר יהא רשאי להציע לה
במקרה זה לא יותר מ"א,  2יון  מ"א ואורך מטבח על  5תחתון  ח טבמ  , אורךליון. כלומרע

שות  היה בהתאם לדרין יו יל מבנה וציפוי ארון המטבח העתי.  מטבח עליון פינ ארון
מ לפחות. ארון  ס" 30ס"מ לפחות ועומקו  75הו גובמטבח התחתון.  מפרט לגבי ארון ה ה

 כו. ל אורלכמדף אחד ת לפחול  יכלו עליוןמטבח 

                

עץ סנדוויץ' או   תחתון   היה ארוןי הרחצה י באחד מחדרארונות חדרי רחצה:  3.3.3
צירי  ם, פי, מד לתותהכולל דלפחות   "מס 80מאלי של נימי ךנח, באור וי או מו ל ת ,טרספה
 ; רויכ ב בלמשו יאו קוורץש/ נשי /רלי מחרסינטגמשטח עבודה אה נירוסט

 נים לתליית כביסה: תקמי 3.4

תכת  ת מועוזר  ביסה, בעלכ  יתמתקן חיצוני לתלי: אורתי כביסה: תיי מיתקן לתל
ורך תן שאינ  ,סטיקלפ ה מסכבי ליחב  5ס"מ , 160ינימלי של רך מגלים באוות וגלגולוונ מ

  120 -כו לא יפחת מ שיותקן מתקן מתרומם שאור ובתנאי ס"מ 160מ ן קט היהי   קןהמת
 ;. מ"ס 800של חבלי הכביסה לא יפחת מ   רבטצמה ס"מ והאורך 

אפשר   גן/גג:דירות ל;  5100' י מסתקן ישראלב מדכביסה מחומר עמיד העו רתומס
    ;תפסך בחצר/ מרער מתקן שווה  ותקן שי
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 משתנה בהתאם לדירה   -ים בדירהות ותריסנוחל ,תלתו ד ימת רש – 3ס' מ הלטב 3.5

 
 א' ר טו 

 דלתות 

 טור ב' 

 חלונות 

 ג' טור 

 סים תרי
כמות   חדר  

 ומידה 
ת  כמו פתיחה   ג סו חומר  

 ומידה  
כמות   סוג פתיחה    חומר  

 ומידה  
חומר   חומר  

 םשלבי
 סוג פתיחה  

 1 . מבואה 1

90/210 

        רצי פלדה בטחון

 1 חדר דיור . 2

260/230 

 1    כנף על כנף  אלומיניום

260/230 

חשמלי+  לה  גלי אלומיניום 
 ידני

חדר  3 שינה  . 
 ורים ה

1 

80/205 

  1 ציר עץ 
160/130     

1 

80/130 

 יוםאלומינ

 אלומיניום

 כנף על כנף 

 קיפ

1    
160/130 

1 

80/130 

 אלומיניום 

 אלומיניום

 ידני גלילה 

 גלילה ידני 

 1 2שינה  . חדר4

80/205 

  1 ציר עץ 
120/130     

    1 כנף על כנף  םיואלומינ
120/130 

 ידני גלילה  אלומיניום 

 1 3שינה  . חדר5

80/205 

  1 ציר עץ 
120/130     

    1 כנף על כנף  יוםינומאל
120/130 

 ידני גלילה  אלומיניום 

 1 . ממ"ד 7

80/205 

  1 ציר פלדה אטומה 
100/100 

100/100   
1 

 פלדה 

 

 אלומיניום

 גרירה 

 

 כנף על כנף 

1 

100/100 

 הזזה  מתכת  םאלומיניו

רח 8 חדר  צה  . 
 רים הו

1 

70/205 

 1 ציר עץ 

50/130 

)קיפ(   ניוםאלומי משתפע  ציר 
 ע חלק תחתון קבו 

    

 1 . אמבטיה 9

80/205 

 1 ציר עץ 

50/130 

)קיפ(   ניוםאלומי משתפע  ציר 
 חלק תחתון קבוע 

    

בית  10 ש  ושימ. 
 נפרד 

1 

70/205 

        ציר עץ 

 1 שרות  מרפסת . 11
80/205 

  1 ציר עץ 
120/130     

 1 כנף על כנף  יוםאלומינ

120/100 

 תריס   יוםמינאלו 
 כנף   כנף על

 

 ור הטבלה: עב  תהערו

 ה:ירלדכניסה ת דל 3.5.1
 וכמפורט להלן:    5044'ס מ יתואמת לתקן ישראל  תבריחי -)בטחון( רב דה פלת דל

ר, צילינדצירים, מגן פית, מערכות וסק ת/טליהצצה פנורמ יניתף, ע סגר ביטחון פנימי נוס
 ;  דירהומספר ה תלר ד מעצו ,ןתחתו  ת" מברשת סףטוידית נעה "רוז

  משקוף יהיו בחיפויוה לתהדף  נת; כחו מ"מ לפ  1.25 מגולוונת של פלדה מ  יהבניף קושמ
 וכר; דלת הכניסה תהיה בגמר וגוון בהתאם לבחירת המ; ורנ יעה בתויניל או צב

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

ד יגר ,כל  פולימרי  נתתקה  ויכללו למים    ידותמ עה  תהיינים  נ הפ  תלתולה  הדלת    קנט  בתחתית 

 ות;ס"מ לפח 7בגובה 

 2015-ה"עו תשצ
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  ו/או   ם מילוי פלקסבורדלוחות מודבקים על מסגרת עמשתי  ויה  תהיה עשף הדלת  נכ  )ב(

ירים יותקנו  צ  חוזק/ אקוסטיקה, קיים, אחר;  -ש"ע בכל היבט תפקודי   י אחר מילו 

ף  נכ  ת;חוצדדים לפ  3-( מצופה בנט)ק  דלתההיקף    ת והמשקוף;בהתאמה לסוג הדל

 עמידים למים.  -הדלת לרבות לוחות ודבקים

  ,המתאים לעמידות במים  שועפוי חיצוני מת יצ ב  וה אפורמייקאו    בצבעהיה  לתות י ר הדג( גמ)

 ם;  דימשני הצד כתמת תוי וידל ומנע ם ע

  י אול הלבשות פולימרעב ,    23לתקן ישראלי מס'  ם  תאה ב  הדלת יהיהשקוף  )ד( מ

ו יהיה  נת תקחר ה המשקוף לא ;  פס אטימה    ויכלול   , בגמר ובגוון תואם לדלת  עץ

 יד למים. עמ

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

 ;  לתהד

 פיקוד העורף;  ת  שוילדר אםהתה אטומה, ב יה דלת פלדתהלממ"ד  היס כנה תלד( )ו

 ות הפנים: דלת גוון .6

ו  ו המוכר ו/אשיציג  וון דוגמאותמגקונה מתוך  ה  רתחים לבנים יהיה בהתאהפ  דלתותון  וג

בחירה לפחות,  ל  תונ שו  רויותפשא  3  קונהציג בפני הר לההמוכ  לוכר. עבחר המהספקים שי

 . בןל  ןוו גא בהי הןמ אחתאשר 

 

 :יסיםת ותרחלונוכללי  3.5.2

כבים  (, המורDOUBLE GLAZING)  כפול  יניום עם זיגוגאלומג סומ נותולח (א)
משני הצדדים   מ"מ 4עובי ב  יגוגם )זיר בינהעם מרווח אוו  יתוכ זכני לוחות מש

  וי תל עב יו כיביהם יהרו ת וחלונ . הן(תכנו מ"מ או אחר לפי  6יר של ווח אוועם מר
ם,  ירי, צEPDMמי גו מיוג, אטלי זיג גרס לם:ם, ובכלייורמק  ריםביזוא תקן

 .  ילהה ונעפתיח בנות, מנגנונימו יותגלגלים, יד

 יצרן;  ה  עםה מטי מורשעל יד  ויותקנ  החלונות (ב)

בהתאם  מזוגג עם כנף פלדה נגרר  סוג אלומיניוםן מחלו "ד יהיה  הממ ון חל (ג)
 ;  ורףעהות פיקוד  ורא הל

 ; כנףעל ף  גרר כנוגג ונ זמם ניוג אלומיסומ  נה,ויטרי בעלהיה י  יורהד  חלון חדר (ד)

  ומטבח יהיוחצה דר רם, חייה, חדר שירות מבטהא   רה למעט חדריהדי  פתחי (ה)
   ;יםיסתר בעלי 

במילוי   םושויים פח אלומיני לבי התריס עשיהיו  הזזה  או  להליבתריסי ג  (ו)
ח  פבי ה ות; ע גברם לאטימה מולבישהגומי בין  אטם  ף כוללפוליאתירן מוקצ

 צרן. אות הירווהתח  ידות הפלמהתאם יה ביה

י  שלבה עם גליל רכב ארגז תריסיו מ' 2.5ים ברוחב מעל חר ובפתדיור הדחב (ז)
 ת. דניתיחה יפ וןשמלי ומנגנחן  נונגל עם מ ריס כנ"ת

   ;רה בתריסתהיה סגי השירות  פסתבמר (ח)

 ת; חת אכנה לכנף רשכה הלנוסף במסייב ת ניותקן במסילות לכל החלונות,  (ט)
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 ים טרם סניאה וכלירו בתקני מית – 4 מס' טבלה 3.6

 ( טבלהו לאחר הורט,יפזוה בלות בנוגע לטבהרות/הער)ה

 

 

 מיקום 
 קן מית

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

 ם ש אורחיבית שימו מטבח 
  רחצהחדר 

 חדר אמבטיה  הורים 
  מרפסת

 ות הער ת וירש
  ותדימ   בחמט קערת .1

 בס"מ 
 

40/60  
                              

  רהחילב סוג 
 **א' 

                              

  תדומי   הולכפבח רת מט. קע2
 בס"מ 

80/46                                

  רה**חיבל סוג 
 ' א

                              

  תדומי צה רת רח. קע3
 "מ בס

 36/40 40/50 40/50             

             חרס  חרס  חרס        סוג 

                                      ת דומי פה טיש גזואר  להאס. 4

 חרס מונובלוק   סוג 
ת"י    דו כמותי הכל הדחמי

1385 

חרס  
 מונובלוק 

דחה  מיכל ה 
  כמותי ת"י דו

1385 

 נובלוק מוס  חר
תי  מו כ  דומיכל הדחה 

 1385"י ת

            

  מידות אמבט . 5
 בס"מ 

             יה( )אמבט170/70              

             א'  * י *רילקא פח/              סוג 

למים קרים  ללה . סו6
ר או  ערה מהקיקוחמים ל

 שטח מהמ

תוצרת  
 גם וד

  מערבל
 סר מיק 

תוצרת  
 ירה** בחל

 ר מיקס רבל עמ   
    *ת לבחירה*צר תו

רבל  עמ   
 ר מיקס

ת  צר ות
    לבחירה**

 קסר רבל מימע
 ** תוצרת לבחירה

            

למים    טיהה לאמב . סולל 7
 וחמים  יםקר

               וללהס         ג סו

  3וץ אינטרפ             ג וס חת לק למ. סוללה 8
 רך ד

                  

       יש                         יסהכבנת מכור ל בולחינה . הכ9

       יש                         הבש כביסיימור  חיבלה כנ . ה10

                               יש מדיח כלים ר  יבוח הכנה ל. 11

                               יש בישול ל זגדת . נקו12

 אין                                ם מולחית גז . נקוד13

 

  .שפכים דלוחין אוור לקו וחיב  םי רים, מים חמוללת: מים קכ  יסהכב ונתור למכבית ח הכנ

 פרוט: 3.6.1

וק היקפי, שלד עץ עם הומוגני, בעלת חיז  "ממ 3.5י ובבע  יתהיה מחומר אקריל האמבטי (1)
  בעוביין מפח ופחיל לוון או ל מגרזל תמיכה מפרופילי בת ומיטת ופינ ץ ב ע י ילויאסטר. מ ציפוי פול 

 . ה אמאיילפ מצוות מ"מ לפח  2.5

ון  בעל מנגנ  ל מיקסרדגם מערב,  ם ניקליהיו בציפוי כרו קריםים וים חמכל הסוללות למ (2) 
ג  יצ הר למוכ;  על ה כמים חסו  ם לחמים/קרים בעזרת ידית אחת( ויכללמית סו)וי י תוכמ  וי דקרמ

י  הת" שות דרי ת בדמה ועוככל שישנ  ,הארץתוצרת   הןחת מסדרות כאשר א שלושנה לפחות קול
1385 . 

ישור מו על מוהם ימוק  חפר -ס תקנו ברזים מדגמים מיקיו המטבחבכיור הרחצה ובכיורי   (3)
מידות ברז  ס"מ.   25 ס"מ, גובה  20ז המטבח תהיינה: עומק בר ותידמ   ר;יוהכ  ודה א בומשטח הע

 . ס"מ 15ס"מ עומק  15בה גו" היינהת הרחצ  רכיו

 2015-הע"שצו ת
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  60/40ידות ת במבודד בח מט קערת  בהתקנה שטוחה  נההקו  ת ריבח תקן על פי תו בחבמט (4)
 טה; רוסניוורץ/ קוורץ גרניט/  י קסילומר , מחרס/ ח ס"מ  46/80פולה  ו קערת מטבח כ"מ אס

  תר עוב, ולסיפון קלבי   חיבורברז והכנה ל  כלים במטבח, הכוללת כנה למדיחתבוצע ה (5)
 ח;  טבהמ

ס  חר הדחהכל ומיי נירוסטה  ריצ לעכבד ב מושב ק עם מונובלוס מחר   תהיה  סלת שירותיםא (6)
 ; 1385"י ת"י  פע ר יטל  3-ליטר ו 6כה של צרה וארובולת הדחה קיעל קתי בוכמ -דו

 ס"מ;   50/40ות של דר המקלחת יהיו מחרס במידובח ר האמבטיהדחב הרחצה   ריכיו (7)

  תורישמד בדהעור  גמין, בד  ת כלל פי הנדרש בהוראומהמידות עת יפח  אלמשטח המקלחת  (8)
 משטח;  ז הניקו ם לועיעם שיפ   2279 ת"י

ר,  יקהמיקס מ( דרך  3נטרפוץ  יא) דרך  קרים רבוים חמים  סוללה למתותקן   המקלחת דרבח( 9)
  ס"מ 60באורך  אנכיוביל ה טלסקופי וממתלה מתכוונן, מוט החלק  שורי, ינור שרצ ת ללוהכ

רך  באומקלחת וראש ס"מ   30 רךאור בהקי מ ועייר, זר ת הד מזלף; או לחלופין, לפי בחירו חות פל
   ס"מ 15

למילוי  תחתית יאה צי  תלכוליר, המיקס מהקים חמים וקר סוללה למים בטיה  האמ רבחד(10)
ס"מ   60 ךרבאו ל אנכי מוביפי וקו טלס, מוט החלקה מתלה מתכוונן שרשורי, נוריצ ה וכן טימבהא

 ף; ומזללפחות 
כולל תריס הגנה עם משקולת   בקיר חיצוני עבור פליטת אדים 4הכנה למייבש כביסה ומעבר " (11)

 ל. ה והזנת חשמ לסגיר

 

 

 

  תהיהת הסולרית המערכ תקנ הת ל דין.כ  אותי הור עפ"  יש: תריולס : מערכתיםמם חמי 3.6.2
 : לןה לההנחיות ולפי   579ישות תקן ישראלי דרל אםבהת

ל חימום  ול וכ תהמחובר למערכת הסולארי   דודגירה  לכל דירה יותקן מכל א (א)
ש  מרא מאפשר לתכנןהכולל מפסק ה  מןז קוצבי והתקן עזר חשמל  טנעם אלמ
 ;  להפעהה  את זמני

  מחמירעפ"י ה ט להלן,ר והמפאות כל דין או מורמהת  חפלא ייה אגרנפח מיכל ה  ( ב)
 מבינהם: 

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

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

 

לתכנן  פשר זמן המא בוצהתקן קר חשמלי ועז ט  מנאלם עם ומל חי וכול   דוד חשמלי
 ה;ההפעל זמני ת ש אמרא

  פסת השירותוסתר אך נגיש, במרום מבמק  ותקןרה ימכל האגי  : ודהד  קוםמי ( ג)
 במבואה קומתית.    ; על גג המבנהו/או  להך ומס  וו/א

 

  סהביכ מכונת ת, מקלחותויטביורי רחצה, אמ כ  ח,בת מטכלים: קערומים חמים ל חיבור 3.6.3

 , .(2007תיקון אוג'-"ת)הל

 . הירלד ד אחז לי", ברן ברז "ד תק יובדירות גן בלבד    לחצר  יאהביצ ;לא ברז גינה: 3.6.4

 ישמונה מים לדירה: ה לנכה 3.6.5

ם  שפכי     HDיט/גבר ן דלוחי  PEX    ם יוקר  מיםהצינורות: מים ח מרחו 3.6.6
     HDגבריט/ 

 יש  ו בחדרים:א ו/  מטבחגז בה  תועד נקוד ו   הגז ממקור בדירהז ג צנרת 3.6.7

 ישמונה גז לדירה:  ה לנכה 3.6.8

ר  וורוא  לאטריים ובמטבחים לרות, בחדרים סני י שידרחבבדירה  :רורמערכת אוו 3.6.9
ריס תב רה יננה סגוירות גם אם אנים למרפסת שפוה יםבחבמט  תרבוחוץ, ל יר לקיריש
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 .( יסופת כיפרלרבות  ץ,ר חו ד לקיי ענוורר מכ א מביד ינור מצוצ ןי להתק  , ישחלוןב  ו/או

 

 

 ל שמח מתקני   -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
  וללכ
 ק ספמ

 מיקום 

 ן פעמון+ לחצ 
 ום ק רטאינ

לח תאורה  דר  מפסק 
 גות מדר

 לוח חשמל 
ניתן  סגירה )  לכול דירתי

ת לכניסה או  וסמיכ ב יה שיה
רת  שון תקארו-בואה(  למ

 קע שכולל 
 זיה ויטלו ארון טלפוניה/

  ו א  הלדיר   כניסה 1  1       
   מבואה 

תוספת    -תריס חשמלי תוכנן  
חשמל  קנ  הפעלתלודת 

   יס.רתה

 1  1 
 מזגן(  )ל

 ל  ינת אוכפ ויור דחדר  2  3   

באובפרוזד מעל  ור  מ'   3רך 
ת "ר נייל פ ולר הכוזדואו בפר

ל  תנקודו  2" פחות+ מאור 
 חליף.  מ

   ריםופרוזד 1  1       

השקע  במיקום  ה ים,  תקע תי 
מיה משטח יה  עבודה   על 
האפשככ  בהתאםו  רול 

עי  שק   יותקנו  טבחמה  לתכנון
נכ לתנור ,  יחמד לרדים  פוח 

   ררולמק

  3 
  )לתנור
  מדיח
 (  רומקר

)אחד   4  
מו גן  מהם 

  מים
בדרגת  

IP44   ואחד
תב קע  ית 

חד  או  כפול
גן  מומהם  

ה  גרבד
 (  רגילה

 בח  טמ 1 

   1  1    4 
   דיל  םיי)שנ

 המיטה(  
 
 

ל  ולכ  1
  סקמפ

ף  מחל
 נורה למ

קרי  יע שינה  ר  חד
 רים(  )הו

מש  1 3  1 1  שינה    י נחדר 
 )ילדים( 
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לפי   3    1111 1 ע"ר  ת פקנותק לפי  מנורה 
ת  חיוהנ
קוד  פי

 העורף  

הממ" כחמשמד  דר  ש 
 שינה 

לת  חיהכנה  הנור    ןתק מום+ 
זמןוצק שמש   לדוד  ב 

 נון  במיקום עפ"י התכ

)הכנה    1  
  לתנור+

 ק(  מפס

 )מוגן   1   1 
 ם(  ממי

  חדר   ה/ חצר  רחד
 יה  טאמב

לא וק לנ  נההכ מדה  י  כנ וורור 
   שנדרשן + מפסק היכ

 ם  ותישיר 1         

)מוגן    2    
מים( 
ת  למכונ

ה  ביסכ
 ולמייבש 

 מוגן  ) 1    
 ממים(  

 רות  מרפסת שי

סק+ לי+ מפשמ ח  כולל תריס
 ן פתיחה ידני  גנומנ

    IP 44 1 
 )מוגן(  

   1 
 מוגן(  )

 ש  מרפסת שמ

המחסן  כתריצ של    החשמל 
ציבורי  חשמל    וןשע לתחובר  

 בלבד  לכלל המחסנים

 סן  מח 1    1     

(  קט)פ  1    
ה  נכה

   למזגן

 ר כביסה  תוסמ      

  יםח נספבשטחי חוץ ה בחדר האמבטיה ו טבח,ה בחדר המותאורקים, פסשקעים, מ (א)
   יים;נים הישראלוהתק   קנות החשמלדירה, יהיו מוגני מים לפי ת ל

  ההכנה בקיר דתד נקו שורת ועתקיכוז מר יכהמש וחוטתכלול צינור  ורתשקתנקודת ה (ב)
   ;וייסלל כ וכ  1 לודו מ  55 פסא וקו

 ות: גדרה

כבלים ם עד רללוח למפסק נפ ירותובר ישמחא צהנמ שקע -" נפרד עגל מתקע כוח ב תי"ב
 מ; מ" 2.5

  ולל, יכהחשמל רגי מזרםלי הניזון  ן חשממתק שקע בודד לחיבור -"בית תקע רגיל"
 ת;חו ממ"ר לפ 1.5לים  בכב בוצעור ייבהחשקעים,  ודע  ר עםהיות מחובל

ון  ניז לי ה חשמ  ר מתקןיסוי, לחיבועם כ  םוגן מיד מ ודבקע ש  -"ים מ מוגןיל גר תקע  ית"ב
 ממ"ר 1.5; החיבור יבוצע בכבלים  םיקעש דעולהיות מחובר עם רגיל, יכול  מלחשם מזר
 ות; לפח

דת ת נקווכולל  דרומפלט לחכקה מגיענקודות,  3 -"ןטלפו , תקשורת ו יזיה"נקודת טלוו
ורי חובה, שיד  תטר לקלייבוח -זיה וילוט דתנקו ים,ב שחבין מ -תרשותקוניה, נקודת טלפ

 . ןיד  פי כלהכול כנדרש על  ידורי כבלים.ש טתלילק  בורלחירות ואפשאמור, כ

 (; יוסא כי הפעלה )לל מפסקו קיר כולל רה אל תקנקודה לתאורה ע -"נקודת מאור" 
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 ; 1 ראוגופי מ  1  רדות מאוה נקו מ ובכל קרגות: מדר חד 3.7.1

בבניין   ;ישחדר מדרגות:  להדלקת אור בירה הד תוך לחצן מ     1  לקת אור דהני  צחל
ר  בחד ה קבועהתאורת ליל ל  מנגנון שבתה, ות אור בכל קומלקן הדצהמגורים יהיו לח

 . תודרגר המדלקת אור בחדהלהדירה  וך מת ןצ המדרגות ולח

 להיתר(.  ה )בקשהקנות התכנון והבני פי ת לרה ע דית ב צינורות כנה ץ:ן חו לפו ט 3.7.2

     זמזם  צליל   רגיל    וג עמון: ספ 3.7.3

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

ותקשורת   לחשמ  חבלו;     כניסהסמוך ל ; מיקום ישירה: הד  ךתותי במל דירחשלוח  3.7.5
 דולים לפחות לצורך הרחבה בעתיד. מו 6דל  גוב ה שטח פנויהירה, י דירתי בתוך הדי

כנה בקיר  נקודת הה  וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד  נקודת התקשורת תכלול צינור            
 לל כיסוי כו 1מודול  55סא וקופ

 כן: שמש  ל לדודחשמ  קודתנ 3.7.6

אמפר; בדירה   3*25 לת פאזי ה תירתי יהיהד  וריבגודל הח  תלת-פאזי:  תיחיבור דיר גודל 3.7.7
    .פראמ 1*40ד פאזי דירתי חר הרים יהיה גודל החיבות עד שני חדהכולל

ן  בארות ת פאזידה תלוק תקן נתו פאזי   תי תלתדיר יבור לת חול הכמגורים   בדירת           
י  אזתלת פק פסירות למשי ברותחודה קיים; הניר לכן  קום המצוכנתחת למבח, ממטה
לרבות בית השקע   ת כל החיווט ; הנקודה תכלול א5*2.5  לווט בכב ותח לוח החשמל  ב

 תי.חשמל הדיר בלוח ה  והמפסק

  וםק טראינ כתת למערחיצוניו ימית פנ תשתיתון, ות פעמהכולל כןכת אינטרקום:  מער 3.7.8
 ור באחדדיבפומית שמע/  כןו דירה,ל סהבכני   מיקום: ן;ייבנסה הראשית להכני בדלת

   דרי המגורים בדירהמח

  לא ת טלוויזיה במעגל סגור:מערכ 3.7.9

 לשמ ת החיכשל צר ולבקרה ניטורל  מערכת תותקן דירהבכל  ( תקנים אחרים )פרטמי 3.7.10
ת  נהזר  ותאפשת  ליל הישראמשחה  תרשי ולזתלת פא וריבלחערכת תתאים  ת. המדירתיה

חשמל הדירתי אשר  דידה בלוח ההמערכת תכלול: יח' מ  ים.ל המשתנחשמ תעריפי ה
'  (; יחפאזי ור לוח תלתשה חיישני זרם עבי )שלומלרם חשב המודד זעל רכי ססתמתב
ה  נתונים בצור את ה  ומעבדל ב מקטי החוטלי אל צג דיג חוטי;דור אל שיל ורתתקש

לדלת   מוךבס ם הדירהיפנ ב יותקןג  הצברורה;   הר צובם אות  גית ומציוממק
לפחות את  ג יציג ; הצמהרצפה , מ'  1.5ה נגיש בגוב  םסה/מבואת הכניסה במקוכניה

     ית.הכספ עלותם  ( ואת וט"שמצטברת )בקאנרגיה השוטפת והריכת הצ נתוני
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 :הר מום בדיחיר /  קירותקני ימ .4
 ; הכנות בלבדכזי:  מרר ויוג אוזמי .4.1

 ול:  כלסטנדרטית תלת פאזי אשר ת ת אחת יכזרמ  -כת מינירמעל בלבד נההכ

ו במיקום או המסדרון א  יהטהאמבתקרת חדר לתחתית ד מיקום מתוכנן למאייד בצמו  (1
   רה;קי הדיחלל  יל וקצר לכיע  וירפיזור או אחר המאפשר  

ר  בקי נסת מוכחשמלי וד פיק ת וחוש ננרת  ל צש רבות "צמה"ל הנדרשות יות התשתיצוע ב (2
תוכנן למעבה, שקע כוח  ום המתוכנן למאייד ועד המיקום המקמי ההרצפה בין    ילויעה במונ

מוצא   ניקוז במסתור הכביסה.סום רצפה או למחלייד ניקוז המא , 2.5*3ד רמעגל נפ
   רכת בפועל.עבס, עד להתקנת המ לוח גב י צעות כיסובאמ  כלול הסתרה" יצמהה"

יר  קל ע מוסטט מיקום התראייד עד לם המיקוממ וד קירפיק ל ריק  וולר שנת התק (3
 המסדרון.  

 ויר . יזוג אומ ע"י מהנדסבהתאם לתכנון המערכת מיקום ההכנות יהיה  (4
 ום המעבה/המעבים.  ע ומוסתר למיקצנוום מ מיק (5
  לכל חלקיה  גאינו מאפשר מיזו הדירה ון אוויר תכנוג ה מהנדס מיז יעתקב ל שעל פיככ (6

פוצל/ים מם  ימזגן/נסף הכנה לתבוצע בנוור, כאמחת כזית אמר ת מיניערכ מ עותאמצב
 תוצנרצנרת גז  ת חשמל,נראת כל התשתיות הנדרשות לרבות צליתר חלקי הדירה שתכלול  

 יקוז מים.  נ
 , ההכנה תכלול: עילי בממ"ד באישור פיקוד העורף ןוצע הכנה למזגתב (7

 שמל חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החנקודת  
יל בדירה. קצה פע  ם: מהנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפהמי צנרת ניקוז

 במכסה;  הצינור בקיר ייסגר 
 נון; מוסתר עפ"י תכם מוצנע וום המעבה יהיה במקומיק

 ג אוויר; נ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיזו כל ההכנות ה
ידות  קום להתקנת יחה מנכנן וייב בעת הקמתו, יתוים זגנ מנו בו קין חדש שלא יות)א( בבני

 ניין;   ם בבורי המג ות דירם, בעבור אות ת רתות המשוי והמערכובהעי

ה  ינור עם חוט משיכימום הכוללת צלתנור ח  הלחת והאמבטיה תבוצע נקודהמקרי )ב( בחד      

 ושקע מוגן;  

מל,  נרת חשת: צד כוללולבהכנות ב )      הספק:       ; מיקום: איןפוצל:  מ מזגן .4.2
 (. לותותעגז  רת ז מים, צניקונ נרתצ

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

 .אין :בגזל  ם הפועימוור ח תנ .4.4

 .הכנות בלבדמל:  בחש לפועמום הנור חית .4.5

 איןת שימוש:  בות מטבח, חדרי רחצה ובי לר ריםהחדרים: בכל רדיאטו .4.6

 .אין  צה ובית שימוש:לרבות מטבח, חדרי רחם  החדריים חשמליים: בכל ורקונבקט  .4.7

 .אין  תי:פרצ-תתום חימ .4.8

      רט פיתקנים אחרים למ .4.9

 :הרבדיוי אש ובטיחות ורי כיבידס .5

 .בהתאם לדרישות כיבוי אשומטית מערכת כיבוי אש אוט 5.1

 . בהתאם לדרישות כיבוי אשעשן   ימערכת גלא  5.2

 . ורףם לדרישות פיקוד הע בהתא  :()ממ"דחב המוגןמערכת סינון במר  5.3
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 : ונותת פיתוח ושבודוע .6

 . ירהלפחות חניה אחת לד  זההחו תוקף והורא קן תת תב"ע, תפי הנחיול -יה חנ 6.1

 מגרש; ניות בתחום הח 293מתוכן:   293 (:משותף לבניינים) יהחנ   מותקוכל מה ךס 6.1.1

 רש; מגחוץ לחניות מ  0

 ; 1מרתפי חניה יה, מספר נת במרתף חיונח  246

 ;בקרקע (רט )לפם אחר מקוביות חנ  47

 נכה גבוה   4חניות נכים מתוכם  11 מספר ישחניה לנכים:   6.1.2

      : יהגמר פני החנ 6.1.3
 טי;וע בסיד סינתטון צב פנים או בב  טיחיעשו בים המרתף  גימור קירות פנ  (א)

 ;ת תלבמש ןבאב  ק אווחלמ ן בטוב  שהות יעפת החני צרימור ג ( ב)

 יש. כב מהלחניה גישה  6.1.4

ית  כנ סימון בת  יעל פ )       אחרם:  לדירה; מיקו צמודות  ___חניות לדירה מספר  6.1.5
 ;  מצורפת(

 ש פיתוח המגר 6.2

  ין ) לפיבנה לסיכנ את המבוד לע  רחובמהניסה חיצונית נן רחבת כוכ ש תתמגרום החבת
מבואת יסה מרוצף )לפחות ברוחב כנל שביל כלוה החיצונית תתוח(; הרחבהפית י תוכנ

 לפחות   מ"ר 20טח של  דו בשוה לצילונון מ( ומואר בעל גינייןבל ניסהכה

 .ן בהירככל הניתיה יהריצוף  ה      אבנים משתלבותגמר:  מר שבילים: חו 6.2.1

  ןהנית כלכ  יהיה  הריצוף .       אבנים משתלבות חומר גמר: ;יש  וצפים:מר יםמשטח 6.2.2
 . בהיר גוון בעל

חיות  להנם תאהב חסכוני במים גינון  ורפת(מצנית כי סימון בתפ; )על ישתפת:  גינה משו 6.2.3
 ות. לא שרד החקמ

 .חשבו מערכת ממ  אשר ייה בעלתת השק שרתקן ש תובמגר; יש:  רשת השקיה 6.2.4

 יור ד יאה לגינה מחדר: צ; יאיןינה צמודה לדירה:  ג 6.2.5

חלחול   ים,ומ  יובבגז, כות למער   תיתכן גישה     : בגינה הצמודהרכות  מעט  פירו 6.2.6
 , תקשורת,כיבוי חשמל(  ו'וכ  חות, שוצנרתרזבים, )מ

ר אל  ינה מחדוצע יציאה לג תבדה לדירה בחצר הצמו יש: ירתיתהדנה יבג  צףמשטח מרו 6.2.7
מרוצף  נוספת יש לבצע משטח  בכל יציאה. מ"ר 7אלי של מרוצף בשטח מינמ חטמש

 יציאה. ח ה פת  וחבפחות ברולמ'   1י של  מאלמינ בעומק

י  לפ מ 1.1ל  ש ממוצעבגובה ה  לפי היתר בני חומר  ש:ל המגרש רותאח יתותזגדר בח 6.2.8
 תר בניה יה

      חומר  ;מפולשת עמודים ריצוף קומת 6.2.9
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 מערכות משותפות .7

 : ערכת גזמ 7.1

 .צובר גז שכונתירכזי:  גז מ . 7.1.1

 יש:  הבר גז עד לדירמצו מרכזי  ז ג  למכגז מ צנרת 7.1.2

 ישהדירה: תוך  ז בת גאספק צנרת 7.1.3

 יבוי אש: סידורים לכ 7.2

 אין:  תבחדרי מדרגו חץפעלת ללה ערכת מ 7.2.1

 איןות:  דרי מדרגעשן בח מערכת ליניקת  7.2.2

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

 עפ"י דרישות כיבוי אששן:  לאי עג 7.2.4

 ישחניה: רתפי ממאולץ באוורור  7.3

 איןיר מרכזית: וויזוג אמ מערכת 7.4

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

  תדרשו עפ"י הרשו ויי ידהבמ    ר רים: תאאחמיתקנים  7.6

 ת תשתיתהמבנה למערכויבור ח .8

 ישלגינה:  מים   ; מונהישציבורי לבית:   נה מים; מויש:  זים מרכימ  ר לקוחיבו 8.1

 ; יש  י:זכרמ לביוביבור  ח 8.2

  מלהחשברת ת חראום להושת החשמל בהתאהבניין לר  חיבור 8.3

; ( היתרקשה ל ניה )בון והב התכנאם לתקנות ונים. בהתלפרשת הטל הבניין בורהכנה לחי 8.4
 ון. טלפו כולל ק לא

 ישים וכדומה(: , תקשורת מחשב םטלוויזיה בכבלירת )ת תקשושרהבניין ל ה לחיבורנכה 8.5
 שורת. תק רשתה ללא כולל חיבור הדיר(; טייםהרלבנ  בורים)ציין את החי

 . וליםשה כל רכי גיקוז, ד, נירות תומכים מדרכה, קי, : כבישרשובל במגהג  פיתוח כללי 8.6

 ר הבניה. והית  הרשות המקומיתלפי דרישות  -שוט אשפה פה:אשפינוי  8.7

 שותף ש מרכו .9

 ף: תיאור הרכוש המשות 9.1

 293: יםפת ו משה מקומות חניסך הכל  9.1.1

 0ת  שולפו ; מספר קומות מאיןקומה מפולשת:   9.1.2

)יש לצרף תכנית עם   קרקעם המחסנים וק; מיישת: וירלד  םדיום צמ נשאי ניםמחס 9.1.3
 סימון המיקום( 

 ישת כניסה: ואה )לובי( בקוממב 9.1.4

 יש  )לובי( קומתית:ואה מב 9.1.5

 חדרי מדרגות  9.1.6

 2ת ליוע; מספר מיש  ת:יומעל; יש:  עליתמפיר  9.1.7

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

      שטח       מיקום      אין : כמות ממ"ק 9.1.9

 איןתף:  משו ודיםדודר ח 9.1.10

יין,  ת לוואנטנה/צלח גון( כותאו משותפ ות )פרטיות יטכנת כורמעג: ל הגע ניםקתימ 9.1.11
ן  בעיגול את המתק מים )להקיף , דודים; חדר מכונות למעלית, מאגרקולטי שמש

 ל הדין. ל פי כ מכת עוסשתדרוש רשות מ מיתקן אחר וכל  הרלבנטי(, משאבות סיחרור

 .המגרש  יח בתחומו פתושטח  ינה  ג 9.1.12

 השקיה בעלת ראש מערכת ממוחשב מערכת  9.1.13
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 מערכת תאורה לחניה עילית  9.1.14

 

 

 

  .י הרשותי היתר הסכם המכר ועפ"ב  כמפורטרט( )לפ  תףרכוש משונן י שה הבית נוספים שלם לקיוח  םתקני

 :רכוש המשותףחלק/ים שאין להוציאם מה  9.2

 דרגות. חדרי מ 9.2.1

 קומה טכנית.  9.2.2

 תפת. שויה מלחנ גישה 9.2.3

 יסה. כנ ת מולובי בקו 9.2.4

 . יתלובי קומ 9.2.5

 על הגג. ים נ השונים קת אל המיתגומדרדר חישה מג 9.2.6

 כונות. מ מדרגות אל חדר גישה מחדר  9.2.7

 ים / מלובי קומתי לחדר/ים טכניות או דר מדרגישה מחג 9.2.8

נות  דר מכו מש, חש וודים, דקולטי   תקנים על הגג: )כגוןעל ידי מי   התפוס –הגג חלק  9.2.9
 (יתלמעל

 מעליות  9.2.10

 . טק/מקל"ממ 9.2.11

      : פרט חרק אחל 9.2.12

 :שותףית מב 9.3

ר  וכחוק המכר דירות(, המ   –)להלן  1973-של"גת(, התחוק המכר )דירול  6לסעיף בהתאם  )א(
  ית אוהב על  שחל התקנון להירשם כבית משותף וית המיועד משותף או בבדירה בבית 

ן  מת לעניין חסתייהמ יהמצו   ןונל התקש  השנה הוראת מבטל או מביה  עלו להחיל שבדעת
אותו  ים על לחוזה המכר פרטף במפרט או לצר חייב לכלול לן,  לההמנויים ים נ נייהע
 יין; ואלה העניינים:ענ

 ותף;חלק מהרכוש המשהוצאת  (1)

 רה; וד לדילק ברכוש המשותף הצמעורו של החשי (2)

 ; ור אלישקביבים ו חמירותים ההמשותף ובש יתבהת ת בהוצאוהשתתפועור השי (3)

 תף; המשות יהול הביר נ בבד לטותחרי קבלת הסד (4)

 )א( לחוק המכר דירות; 3סעיף  האמור בבדרך  שר השיכון בצו בע עניין אחר שק כל (5)

ל אף  ע  והו,ירא  טן )א(נים המנויים בסעיף קיין מהענייפרטים על ענמוכר שלא מסר   )ב(
ל ע ין יחולו  ני ו ע אות לגבי יוצון המנ קתהוראות הי שהתחייב שכמ ,כרבחוזה המהאמור 

 תף. משוהית הב

 : ם לעילעניינים המנוייב לתקנון המצוי ל או שינויביטו ט פירו

אות  אם לתקנון ובכפוף להורבהת וד לדירה: ברכוש המשותף הצמיעורו של החלק ש 9.4
 החוק 

   אות החוקן ובכפוף להור בהתאם לתקנו  הבית: ל יהונ בדבר   בלת החלטותסדרי ק 9.5

ו  ר אליששירותים המחויבים בקבוף  תוהמשית הבות וצאיעור ההשתתפות בה ש 9.6
   חוקכפוף להוראות הובבהתאם לתקנון  
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 :חלק/ים המוצא/ים מהרכוש המשותף .1

ל הבית ף שהמשות כושבריכללו לקי המגרש והבניין שלקבוע את חרשאי ף להוראות הדין, , בכפוהמוכר  .א
 , בהתאם ובכפוף להוראות הדין,ר ידה ויחידה. המוכה זכאי לקבוע את ההצמדות לכל יחיהמשותף , וכן יה

וים לקבוע שחלק מס לא יכללו כלל ברכוש המשותף ו/אוגרש והבניין שבוע את חלקי המלקגם יהיה זכאי 
                                                צמאית.                ה עכיחיד רשםי  ת ו/אוויוצמד ליחידה פלוניוצא מגדרו ותף ישל הרכוש המש

שבות  בחלקים כאמור ובהתח  ש המשותף שיקבעכולק יחסי מן הרהמוכר יגרום לכך שיוצמד ליחידה ח .ב
 .ובכלל מו כיחידות  עצמאיותו/או  ירש אחרותויוצמדו ליחידות הרכוש המשותף  המסוימים שיוצאו מ

להוציא  י המוכר מתכוון   מוסכם ומובהר לקונה כבר  כעת כ ,לי לפגוע בכלליות האמורומבמקרה  כלב . ג
הכל בכפוף להוראות ו רכוש המשותףלא יהוו חלק מהש והנכסים הבאיםמהרכוש המשותף את החלקים 

 :  הדין

 יות.רישום עצמאידות תוכננים לשמש כיחם מן הבניין המחלקי (1)

שמשים זה יחול גם על חלקים מהבניין המ האמור בסעיף שמעליו  ייםום השמת רבוגות לרכל הגג ו/או הג  (2)
 ש. וככל שין וכן על גג אגף קומות מסחריות שבבנייכמרפסות ליחידות, אם יש 

ת ורפסמעל המם שייום השמשיש בבניין לרבות ר תי מקורות , ככלמקורות ובלמרפסות היחידות ,  (3)
 האמורות.

 רכב. לכל החניות  (4)

הזכות לבנות ולנצל זכויות  צלות או כפי שיהיו בעתיד. למוכר ות בניה בלתי מנוהקירות החיצוניים וזכוי כל (5)
ובלבד שאין  אות הדיןהסביר, בכפוף להור"ד עפ"י שקר ולהצמיד את הבנוי ליחידותיו של המוכאלו 

    .יד המוכרל היחידות בבניין על הינו לאחר מכירת כ צרןהיוהמדובר בזכויות שמועד 

  

ל יחידות וכל חלק ש 2המחבר בין  קיר פנימי ים,חיצוניות ירניות, קחמעברים, מרתפים,  חצרות, חללים, (6)
יה, דוודים, קולטים, וצנרת של . אנטנות טלוויזלהוראות הדיןף ובכפו לפי החלטת המוכרת הבניין והחצר

 כך עם חתימת מפרט זה.כימים לם מסשל דירת גג והרוכשיהגג העליון מעל החלל  הבניין יהיו ע"ג

החברה יעד הכלולות בה( אותם ת דותט היחיע למ) כל שתהיהת הקרקע המסחרית כומחלקים ושטחים מק (7)
 למטרות שתקבע. 

יהיו )למעט היחידות הכלולות בה( אותם תייעד ניים המסחריות ככל שיומות הבמקים חלקים ושטח (8)
 ברה למטרות שתקבע.הח

ות  ת מסוימות או למטרדון שייעודו לתוספות בניה ושינויים ביחיל הבנייים ש ים מהקירות החיצוניחלק (9)
 ר. או הגגות של כל תוספת בניה כאמום ו/וכן הקירות החיצוניירת ע המוכבתקש אחרות

ת חלקי המגרש ה למטרות ציבוריות או למטרות אחרות שתקבע לרבוקים מהמגרש שאותם תייעד החברחל (10)
 ניין.שמתחת לב

ת  דואותן יחיתן יהיה להצמידם ל ניההיתר לשמש יחידות מסוימות בלבד, אם  פי תנאידו לממ"קים שייוע (11)
 או זכות מעבר לכל מי שיצטרך(.ה ו/ת הג"א )עם זיקת הנאראופ"י הוע

ראות הדין  , בכפוף להויינה למגרש ולבית המשותף מפעם לפעם יות הבניה הבלתי מנוצלות שתהכות זא (12)
 . יןניינו לאחר שהמוכר מכר את כל הדירות בבה היוצרןעד המדובר בזכויות שמוובלבד שאין 

 שיש ויהיו. ככל ניים המסחריות יוהב רקעומת הקקשבם והמעברי חלקים מהרחבות (13)
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לאגפי מגורים ולאגף מסחרי ככל שיהיה   החניות ולקבוע חניות נפרדות פימרת החברה זכאית לפצל את (14)
 ן.וכן לקבוע את גודלפרדה בין החניות הנ"ל וליצור ה

ו ו/אלזכות  יןקעחוק המקרהנאה במובנן עפ"י ת יה רשאית לרשום בפנקסי המקרקעין זיקווכרת תהמה (15)
לכי רגל עניין זכות מעבר, השימוש להול מהם המשותף ו/או הבניין ו/או חלקים הביתלחובת המגרש ו/או 

 ת שתקבע על ידה. חניה או לכל מטרה אחר ו/או לכלי רכב וכן בקשר לגישה למקומות

 דירות הגן שבקומת הקרקע ת/גינות חצרו (16)

 ו/או בבניינים שייבנו.  יןמחסנים שבבני (17)

בניין גם אם והגרש מוש שיעשה בחלקים מסוימים מן המהשי לקבוע מפעם לפעם את שאיבלבד ר כרמוה .ד
 . להוראות הדין כפוףוהכל ב  המשותף ולמי יוקנו זכויות שימוש כאמור  יהוו חלק מהרכוש

כר זכאי לפי שיקול דעתו המויהא  בלשכת רשם המקרקעין, רכשיהןשם רשמו על לא יאימת שכל הדירות  כל .ה
רויקט ,שנכלל בפחלק להמיר לרכוש משותף כל  ור לעיל,ת האמ,לשנות א ראות הדיןלהו ובכפוף רביהס

ם לעשות או מי מטעמו יהיו זכאיו/לתקן את צו רישום הבית המשותף בהתאם. המוכר ברכוש המשותף ו
 עיף זה.בס ימת הקונה לביצוע בפועל של כל האמורהכוח בחת יפוישימוש בי

 .ראות המעגנות את האמור בסעיף זהתף הוון שירשם לבית המשובתקנלכלול  יכאהמוכר בלבד יהיה ז .ו

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

 :על ידי החברהבניה נוספת  .2
הבנייה  וזי  ות ואחי וזכצלו על ידי המוכר ו/או כל  נו  זכויות ואחוזי  הבנייה הקיימות שלא  שכל  לקונהבהר  הו

וה ,שיוענקו, נוספוהעתידיות  לפעם  יוענקו,  אם  ת  ו יה,  מפעם  המוכר  של  הבלעדי  קניינו  לנצלן יו  יוכל   הוא 
מהם  לניידן   חלק  העברת  אחרים()לרבות  ש  בכפוף   למקרקעין  ובלבד  דין  בזאין  לכל  שמועד המדובר  כויות 
ביר  הסקולו  על פי שי  אי לתקן,הא רשר גם יכמו.. הר את כל הדירות בבנייןר מכהינו לאחר שהמוכ  היוצרן

ול זכויותיו על פי סעיף זה יחייבו זאת. ום הבית המשותף כל אימת שניצישר  ,את צו  ובכפוף להוראות הדין
זכהמוכר   יהיו  מטעמו  מי  שימוש  ו/או  לעשות  ב  יו בייפאים  פעולה הכוח  כל  ביצוע  לצורך  הקונה  חתימת 

 מור. ילוי האורך מצלוחתימה על כל מסמך שיידרש שפטית מ

 :  ותף הצמוד ליחידההחלק המששיעורו של  .3
ג    ורמא. בכפוף לא התאם ליחידה ביהיה  ככל הניתן הרכוש המשותף הצמוד    להלן ובהסכם המכר,  1בסע' 

ק  לחוק הרהמקרקעין.  של  שיעורו  והכוש  רי,  שהמשותף  רצפתה  יחס  לפי  יהא  דירה   לכל  הדירצמוד  ה ל 
קרי, מרפסות לא מקורות ,למעט  זטראות ,ה )למעט שטח גזומד לדירשהוצ  המ של כל    רוף שטח הרצפהיבצ
שטחה  חשט ולמעט  ח  גזוזטראות  המחויביםקירות  בשינויים  יחול  אם  יצוניים(,האמור  הבית   בין  ירשם 

 מספר אגפים .  רכב הכוללו מוא/ת משותף נפרד והמשותף כבי
בסעיף   האמור  חרף  לעיל  ב.  הזכוא  שלמוכר  בזאת  מוסכם  כל  החליל  ת,  על  פרט  ט  בכל  המנושינוי  י ופרט 

 .יןהדבכפוף להוראות  בסעיף א' לעיל
 ם לבית המשותף.כם שירשל ולעגן את האמור בסעיף זה בתקנון המוסג. המוכר יהיה זכאי לכלו

 : בשירותים המחויבים בקשר אליו המשותף ו  הביתהשתתפות בהוצאות שיעור  .4

החברה פי החלטת חוזה המכר ועל המצורף ל הול ניהפות יקבע עפ"י תנאי הסכם ר ההשתתשיעו .א
 ניהול ואחזקה כמפורט בהסכם המכר. ן יתנהל ויתוחזק על ידי חברתיי לניהול ואחזקה  ככול שהבנ

)ככל שרשויות התכנון להחליט,  תוכלכי החברה המוכרת בסעיף הקודם , מוסכם  אף האמורעל  .ב
, רת ניהול עיל באמצעות חבנזכרים לים התפושלא לספק את השירותים המשו זאת( והעירייה יאפשר

ק לפעול עפ"י תנאי חוזה הניהול  הול תתחיל לפעול, או אם תפסיניואם תחליט כך, )או עד שחברת ה
 ול ההסדר הבא: חברת הניהע"י להענקת השירותים אזי יחול במקום ההסדר ם אחר(, או מטע

נ"ל, )בהיקף ירותים הל השוש סי של הוצאות הבית המשותףחלק יח הרוכש יפרע עם דרישה, .1
או נציגות האגף(. דרישת "נציגות הבניין" , )ו/י המכר( לפי דרישת החברה ו/או לפ קוב בחוזההנ

היה  העניין.  לפי ו לנציגות הבנייןישולמו ישירות לחברה אהרוכש,  התשלומים היחסיים של
הרוכש"   י שלחסיציגות הבניין אזי "חלקו הו ע"י נוהשירותים יסופקו ע"י החברה ו/א

כל האפשר לפי היחס שבין כ ת הבית המשותף והשירותים, יקבעועון הוצאווהשתתפותו בפיר
הבניין( לפי  ות" שבבניין )או שבאגףל "היחידהרצפה של היחידה לבין שטח הרצפה של כל שטח 

שום יטות מכך. לאחר רלס סבירה יה לחברה טעם ראוי לפי שיקול דעתהאם לא יה יין,הענ
ף שאנון שתרשום החברה לפי חוזה זה, וראות התקלק היחסי לפי היקבע הח שותףהמ הבית
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ה לפי  שטח הרצפשוב יחן הנ"ל בשנויים שתקבע החברה. בחהוא מאמץ ככל האפשר את המב
 ירות חיצוניים , אלא אם החברה תחליטזטראות וקגזו ובאו בחשבון שטחיסעיף זה אם לא י

 אחרת.
ת הבניין, יהיו  או נציגו/ כם כי החברה, ועיל, מוסור לאמהבכדי להסיר ספק , ועל אף  .2

להשתתף בהוצאות הבית המשותף   חלק מבעלי היחידות את החובה עלזכאים להטיל רק 
ת, לשרות רק , או יו מיועדון יהת האמורות או חלקם, אם יתברר כי ההוצאום או חלקוהשירותי

מצויה  אגף הבניין שבובעקר את או   רק יחידות אחרות שבבניין, אוהם ולא בעיקר, את יחידותי
גף זכאים לקבוע גם את  ה, ו/או נציגות הבניין או האברידה מסוימת, ובמקרה כזה יהיו החיח

 הרוכש(. חידתל יחידה )לרבות יהנ"ל שבו יחויב כל בע בהוצאות שעור החלק היחסי

אם  אלא ם,יגזוזטראות וקירות חיצוני שטחן שלבחישוב שטח הרצפות לא יובאו בחשבון  .3
 הנשמרת לה בחוזה המכר.   "י הזכות ה תקבע אחרת עפהחבר

ים  יל לתפקד יכולה המוכרת למלא את התפקידיגות לבית המשותף או עד שתתחנצבהעדר  .4
משהו מטעמה שיפעל כאמור או למנות מכר תף כאמור בחוזה הדים לנציגות הבית המשו המיוע

            .        היחסי בהוצאות את חלקו טעמהמ לש לשלם למוכר או למי שיפעעל הרוכאו אז יהיה 

ותף לנציגות הבית המשותף ר שתמסור החברה את הרכוש המשאחמוסכם בזאת כי מיד ל .5
 יירים בבניין,ד 3-או ל יגותתב אותה תשגר לנצתנקוב החברה בהודעה בכמועד בו ו/או בחלוף ה

קוני  משותף לכלש הכורהחשב החברה כמי שמסרה את ת ים,ישנובמועד המוקדם מבין ה
שותף שלמותו ולאחזקתו של הרכוש המל מועד זה ואילך לא תישא באחריותבבניין, ומהדירות 

  עבור הדירות שלא השתתפות המוכר בהוצאותלשיעור בהקשר  ו/או לכל תשלום בקשר אליו.
 שבין הצדדים.   סכם המכרשמרו בבעלותו יחול המוסכם כמפורט בהרו ו/או ננמכ

לעיל בתקנון שתרשום לבית  בסעיף זה  ם את כל האמורית לעגן ג זכאה יההחברה ת .6
הבית יחול בשינויים המחויבים גם עד לרישום  למען הסר ספקות מובהר שהאמור ףהמשות

 שותף.המ

 : בדבר ניהול הבית סדרי קבלת החלטת .5
התקנון    ראותוה  סכם המכר יקבע העניין לפיין עם הע בהסכם המכר ,וככל שאין סתירה בעניכפוף לקבוב

המכר, לפי הזכות הנשמרת לה בחוזה    ,האלא אם החברה תחליט על הסדר שונקרקעין ,  המצוי שבחוק המ
תהיה   חברהת שבחוזה המכר. הבית המשותף עפ"י הוראושתרשום לותכלול את ההסדר בתקנון המיוחד  

כל בנין אחרות שבות הדיחאחד( כי בעלי הדירות והי  תר מאגףית לקבוע, )אם הבית המשותף יכלול יוזכא
אג יקיימו )או  ל  ף(  נפרדות  ואסיפות  נפרדת  בבגנציגות  וזאת  אגף(  )או  בנין  אותו  של  י  העל  לנציגות  נוסף 

ג  כולו.    האמור  הבניין  חם  לתנאי  כפוף  זה  ולהחלבסעיף  הניהול  חבטות  וזה  לקבל שזכאית  הניהול  רת 
 בית. מכוחם בקשר לניהול ה

סכם המשנה את הוראות התקנון תקנון מו  לבית המשותףי לרשום  זכא  רכוען הסר ספקות מובהר כי המלמ
הוראות בעת כר ויתן לו  המפקח על בתים משותפים ינחה את המובלי לפגוע בהסכם המכר. היה וומי  המצו

י שום ולגבי התהרי  המשותף לצורך  רישום הבית כלול הסכם או  תאימו לקנון או תוכנו והוראות אילו לא 
  ת הצדדים.מפקח תחייבנה אהוראות הכם שסומבמפרט, אזי 

 ותף.משה שטח צוברי הגז יהיה שייך לרכוש

ב זכויותשינויים חיצוניים: רק  על  זהה    השכנים, חזית חיצונית  אישור אדריכל הבניין תוך שמירה מלאה 
וא כולל שיהרשויות כמק  ישורלקיים  בניה  לא תותר תוספת  כדיןבכפנוי  ובל,  היתר  לקבלת   ם א  אלא,    וף 

חזית  נשמ תו רת  הבית.  בואופי  שימוש  לאלהך  הזהים  החיצוניים  הגמר  לבניית    הםב  חומרי  השתמשו 
 המבנה.

 ויות : הנציג .6

  וכשי הדירות תר רקידה יחד עם יונה לפעול בחריצות ובשבכפוף לאמור לעיל ולהלן מתחייב בזה הק . א
ור ועל מנת  לבח  ת בבנייןדירוה יפות כלליות של רוכשידן אסים במועו/או עם נציגי המוכר על מנת לקי

להוראות  הסעיפים הדנים ככל האפשר ,בהתאם  ות יהיו,יגוצי.כינוס אסיפות כלליות ובחירת הנ נציגות
נון המצוי " מפורטים "בתקרה הההצבעה והבחי ,בבחירת נציגות ובדרכיבכינוס אסיפות כלליות 

 ( י"ו"התקנון המצ –)להלן  1969ן תשכ"ט שבתוספת לחוק מקרקעי
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לנציגויות הנ"ל ו/או ר קשהכל החלטה אחרת ו/או נוספת ב הדיןף להוראות , בכפולהחליט וכר הזכותלמ . ב
רה הדי ם ועד  לרישוםניין ממועד חתימת ההסכלכל דבר ועניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין לע בקשר 

 . ונהעל  שם הק

אליה  החברה  ד בו תשגרמועבף תבו תאשר קבלת הרכוש המשורוטוקול הנציגות מתחייבת לחתום על פ  . ג
 ך.   הודעה על כ

 

 : נציגויותר דע יבה –ניהול הרכוש המשותף  .7
אחרים עד  ית בעצמה או באמצעות   החברה זכאית , אם תחפוץ בכך, לשמש נציגות זמנ  עדר נציגות תהאיבה

זמנית{ בנציגות של הברת הלבחי נציגות  זה  ית המשותף }להלן   ביווחי  מתחייב הקונה לקיים מלואמקרה 
לפגוע בקבוע בהסכם המכר    בא   נויהאמור א  ים כלפי הנציגות הזמנית.ו הרלוונטיסכם זה ונספחיבהתאם לה

 .  לגבי חברת ניהול ובכלל

 : תקנון זמני .8
ליד הקונההובא  ממוע יעת  המכי  בו  ד  למועד  ועד  התקנוןסירה  בלשכת    ירשם  המקרקעין המוסכם  רישום 

 וראות דלהלן: בו ההיחולו ויחיי

רוכשי הדירות  כלב לכל דבר ועניין את הקונה }ואת , שיחייתקנון זמני בתוקףהווה לן ילה טורכל המפ . א
 ת רישום המקרקעין:המסירה ועד למועד בו ירשם התקנון המוסכם בלשכ בפרויקט{ממועד

ם ייחסירטים במפרט ובהסכם המכר המתהמחויבים{המפו ם }בשינוייםג למפרט וכל התנאי חלק .1
 מצורף לו.כן הוראות הסכם הניהול התו, וחזוקולת תףלניהול הרכוש המשו

 "  למעט המפורט   להלן1969-תשכ"טוי" שבתוספת ל"חוק המקרקעין מצחלק מהוראות "התקנון ה .2
 נון המוסכם.לתק 1שותף "שבסעיף ש המתחייב הגדרת "הרכולא תחול ולא 

ראות   ה מהוהורארת תסוליו ניתן להתנות , הע –ן חייב את הצדדים הוראת כל דילא תחול ולא ת .3
המפרט ירה בין תנאי הסכם המכר ואו סתאה מהוראות המפרט . בכל מקרה של הסכם המכר ואו הור

 ה יגברו.הוראות הסכם ז –ות להתנעליו ניתן  –דין  לבין הוראות התקנון המצוי ואו הוראות כל

ל  ואו לעי  קבעושנ םאיות  את ההסדרים והתנת לשנל , מוסכם בזאת שלחברה הזכוף כל האמור לעיחר . ב
י לגרוע מהקבוע אין באמור בסעיף זה ובכלל כדי  מובהר כ.כן הסביר  פי שיקול דעתהלהוסיף עליהם , ל

 בהסכם לגבי חברת ניהול ובכלל. 

 : תקנון הבית המשותף .9
של   סבירה  שיקול דעתהבהתאם לתקנון לבית המשותף  לנסח ולרשום  תהא זכאית    החברהבהר לקונה כי  הו

 ברה. הח

אחזקה של הו דרכי השימושהנ"ל הוראות בדבר  ברה הזכות להכליל בתקנוןלחנה כי לקו הרהוב .א
לעיל  לגרוע מכלליות האמורי לרבות ובל  דבר ועניין אחר הקשור לרכוש המשותף.הרכוש המשותף וכל 

טפת של הרכוש והתחזוקה השו פות והחלק היחסי בהוצאות הניהולתובת השת: הוראות בדבר ח
ם  ניערכות ומתקהוראות בדבר מ ותף,ותף ושל מתקנים בבית המשבבית המש ניםמתקותף ושל המש

 וביוב, ברכות שחיה  מלחש כבלים ,מים, זיה,יוו טלפון ,טל וג אויר ,גז,משותפים לרבות :מעליות ,מז
ירות  ת בדבר השימוש בקהוראו בדירה ו/או ברכוש המשותף, ש מסוים.הוראות האוסרות שימו

  קבוען באופ יםעל הקירות החיצוני תליית מתקנים ו/או שלטיםבות : איסור יין לרם של הבנהחיצוניי 
צלות וספות ו/או בלתי מנונ הוראות בדבר שריון זכויות בנייה תוספות בנייה,.הוראות בדבר שנויים ו

כי מינוי הוראות בדבר דר תף,בדבר תיקון צו רישום הבית המשו תהוראו ,לטובת החברה בלבד
שוטפת ה ול הבית המשותף והתחזוקהי קבלת החלטות בקשר לניהסדר  ת החברה,יעלפי קבציגויות הנ
של החברה עתה הסביר ד חברת ניהול ובנוסף לאמור ובכלל והכל לפי שיקולל הרכוש המשותף ו/או ש

ו ניתן עלי–הסותרת כל דין  ות להכליל בתקנון הנ"ל כל הוראהכחברה הזשל ת,.בנוסף מוסכם בזא 
 נות. להת

לפנות  ,קנוןתקן את התל פעם, ,מידיהסביר זכאית ,לפי שקול דעתה  תהאהחברה כי נה הר לקוהוב .ב
ות הרישום ידים ביחשינוי מחמת ן את צו הרישום של הבית המשותף,הרישום ולבקש לתקללשכת 

או טעויות ו/ צול דירותאו פיייה ו/תוספות בנו/או ד יחסי ברכוש המשותף מוצמו/או שינויים בחלק ה
  סופר.
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 תליות ונוספו ות כלערה

ו כו' יעברון ז, טלפוקוז גני ,למות כגון מים, ביוב, חשפשותמ או יבוריותצכות מת אפשרות שמערייק .1
 קה ותיקון. ך אחזים לאפשר גישה אליהם לצוריבם מתחיהדייריברכוש צמוד. רות או בדי

 עפ"י החלטת החברהות ייקבע ב, מערכות תשתיכוכי ביו מיםה ז, מונברי ג ו, ציתכזמיקום אנטנה מר .2
 .כניות המכרון בתוממקומם העקרוני מס ,בהתאם להיתר בניהו

  - 10מחיר למשתכן מהדורה ]מפרט מחייב  1תירה בין הוראות המפרט להוראות נספח ג'במקרה של ס .3
 ה הוראות הנספח, בכפוף לכל דין. [, תגברנ8.12.2016

 כמו כן, במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או הוראות הדין ו/או המכרז  
 הוראות.תגברנה ה -המפרט לעילות"( לבין )להלן:"ההורא                      

 
 

 ____ __________ תאריך  ____________ __ 

 כר מות החתימ  נה וחתימת הק 

 

 רות יועברו לקונה ולנציגות בעלי הדשימסמכים נוספים   – נספח א

 :המפרט ד שלרנפ ק בלתיחלכפו תכניות אלו יצור  10.1

יות של  כלל חדר ומידותכל  לת שת מידו להכול 1:50-מ טןידה לא קהדירה בקנה מ  תיתכנ 10.1.1
 רה. ידה

סימון הרכוש הכוללת  1:100-א קטן מ נה מידה להדירה בק צאתמומה בה נתכנית הק 10.1.2
 בקומה ף המשות

ותף  וש המש הרכ ןימווללת סהכ 1:100-נה מידה לא קטן מ ית בק סתכנית קומה טיפו 10.1.3
 . הומקב

  1:100-מ קטן נה מידה לאף בק תמר קומות ;מות מפולשותוק /מת כניסהתכניות קו 10.1.4
ניתן לצרף  ו תכניות אל מוצמדים; דירתיים  חיםטמשותף ושהרכוש ה  ןימוס כוללת ה

  ים בחלוקה פנימית שלשינוי  . המוכר רשאי להכניס1:200ידה מ בצילום מוקטן לקנה 
 משותף. הש  חים ברכוית הבית או שטז חאת  נושישלא בתנאי  יין נבב  אחרות ותרדי

 . 1:100-קטן מ  ה לאג בקנה מיד מת גות ק תכני 10.1.5

  1:250ידה ניה בקנה מב קבלת היתרהמקומית לשה לרשות הוגשגרש כפי תכנית המ 10.1.6
 . תמון גינה משותפת וגינות צמודוסיהכוללת 

מסור  הגימור, שיש ל  יומרח ול תערכו לכל המ וקה ז תח הוראותו נ ינתבעת מסירת הדירה י  10.2
 ן: ענייכר דירות ב ק המוי חת על פ ולכל דין לרב אםבהת

 ורם.רה על גימ הדי  כל רכיבילתחזוקת   פותט ולות שועפ )א(

ות כ רות המותקנות בדירה לרבות מערשימונעת של מערכות הת ותחזוקה  לל תחזוקה כו )ב(
 . אלהבא צווכי מכניותקטרולת א מערכו ר,י אוויחות, מערכות מיזוג בט

 שות.נדר ם , אופתיותקת שוטפות ות וור פיון ביקתדירות וא )ג(

מות  , לרבות שנים בדירהותקמ מערכות הל ציוד ושות יר ות אחדוטכני ותעפרט מ )ד(
 פון ליצירת קשר.ק ומספר טלספיצרן/

אות  רוהותכנית ן י בניסרת הדירה הראשונה בלו נמ  המוכר ימסור לרוכש דירה אשר 10.3
  דין ללכ  בהתאם ר ש חובה למסויש ל הבנייןומרי הגימור שחוות  כ ערמהשל  תחזוקה

 : ייןנערות ביד וק המכר פי חלרבות על 

 ורם.ימניין על גרכיבי הב תחזוקת כלת לולות שוטפפעו )א(

בניין לרבות מערכות נות בקמונעת של מערכות השירות המות  קהחזוקה כוללת ותחזות )ב(
 אלה. בא ות וכיוצות אלקטרומכניכרמע ,ירו ווג א ות מיזמערכ ות,, מעליותחבטי

 ת.ושם נדרא קופתיות,ת ות ורות שוטפוביק ןפיורות ואיתד )ג(

לרבות שמות   נים במבנה,תקערכות המול ציוד ומאחריות ש דותוטכני ותעמפרט  ד()
 ק ומספר טלפון ליצירת קשר.ספיצרן/
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ומספר   ןו טלפ פרסמבות תוח לרוהפי  כות, המעריןי הבנת צוות המתכננים של  רשימ ()ה
 יה. פקסמיל 

, חשמל תטריי נציה סלט של אינס  בלבדהמשותפות   רכותעלמ  (AS MADEיות עדות )נתכ )ו(
 פיתוח. ת במבנה וב יואלקטרומכנ ומערכות   ות בטיחותערכמ תקשורת, ו

  רמסורוכש הדירה האמור ל  יה עלפ מסמכים האמורים הנחיה בכתב ולל  המוכר יצרף
 נויה. י ה( מיד עם מנ מואשונה שתלי הדירות )הר עבשל  עהובו הקמנית את הזוציגותם לנא
 

 

 

 

 

 

 

 נספח ג' – טבלאות זיכויים 

 

 הערות מיוחדות

 ק המכר לחו 6בתיקון מס' נדרש וכ בהתאם להוראות המכרז הינם  ה ם אליכוי ריכוז זי .1
פ"י  עמובהר כי   .רט המכר()מפ 2015 -ה" שעהתו המכר  צ ל ותיקון  1974 -התשל"ד(, דירות)

ים  פ צורהמ  תכניווהתו שינויים מהמפרטו לן לא יבוצעלנרשם לה רט המכרז, פאות רהו
 רים. חם א או חיובי/ם וזיכוייעו ולא יבוצ  כם המכרהסל

   מע"מ.ם ליכול הלןהמחירים הנקובים ל   .2
   

 

 

 

 

  :אמקר

 חידה.  י -יח'

 מרובע.   מטר -"רמ

   .ךמטר אור  -מ"א

 (. עצמו בלבדר ביזבן )האחומר ל – ומרח

 + עבודה.  חומר לבן+ חומר שחור -לטפקומ

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

 
עיף ס
פרט במ
מכרה  

ר/חומ תיאור  
בודהע  יח' 

מחיר  
כוי זי

"חבש  
 סה"כ כמות

 בש"ח

13.3.  
זיכוי לכלל  ארונות המטבח  ) כולל ארונות תחתונים,  

יפוי  ח, חח, ברז מטבטבכיור מ ה,דומשטח עב
כר.שבמפרט המ, לפי התיאור (מטבח  

 1000 מ"א  קומפלט 
  

  

.333. ארון רחצ ה )בחדר רחצה כללי. כולל כיור   
המכר. התיאור שבמפרט  פילי(, ל אינטגר  לט מפקו    1 600 יח'  

 
 

 נושא: קבועות שרברבות ואביזרים 
 

 
 

 נושא: חשמל/ תקשורת 
 
 

 
יף סע

במפרט 
כרמה  

 חומר/ תיאור
חיר ליח' מ יח' עבודה

"ח בש תכמו   סה"כ 

3.7 
זיכוי  –רת מאודונק )א( ט פרי קומפלט    72 1 72 

עיף ס
ט במפר

 המכר
ר/חומ תיאור  

ודהבע  יח' 
מחיר  

ח'  יל ייכוז
  בש"ח

מותכ  סה"כ 
 בש"ח

63. מפרט  צה,  לפי התיאור בר רחברז לכיוללת סו 
ר.המכ מפלט קו    1 200 פריט  

63. במפרט המכר.  התיאור לפי   ז לאמבטיה, רב סוללת  ט קומפל  020 פריט    1  

. במפרט המכרר התיאו לפי  סוללת ברז למקלחת, 3.6 ריט פ קומפלט    200 1  
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יף סע
במפרט 

כרמה  
 חומר/ תיאור

חיר ליח' מ יח' עבודה
"ח בש תכמו   סה"כ 

3.7 
87 פריט  קומפלט    קעבית ת )ב(  1 125 

3.7 
ודת טלפון  קנ )ז( ט קומפל  57 1 75 פריט    

 


