
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 למשתכן  מחיר 
 302מגרש 

 
 
 
 

  
 

            
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 

 14.05.2020תאריך עדכון: 
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 . (1.1-1.2המגרש ) כתובת המבנה ומיקום : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               
 אור הדירה.ית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אווצמדים המנוספים  פרוט שטחים  :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

 
 ציודה ואביזריה ה,ר, הדיהנין, המביאור הבניתפרק ב'.   

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

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים ( 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

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

 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )  :5 סעיף
 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

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

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 לשימוש הדיירים.ם בחדר/י ר: מערכת מיזוג אוי7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 ( 9.2.1-9.2.12)חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף   :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6סעיף   
 ש המשותף.כוים מהראצהחלקים המו  :9.7סעיף   

 
 נספחים

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

 נספח ג'   טבלאות זיכויים. 
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 גן   -  חדרים 3 מס' חדרים: / מדגםדירה  מורשת מודיעין  שם האתר: 
 __ דירה מס':   

 __ ומה: ק  

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   חניה  

 __ בנין מס':   
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן            511847337ח.פ. מס'  ( בע"מ. 1993ב )גנה פרץ בוני:  ספח לחוזה בין נ  

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 יופרטי זיה    א.

 

   .יקבע ע"י הרשות המקומית: בית מס' תמורש :וברח  מודיעין: ישוב .1   

 . 1,2  תת מגרש:  .302 מגרש:   3  מס': חלקה 80073 : גוש מס' 1.1   

 . 420-0241646החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

 רשות מקרקעי ישראל )ר.מ.י(.: בעל הקרקע .2  

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 .אלרשי מקרקעי רשות: שם המחכיר .12    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

חדר  פרוזדור, המשמש גם כחדר שינה(, ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן  חדר שינה הורים, ,מטבח ,פינת אוכלו : כניסה, חדר דיורבדירה .4  

 .(ניתחיצו)כניסה  כלי גינהלמחסן ו חצררחבה מרוצפת , מרפסת שירות*, פרד(ש נומיש )בית רותי אורחיםישטיה(, במא) כללי רחצה

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

 : המחושב לפי כללים אלה כמצוין בתוכנית המכר: שטח הדירה הוא    

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

  –ין זה ינלע     

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

 רה או תוכנית אחרת.ידבקומה או בינה לבין      

 החוץ; ריק לזו שבמרכקו המצולע האמור יעבור  רה אחרתכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די     

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

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

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל יחושב פעם א רהית בדשטחו של כל מהלך מדרגו (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –ות(, התש"ל )בקשה להיתר, תנאיו ואגרואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה חים שגובהם תטשבחישוב השטח ייכללו רק ה (ד)      

 ת התכנון והבניה )בקשה להיתר(. ונתק –לן )לה 1970      

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

 

 :המשמשים את הדירה באופן בלעדי ה או וצמדים לדירמהשטחים נוספים פירוט  .6 

 אין. :(1) חמרפסת שמש בשט 6.1   

)יש לצרף תכנית  כמפורט בנספח א' להסכם המכר: מס' )בעקבות פתחים בתקרה לשחרור עשן(חלקית  הרקו מ /ה מקורחניה  6.2   

 המוצמדת(; שטחי החניה עם סימון מקום החניה

 המוצמד(;ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן )יש לצרף תכני בנספח א' להסכם המכר טרוכמפ :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)בשטחמרתף דירתי  6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

כנית החצר המוצמדת לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות )ראה ת כמפורט בנספח א' להסכם המכר: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6

 '(;רחוא

 . שטח(ות ו)מה בלעדי יש לפרטםהדירה באופן  או משמשים את נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהנ)יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה כמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 הערות לחישובי השטחים:     

 הקווים צר על ידי המצולע הנומרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של יצונת חיספמר –" מרפסת שמש " .1   

 של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים הם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים ינפ לים עהעובר    

 במרפסת.    

 ף הרקיע כפו לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, ה בשלמות או בחאו מקור/חשופה ו ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

 שיש בה כדי להשפיע על   להוהן מחוצה  הקרקע הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום נתשלשו למיקומה בבניין יחסית    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

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

 יכלל שטח הקיר במלואו.יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף הרוחב של  יתצלמח רק השטח שמתחת אחרת ייכלל    

 ס"מ;   20  ת החוץ בעוביירוקלמתחת ץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי , הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3    

 כאשר קיר המרתף  ית הרוחב של הקיר;צחלמ מתחתייכלל רק השטח של דירה אחרת ריד בינו לבין חלק שכאשר קיר המרתף מפ    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     
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 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה  5% דעיה בשיעור של י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 בילות:ות קסטי  .7  

 הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: לןהות להמפורטהסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אודיהמ וביןנות בתוכניות המכר דות המצויסטיות במי     

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

ה ממפרט זה ייסטכותן הן סטיות קבילות ולא יראו א זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד  (ב)   

     .(קבועות שרברבות, ארונות)אביזרים קרי: אריחים, חלונות, דלתות, תריסים, 

 

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

 .לןנווה אי -קריית התקשורת : כתובת 077-4512520 : פקס 02-5792044 :טלפון  

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

 בע"מ. מהנדסים משרדי פרי רבין   "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 .אביב יפותל  12 חרוצים יד  : כתובת 03-5223575 :פקס 03-5249119 :טלפון  

 office@pr-eng.com :דוא"ל 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב. 
 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותוקה פנימית של דירות אלחב םנוייהמוכר רשאי להכניס שי    * 

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 אם יש כזה .  הרשמי  ילהתקן הישרא כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

     

 .תיאור הבניין  .1

 

    בניינים  2הנמצאים במגרש אחד ) ,בניינים 4מתוך  דאח רים,קומות מגו 6קרקע ועוד קומת  הכולל ,"גבוה" בנין מגורים  1.1

 ןבניי, קומות מרתף  2מעל נמצאים  -"L18"ו "H26" בניינים , (L17" ,"L18""מדגמים בניינים נוספים   2-ו"H26"  מדגם

""L17  יןין בנתעשה ביממפלס הרחוב ף החניה גישה למרת) לכל הבניינים . המרתפים משותפים-2רק מעל מרתף נמצא 

""L17 לבניין "H26").   
   

 

 ;, הכוונה למגורים בלבד )*(דירות. דירות למגורים 17L:  17מדגם  בניין ב 1.2

 ;בלבד  םי, הכוונה למגור)*(דירות. דירות למגורים H26:  26מדגם  בניין ב  

 ;רים בלבד , הכוונה למגו)*(דירות. דירות למגורים 18L:  18מדגם  בניין ב  
 

 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - דהתשל"( תרויד)ר לפי חוק מכ  )*( 

 או לכל צורך אחר. לעסק,     
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 של כל קומה בניין וייעודהכל פירוט הקומות ב – 1טבלה מס'  1.3

 משותפות לכל הבנייניםקומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

ת/מעל  קומות מתח

 לס כניסה למפ

 ( ד)  נייןהקובעת לב

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 קומת מרתף 

בכל בניין: מבואה קומתית, מעלית, חדר  

מים וחדר משאבות   י/ מדרגות, מאגר

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

מעברים, מחסנים,   סעות,ימחניות,  כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 שויות. המתכננים והר

  תומ ממוקיתכן ומערכות שונות ה

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 --- -1 קומת מרתף 

בכל בניין: מבואה קומתית, מעלית, חדר  

 . מדרגות 

מחסנים,   רים,ות, מעבע ס חניות, מי כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 יות. המתכננים והרשו

  ה רישי  אין גישה  -1בקומת מרתף 

 . L17ניין בל

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 

 H26מדגם  - 2,3 מס' בניינים

 4 קרקע  ןלבניי הסקומת הכני

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

חדר מדרגות,  ול(,  מעלית, בחלקו חלל כפ 

ות, חדר אשפה, מתקנים  ל גע  חדרי ,

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

   והרשויות. 

   , בפיתוחיםגז מרכזי יצובר

 . (1,4נים )בסמוך לבניי

 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

גם בניין/ים סמוכים   ותבבניין ישר

ין/ים סמוכים  ו/או ימוקמו בבני

 וישרתו הבניין. 

 מות מגורים וק

 טיפוסיות
1-5 

4 

 ה( קומ )בכל

מעלית, חדר   ,ת מגורים, מבואה קומתי

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים  קומת

 )פנטהאוז(
6 2 

חדר   , מגורים, מבואה קומתית, מעלית

ת טכניות לפי  מדרגות, מתקנים ומערכו

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  תוגר חדר מד )לא מקורה(,  תיתקומ ואהבמ

, מערכות סולאריות, מתקנים  )מקורה(

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
7  --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 9

 
 

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה ילהיתר םאתתכנו שינויים בטבלה בהיי (א)

 ה ינלבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והביזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה ו' ו/או בשיטהכו קרקע, ביניים, א', ב'..: ןות כגהקומות בפועל עשוי להשתנו ויכינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינ )ד( 

   ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון הבחב'   
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 בכל בניין: (ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  .עד למפלס הגג מרתף ממפלס קומת מקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1: בניין ב תי המדרגו /מספר חדר    

 ן.יא: חדרי מדרגות נוספים   

 . 9 :2,3,4בבניינים . 8 :1בבניין   :מספר התחנות למעלית; 1 :בניין כל ב תו י למספר המעיש;  מעליות: 1.5  

 אין. :שבתמנגנון פיקוד ; 8: מספר נוסעים לכל מעלית   

 .אין מר:שו  תדעמ 1.6  

 

 :(בכל בניין ) חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .השלד מהנדסתכנון , לפי תמשולבאו /וו/או מתועשת  רגילה: יההבנ שיטת; השלד מהנדסלפי תכניות  ין:שלד הבני  2.1

 ; השלד מהנדס שובייח: לפי עובי  , םטרומייו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/ בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1 חלק 1004לפי תקן ישראלי מס'  טי:בידוד אקוס .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד   

   ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.                 

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .ויןזמ: בטון חומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

   .1חלק  1004י מס' לארלפי תקן יש אקוסטי: דודבי  .יועץהלפי החלטת  :בשיטה   

  .דהשל מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  : בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדסחומר גגות הבניין: 2.4

 :  1045ראלי מס' לפי תקן יש :בידוד תרמי  עץ.ולפי הנחיות הישיפועי ניקוז ואיטום:    

 בדופן פנימית של קיר  באם מכלול מתועש, .השלד מהנדס והנחיות ן האדריכליונכהת לפי בשילוב רגילה שתועתמ וץ:קירות ח 2.5

 הנחיות מהנדס השלד.לפי  ,(או בלוק תאי )איטונג החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,  

   :1045ישראלי מס'  ןלפי תק :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי   

 יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התקנים הישראלי. םי נצבעי תקרות וקירות פ                  

 גימור קירות חוץ: 2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.דוגמת קרמיקה. חיפוי קשיח  ואו/או אבן מלאכותית ו/ : אבן טבעיתעיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

 ים; אחרים יחיפומשולב עם  שכבות( 2טיח ): וץ טיח ח 2.6.2 

 או משולב, לפי ו/ או בלוק תאי )איטונג(ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: בין הדירות הקירות הפרד 2.7

 .  1  חלק 1004על פי ת"י  שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש    ת א השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו    מהנדס   נחיות ה    

   .תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכל יו בלוק ו/או משולב לפא/ן וו: בטחומר וגובה: פסות )ככל שיש(רמקיר הפרדה בין  

 :ראשי  מדרגותחדר  2.8

   ;נדסי המהבולפי חיש עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

בעל "תו תקן  ,ילי בשיפולים+ צבע אקריפוחי .תקרהבצבע אקרילי עד גימור  בות(,שכ 2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2                

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקןאקרילי מלבין גימור  + סיד סינתטישכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:   

  התקנים. 

 לדרישות    םאטראצו צמנט לבן בהת או צלןרט פורה או גרנירים יהיו מאבן נסומדרגות בניין המגו: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים כנגד החלקה.   

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

 . 1142לת"י  בהתאם, ות מאחז יד(ברלאו בנוי ו/או משולב )/וכת ת: מדמאחז י  /מעקה 2.8.4 

 חדר המדרגות.באמצעות : )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 

 :מבואה )לובי( קומתית 2.9

יקה או גרניט פורצלן, גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמ: חומר: תי תמבואה קומ גימור קירות פנים 

 ח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.ישקדלתות, מעל החיפוי הי הקופשבה מעד לגו

 יבוצע  מונמכת לא הר)במקרה של תקמלבין סינטטי "בעל תו תקן ירוק"  : טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 .ןיט פורצלה או גרנאבן נסור: ריצוףטיח מעל תקרה זו(.                
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  :ראשית כניסה בי()לו  ואהבמ 2.10

אבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי : חומר: קירות פנים רימוג

  לי )"בעל תו תקן ירוק"(.ירהקשיח יבוצע טיח וצבע אק

 רה דקורטיבית. תק וא נהו/או תקרת מש  דוגמת פוליסידמלבין סינטטי : טיח + צבע חומר: גימור תקרה

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-מאבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת ר: מוח: ריצוף

 .למניעת החלקה

ת חזי, ב816י לפי תקנות התכנון ובניה ות" ומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניוםימוקמו בק תיבות דואר

 יין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.נב הבניין יותקן מספר

ארונות . (ארונות חשמל, מים וכו' עט גומחות,מל)סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבועטיח קירות ותקרה: : למחסניםפרוזדורים 

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

 

בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע בבטון : גימור קירות חניה :מקורה חלקית/מקורהה חני מר ג דותעבו  2.11

 :גימור תקרההתקנים.  

    התקנים. תקן ירוק" מטעם מכון ובמלבין סינטטי, בעל "ת: בטון צבוע חומר

  ,תמשתלב או באבן מוחלק וןבבט יעשה החניות או המרתף  רצפת גימור: מקורה חלקית/מקורה גימור רצפת חניה 

 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו' ות,חמ)למעט גוסינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבוע: טיח גימור קירות 

 מכון התקנים. םעטבעל "תו תקן ירוק" מם,  בעיצכל הבטון צבוע בצבע סינטטי.                

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

 שות כל דין.רמיקה )גרניט פורצלן(, בהתאם לדריקבעבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה  :)באם קיים חדר( חדר אשפה

 
  :הערות

 " מטעם מכון התקנים.קו רצבע , בעל "תו תקן י ע בצבו  טון בב או  פנים בטיח עשו ות/תקרה י צביעת קיר . 1

    .למניעת החלקה 2279יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי  )בדירות ובשטחים המשותפים( בניין בריצוף . 2

 
 

 ום ומחזיר טרקאינ ערכתיחה חשמלית הנשלטת ע"י מת פתבעל )אלומיניום וזיגוג( המבואה במכלול: יש, משולב ן לבניידלת כניסה  2.13

 (. 3.7.8)ראה סעיף שמן, כולל אינטרקום                 

 (,ת הרשויות והיתר הבניהישורדלפי  אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תוכנית )מתכתיש,  :1בבניין : ין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה

  אין. : 2,3,4בבניינים  .מכיוון צפוןביציאה/ כניסה 

 .או סגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אש ית באשטמו, סגירה אוטעשן/תות אשלד :תדרגו דלתות חדרי מ 2.14

 לפי היתר הבניהתאור, חומר וכמות,  :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף דלתות פח. דלתות חדרים טכניים:  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ים,יתממדרגות, מבואות קו  חדר בי,ו , לן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

 ת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  רובבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתא                 

  .ת  אור בחדר המדרגותלהדלק                 

 ופף צבוע בתנור )בחלקם החיצוני בלבד( כמ פח ל, גז ומים: חומר:שמת חו ארונ 2.17

 או מונה נפרד לכל מחסן,  או לחילופין התקנת חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד,: דירתייםתאורה במחסנים      2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"י למונה הדירתי אליו משויך המחסן              

 של הבניין/ים לפי  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.אלקטרומכניות משותפות תו כלמערלתאורה ו בור חשמל י ח    2.19

            ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם  במגרש אך ימוקמו בבניין/ים סמוכים ,ןהחלטת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניי

 משותפות שישרתו אתהעלויות התיקון של המערכות , התשלומים ו/או תולאישור הרשויות השונוף בכפ ,גרשבמ סמוכים בניינן/ים

 (.הבניינים ע"פ העניין ישולמו ע"י נציגויות הבית של הבניינים במגרש כלל
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 פרטי זיהוי( –תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א'  .3

 

 :*גובה הדירה 3.1  

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

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

   מ'; 2.05 -לא פחות מ: *גובה מחסן דירתי )באם נרכש(   

 

 ימלי, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינמערכות, בליטות למעט תחת קורות,הערה: * 

 נימלי הקבוע על פי דין.מיה ות לא יפחת מן הגובהתקני הפעל  י דירההקבוע לגבי חלק  

 

 

 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2 

 שלאחר טבלה זו(. הבהרות, /בהערות ר)ראה פרוט ית  
 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 מ( )בס"

 (4)וחיפוי  (3)צוףיר
 ים )בס"מ( יח אר מידות  

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 כניסה 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

 ך. רות בהמשעה ראה פרוט ב  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

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

 בח ט מ 
 וןי בטבלוק ,וןבט

 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
בגובה   חיפוי לכל אורך משטח העבודה 

.  מעל משטח ארון תחתון  ס"מ 60-כ
 )באם קיים(.  למעט אזור חלון

 . ךשראה פרוט בהערות בהמ
 --- ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . בהערות בהמשך רוטה פאר ןיא ( 3) ראה ( 2)אחר 

 ר דו וז פר 
בלוקי בטון או   בטון,

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

 חדר שינה הורים 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . משךהות ב בהער רוטראה פ אין ( 3)ראה  הג"א  מפרט לפי  

 י לל חדר רחצה כ 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

משקוף הדלת  חיפוי קירות לגובה   אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

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

 שרותי אורחים 
 וןטב קי ובל  בטון,

 ( 1)או אחר

 מ'.  1.50עד גובה חיפוי קירות   אין ( 3)ה אר ( 2)אחר 
ומעל טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן  

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

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . משךהות ב בהער רוטראה פ אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

   רחבה מרוצפת 
 בטון קילוב  בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון ,בטון

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

 ינה חסן כלי ג מ 
י בטון או  וקבל  בטון,

 ( 1)אחר

צבע   קירותור גימ .ח יט
ימור תקרה סיד  ג י.אקריל

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 עובי קירות מחסן לפי החלטת המהנדס.  אין
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

בלוקי בטון או   ,ןובט
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .ח יט
ימור תקרה סיד  ג י.אקריל

 .  סינטטי

 גרניט פורצלן

 דס. לפי החלטת המהנ  ןרות מחסבי קיוע אין
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 
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 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 היו כאלה, ניתן יככל ש -ים למחצה מתועש/םימתועש חוץ )בדופן פנים של קירות בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

 פוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות תאי. הכל בכ בלוקאו  גבס,י שויה מלוחות גבס, בלוקנים של קירות אלו תהיה עהפשמעטפת   

 רי דבח בטון תאי/בלוקי גבס. י: בידוד תרמי של בנייני מגורים(. קירות הפנים )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוק1045בת"י   

 טון.וק בו בלא מידים למים" ע"י היצרןרות מבלוקים המוגדרים "עקירחצה ייבנו ה         

 בממ"ד לפי הנחיות .ודרישות התקנים הרלוונטים תכנון המהנדסלפי , רמי/ בגר/ או משולבגבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות ( 2)

 יעשו מלוחות גבס. עטפת הפנים של קירות אלושמשת או מתועשת למחצה, יתכן עבוצעו בשיטה מתוהחוץ י תובאם קיר פקוד העורף.        

 כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.  לבן. :גוון  לי.יצבע אקריעה בבצ  

 לבן. גוון: .פוליסידמת גבסיד סינטטי דוצביעה  .הרלפי החלטת החבגבס/ בגר/ או משולב, : טיח /טיח מר תקרותג

    סוגי ריצוף לבחירת    . R-9ת התנגדות להחלקה יקה הרלוונטיות ובדרגינה והחקות התקודריש   2279דרישות ת"י סוג א'. העומד ב   :ריצוף ( 3) 

 צלן.  ר אריחים מסוג גרניט פו  : ן להקונה  מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/או הספקים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם למפורט לה 

ס"מ או   45/45או  ס"מ    60/60במידות  ניטרלי.    -ון בהיר  יא בגושאחת מהן ה   ונים לפחות דוגמאות/גו   3  -ל ריצוף ו ש  סדרות   4  מבין ה  לבחיר 

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

  אלו   פטור מהצגת אריח במידות   יה המוכר יה שור והצהרת הספק( י ן לאספקה )עפ"י א ו ניתניא    ס"מ  45/45במידה ואריח לריצוף במידות    

 מידות אריח חלופי כמפורט להלן:רה נוספת או  ה סד לקונ ציע  לה אולם יהיה חייב  

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 ס"מ.   60/60ס"מ,    33/33  בנוסף למידות האריחים:    אריח במידות חלופיות    א. 

 של ריצוף  סדרות   5חות,  ל הפ , לכ קונה ל   מידת אריח, המוכר יציג לכל  יועד לריצוף, כלומר המ ידת אריח  לכל מ    של ריצוף   ת סדרה נוספ   ב.   

 לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי; בשימוש בדירות מגורים,    דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים   3-ו           
ת בדרגות ו ונטילו שות התקינה והחקיקה הר ודרי  2279ד בדרישות ת"י  ומ . הע סוג א' : ומרפסת שרות םי , שירותרחצה ריצוף בחדר -  

לפחות דוגמאות/גוונים    3  -סדרות של ריצוף ו   4, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין  R-11וברצפת תא מקלחת R-10 חלקה  התנגדות לה 

דרגת מניעת   יל. צגות לדייר לפי האמור לעמואות ה ו מתוך הסדרות והדוגמ ע מידות האריחים ייקב  י. לר ט ני -שאחת מהן היא בגוון בהיר  

שתציג החברה או הספק, שיבחר הרוכש תעשה מאחת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,    בחירת מהנדרש לחדרים אלו.    יה פחותה לא תה  ההחלקה 

 על ידה.

המתאימים ניטרלי.   -יר  בהת מהן היא בגוון  לפחות שאח   דוגמאות  3  -ריצוף ו   של   ת וסדר  4סוג א'. לבחירה מבין   :ברחבה מרוצפתריצוף  -

ציג החברה או ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה   חשוף לגשם. שאינה פחותה לריצוף החלקה ובדרגת היקוז, רת שיפועי נגודלם ליציב

 ולים(.פיש)במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך ב הספק, שיבחר על ידה.

  :רותיםי וש החצר חדר חיפוי  ( 4)

  30/60-ס"מ או כ   25/33-ניטרלי. במידות כ   –וון בהיר  ת מהן היא בג שאח   ונים ת/גואו דוגמ   3וכש מבין לפחות  לבחירת הר   -א'. קרמיקה   ג ו ס           

חירת בבקרמיקה במידות לקירות  י)חיפו שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. ס"מ. בחירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, 

 לי(. אקריצבע יח+ ט מעל החיפוי ועד לתקרה עד גובה קו משקוף הדלת. ירהקונה ללא שינוי מהמח

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות    

הרצפות והנקזים  הה לגמר הקירות. הקירות,ז וי קרמיקהידוד אקוסטי וחיפברה מובנית כולל גיצע סובתבמחיר הדירה. לצנרת גלויה 

 למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים. םכל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיי ו לפי הוראותיאטמבים רטו יםבאזור

-במידות כ   טרלי. ני   –אחת מהן היא בגוון בהיר  ש ים דוגמאות/גוונ   3חות  פ ל   סוג א', בחירה מבין   –חיפוי קירות קרמיקה  : מטבחחיפוי ב  

ס"מ לפחות לכל אורך   60בגובה      . ציג החברה או הספק, שיבחר על ידה ממבחר שת   וכש תעשה הר  ירת בח   ס"מ.    20/20-ו כ מ א ס"   10/30

ף העליון של החיפוי ס ו ה רי התנור וסביבו בקוח א חיפוי קירות תואם מ  BIמשטח העבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת  

 י. + צבע אקריל   טיח  רות: ובקי י על הריצוף(. מעל החיפו מ' מ  1.50ד הרצפה )גובה  וע הקרמי 

 . מ"ר   .200  עד   שטח האריח הבודד   . או טראצו   גרניט פורצלןסוג א'. ריצוף )ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות: 

 לבחור אחד ולא תינתן האפשרות  פקכש תעשה אך ורק ממבחר של סויודגש כי בחירת הר ספק תעלמני – דייר/בחירת הרוכש 

 ע"י החברה. גם מאלו שנבחרו, שונים מספקיםשונים מוצרים  

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

 "מעקים ומסעדים". 1142זית ולפי הנחיות ת"י חה        

 . ס"מ 2 -עד כ לים סמוכיםלחבין ל ,רותת שרפסומ חדרי רחצה, ממ"ד בכניסה לדירה, – מפלסיםי הפרש 

 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) גובה המותר בתקנות עד )מדרגה( מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 
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 בטבלה. ןיהמצוגובה הקירות יעשה ל יגובה חיפו  - חיפוי קירות 

 ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -ות מ מורות שאורכם פח ק פינות    באם יש   , PVCיל אלומיניום או  יבוצעו פינות מפרופ   –וי  יפ פרופיל פינות בח  

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

 או /ו פלדה ו/או בטוןו/או ( עץ סימון בתוכנית המכרב דבר יחייבלהתקין, ומבלי שה ככל ותבחר החברה) – ות/הר, קו רגולהפ 

  .משולב 

 למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 .א קיטום פינות )גרונג(לל ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, 

  לפחות. מ"מ 3של  אריחים )פוגות( ןרווח ביצוע מיבנדרש טבעית וקרמיקה, נים לריצוף באבן שות התקרילפי ד – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 מסמך אחרבלה, במפרט מכר זה  או בטב)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך 

 ה(.יששצורף להסכם הרכ 

 

 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  , תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאיםת, מגירות, מדפיםלול דלתון יכרוהא ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 כלים.  חיד)כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למ הכנה לכיריים מובנות

   . MDF( או עץ )סנדוויץ'רון י האחלק ארארון יהיה מעץ דיקט. שו מעץ )סנדוויץ'(, וגב ההיגוף הארון והמדפים י                    

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

 רון.ת האתחתיל למים למניעת רטיבות ש ס"מ ובחיפוי עמיד 10 -כ של( בגובה הארון הגבהה )סוקל סף הרצפה. בתחתית  

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

 יוצגו ע"י לבן ואחד בהיר ניטרלי( שד )מהם אח גוונים לפחות 5וך ת. לבחירת הרוכש מקהיירמופציפוי חיצוני: : מתכת. ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי חר/ו על ידי החברה. ק/ים שיבאו הספהחברה ו/  

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  מידות  

    ראה נספח ג' :ן ו התחתמחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

מאבן  ס"מ 2-ת מפחוי לא בעוב הירת הקונה משטח עבודבחל : תיאור:ולכל אורכו  ון חתטח עבודה מעל ארון מטבח תשמ

עם שוליים לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונה

קנט יותקן  יור. בהיקף המשטחכ ח יותאם להתקנה שטוחה שלשטמההארונות בכל היקפם.  תיזס"מ ביחס לח 2בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשא"י המוכר )הקונה רו יקבע עעיבוד ון מוגבה שאופןעלי

 . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. הנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח

  ון,תלפי ארון המטבח חלק תח :תמידו 

 3כר תציג בפני הקונה ל ידו. בחברה/המויבחר/ו עים שק/ספגו ע"י המוכר ו/או המגוון  דוגמאות שיוצתוך מ לבחירת הקונה גוון:  

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

  

 .ןאי :עליון ארון מטבח    3.3.2 

 

שולחני תלוי או מונח הכולל כיור  העשוי עץ סנדוויץ' או טרספה, מתועשון תחת וןרא )כללי(, רחצה בחדר ארונות אחרים )ציין(: 3.3.3 

 ס"מ לפחות.   80 -כ מידות:וצירי נירוסטה.  ,לרבות מגרה/ות, דלת/ותאו שיש, )אינטגרלי( קוורץ  או  מחרס   

  י יצרן הארון.ו/או מלמין לפ קהאיפורמ :י פנימציפוי . קהאיפורמוני: צחי י וציפ  

    ראה נספח ג' הרחצה:ון י בעד ארכו לזי  רמחי   

 

               :הערות  

)פינה ככל  לאורך הקיר . המדידה3.3.2והכל בכפוף להערה בסעיף  מטר אורך 05.ארונות מטבח  כללית של אורך מדידת   (1) 

תוך לבים בשו המרר( ק)למעט מ יריים וכיו"בהמיועדים למדיח, תנור, כ ם(. חללי באורך הארון  פעמיים ושבתחמשקיימת 

   זה. אורי ה מתייחשבו כסטי  ארונות המטבח, לא אורךמידות ב 5% -טיות עד כס באורך הארונות. ת יכללו הארונו 
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ות המטבח ונבון כי יתכן ובקיר שבגב ארשבח תחבמקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לק ( 2) 

 ה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.אפשר גיש. יש לםלטן/ים משותפי ישה לקו פתח/י ג קיימים

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  מובנים 'וכו  תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  (3)

  דלתות ומדפים, תבו לר ,בשלמותו  המטבח ארון  את לספק המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     

של מים וניקוז למדיח  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים קנתלהת דו ועשי  מותו במק                       

 החברה תנחה את  שעד ו מבאחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובתחת הכיור.           

 . כשו רה         

 

  כביסה: מיתקנים לתליית 3.4

 אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה. ,מרפסת/הממוקם במרפסת השרות בקיר חוץ פתח              

ק, באורך מינימלי יפלסט חבלי כביסה 5,  יםגלגלכולל  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני מיתקן 

 .מטר סה"כ 8 -מבאורך של לא פחות י כביסה חבללל וכ  ס"מ 120י של מינימלבאורך או מתקן מתרומם  ,"מס  160של 

 לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר. 

 .5100מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: : מסתור כביסה 

 

 

    מ(ס")מידות ב  ת ותריסים בדירהו חלונ רשימת דלתות, – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

  ריסוג פתיחה )צ
 נגרר(   כע"כ(/

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ניום/  אלומי

 מתכת(

  הסוג פתיח
כע"כ/  /)ציר
 כיס( / רר נג 

ידת  כמות ומ
 ח הבנוי הפת

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

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

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור 

1 

 כ.ע.כ נגרר   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 מ' אלו ומ' לא
 שמליגלילה ח

 כולל גיבוי ידני
 235/220-כ --- 235/220-כ

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 115/115 -כ 115/115-כ ---

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ   נגרר זוגג מ' אלומ

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 135/115 -כ 135/115 -כ 80/210-כ

 ד  ממ"
)משמש  

  הניכחדר ש
2) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
גילה(.  )ר רצי

 פתיחה חוץ 

1 

 מזוגג  מ' אלו
 או  כר כ.ע. נגר
הנחיות  י פל

 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  ' אלומ

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים
          ג"א. לפי הנחיות ה או ציר רגילה  . לכיס 

--- --- 

ח. רחצה  
 ליכל

1 

 ילה רג ציר הר +צו עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 פ( קי)

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 80/210-כ
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

  ריסוג פתיחה )צ
 נגרר(   כע"כ(/

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ניום/  אלומי

 מתכת(

  הסוג פתיח
כע"כ/  /)ציר
 כיס( / רר נג 

ידת  כמות ומ
 ח הבנוי הפת

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

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

 שירותי
 אורחים

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 רגילה ר יצ +צוהר  עץ 

1 

 .ע.כ כר  נגר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 155/110 -כ 80/210 -כ

מחסן לכלי  
 גינה 

1 

 פח 
 ציר רגילה 
 דו כנפי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 115/210 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ר רגילה יצ פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 :ואחרות טבלהל ותערה

 או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. פרט מכר זה, במהלטבב צוין  ק באםעל רם בפו )הקיי 

פולימרי בתחתית  טנת קויכללו התקנ ובפתיחת ציר רגילה. הדלתות תהיינה עמידות למים 23לת עץ לבודה בהתאם לתקן ישראלי מס' ד= עץ  תלד .א

= סוג רגילה ציר , הנחיות יועץ האלומיניוםי לפ :לי ופסוג פר ניום,= אלומי' אלומ. בסעיף י' בהמשך( תרס"מ לפחות )ראה פרוט י 7ה בהדלת בגו

מחה )כיס( בקיר, גו תוךל כנף ו/או ל= כנף נגררת עניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(סב נטוי פתיחה משתפלת )נטוי(, = קיפ ה, פתיח

כולל אטם  במילוי פוליאוריתן מוקצף   ות היצרן(,הנחי ילפבעובי )ניום ומיפח אל עשויים: שלבי התריסים םסי תרי  ,= כנף בתנועה אנכיתה נגיליוטי 

  (.בחדר דיורחשמלית, ה הלגליאחד, לידני  )גיבוי = תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמליגלילה . שלבים לאטימה מוגברתומי בין הג

 הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/שהכמות לבד בו הבטבל םימחדר של אחד רובתיא ערים יכולות להופיחד, משותפים לשני ת/חלונותתו לד . ב

 .אווירס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג ה 3בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד   נותהמצוי חלונות

שני לוחות בים מהמורכ ,ןהתקות שריי דלפ טיחותירגיל/ב( Double Glazing) כפול זיגוג שקוף  ום עםמיניומאל ,)למעט ממ"ד( תויטרינו  /ת חלונו  .ג

אביזרים החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ו מ(.מ" 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 יוג בעוביג)ז זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

י מתקין מורשה על ידתקנו וי חלונותהילה. ונעפתיחה גנוני ידיות מובנות, מנ, צירים, גלגלים ,EPDMגומי  יבכללם: סרגלי זיגוג, אטמו ,ייםמקור

 יותקן ת,נוהחלו לכל במסילות :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורף , נגרר  מיניום מזוגג עם כנף/ים פלדהמסוג אלו יהיה חלוןבממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת תרש לכנף  כהכנה במסילה נוסף  יבתנ

רות לרבות במטבח באם פונה למרפסת ש רש אוורור(ניה נדוהב ןוכננות התקלפי תבהם רים ש)בחד י לקיר חיצונ זוגגתמ בהעדר חלון ו/או דלת .ד

 .ות רפפת כיסוי(ב)לר מכנייותקן אוורור ה בתריס או חלון, הסגור

  יועץ האלומיניום.ון נעפ"י תכסוג פרופיל, גוון,  .וםם אלומיניוייעש מסגרות החלונות והתריסים .ה

 . שקופה או עמומה )"חלב"( ותיתחיבטוכית כזתקן ות ות(,לונש חם י )בא ושירותים צהחר בחדר . ו 

 . יבוי אש דרישות כ לפי  או רפפות קבועות,  / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת יעשה באמצעות חלון  (  כש מחסן ככל שנר )   אוורור המחסן  . ז 

מערכות , (ופיתקסלטרמית/ו)פנ העינית הצצנוסף, סגר בטחון פנימי  5044תואמת לתקן ישראל  ריח,ברב  . דלת פלדה )ביטחון(הסי כנ דלת .ח

מ"מ   1.25משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי של  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה סף מברשת  ,"נעה ו"רוזטותידית צירים, מגן צילינדר, 

 ירת המוכר.בחיעה בתנור. גמר לגוון לפי ביהיו בחיפוי ויניל או צ ף וקהמש. כנף הדלת ולפחות

  בטחון/אש.כן ויותקנו דלתות ת קרקע יתלפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומ .רהת החבריחבלפי  ןגוו  וניל, פויצי מ"דדלת מ .ט

בכל היבט  ערך אחר שווה יאו מילו/וילוי פלקסבורד מ םת עבקים על מסגרכנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מוד :פנים מכלולי דלתות .י

המתאים  ועשחיצוני מתגמר פורמייקה או צבע או ציפוי קוף הדלת. לסוג משתאם הבו יותקנ םצירי חר.יים, איקה, קחוזק, אקוסט –די קותפ

ישראלי  בהתאם לתקןקוף הדלת יהיה שמ .תצדדים לפחו 3-בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה ב ., עם ידיות מתכת משני הצדדיםלעמידות במים

חת בחדרי אמבטיה / מקל יהיה עמיד למים.  אחר התקנתווף לקשהמ. מהטיא יפס לדלת כוללתואם  ץ בגמרלימרי או עפוהלבשות  בעל  23מס' 

חות פגוונים ל 3 ומתוך צגו לווישות מגוון דוגמא לבחירת הרוכש מתוך גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צומנעול 

 .דהיו על חר/ים שיבהספק/ ל ידי החברה ו/אוע לבן(, שיוצגו )אחד מהם
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 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועלשמש את כלל הדיירים בקומה( אמור םחרו)ב קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהבממ"ד ובפתח  -לוץ י חח פת .יא

 ה.הפתיח סוג הפתיחה וכיוןת פתח, סוג החלון/תריס, לרבוהץ יתכנו שינויים במידות וליח חהמוסמכות כפתבפתח שיוכרז ע"י הרשויות 

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כיצונית. ח נגררת,/כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתת דל :ףרעו קוד הי פישות לפי דר .יב

וגלים פתחי אוורור מע  כןחלון אלומיניום + זיגוג ו .כנפיים לפתיחה 2יס ו/או לכ רותשתיים, הנגר ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או

פתח וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )אויר ון סינ מערכת התקנת , וניתנים לפרוק.ת פלדה )פלנצ'(אוסקידב חסומים ונים,ם שבקוטרי

 הרימתקן הסינון, ה ע"י החבריודגש שבאם סופק  .(2010)תקנות הג"א מאי  .ןרצהי כת לפי מידותהפרעה מקומית. מידות המער רוצתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  טימות נוספת ע"י הגורמיםוא תקינותבדיקת ע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן  יקוד העורף,ע"י פ רואושוו קנבדו התקנתתו ותקינש

ל יגבר הביצוע בפועל פרט המכר לבין הביצוע בפועמין בתוכניות המכר ו/או בוצמן השל סתירה בי למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה פיקוד העורף.

 ורף.ד העוקפיות של נמעודכות ם הנחיהתוא

 

 

 

 הטרים בדירמתקני תברואה וכלים סני  – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 שרותי אורחים מטבח
 רחצה חדר 

 כללי
 אחר פסת שרות רמ

 מטבח רו י כ
 )בודדת/כפולה(

 

ת ו מיד
 ס"מ()ב

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין ₪  זיכוי 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- זיכוי ₪ 

 ייםדי תלטי כיור לנ

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- י ₪ זיכו 

וארגז  האסל
 )ב'( שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- מידות היצרן לפי היצרןלפי מידות  ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- זיכוי ₪ 

  /בטאמ

 מקלחת

 ותמיד
 בס"מ()

--- --- 
170/70  

 יה(ט)אמב
--- --- 

 --- ---  'א --- --- סוג

 --- --- ןי א --- --- ₪ וי זיכ

ים קרים ללה למו ס
מהקיר  כיור,חמים ל/

 או מהמשטח

 --- --- ערבל פרח/מ פרח פרח דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' ראה נספח ג' אין זיכוי ₪ 
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 מיתקן
 מיקום

 שרותי אורחים מטבח
 רחצה חדר 

 כללי
 אחר פסת שרות רמ

 הי בטסוללה לאמ
 קרים וחמים מיםל

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3ך דר  
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- כוי ₪ י ז

לחת סוללה למק
 קרים וחמיםלמים 

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

 --- יש --- --- --- מים מכונת כביסה ולניקוזר חיבו 

 ללשרוו  בדופן חיצונית 4פתח "
, כביסהש מייבמ  יטת אדיםפל

 הגנה ומשקולת סגירהכולל תריס 
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
כוללת ברז והכנה לחיבור ההכנה )

 (לביוב, ולסיפון המטבח
 --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- 1 לבישול )הכנה(דת גז נקו 

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים וםלחימ ודת גזנק

 :חרותאו  טבלהל ערותה

 בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. צוין קיים בפועל רק באם )ה 

  נה ה בהתקוסטנירגרניט/ ץ/ קוורץמחרס/ סילי קוור ,הקונה לבחירת: ס"מ( 80/46 -כס"מ או כפולה  40/60-ידות כבמ )בודדת מטבחכיור  (א)

   לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. לחני )אינטגרלי(:ר רחצה שו כיו . )לפי סוג חומר הכיור( בהתקנה תחתונה או  שטוחה

 .יבחר ע"י החברה, שי היצרן/ספקלפ, במידות חרס כיור נטילת ידיים:

 )מושב(  :כיסוי אסלהחלטת החברה. לפי ה תוצרת . 1385"י ת"י עפ ליטר( 3/6) דו כמותי ס,חר/מויס ארגז שטיפה: תלויה. :אסלה )ב( 

 .על צירי נירוסטהבכבד  סטיפל               

 פינות ומיטת תמיכה בציפוי פוליאסטר. מילוי עץ  עם קפי, שלד עץמ"מ הומוגני, בעלת חיזוק הי 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:   

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5 בעובין מפח ופילחיל . ווןברזל מגלמפרופילי                

ם מוקוהוא י ניקלבציפוי כרום  ,מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי פרח/מערבל: דגם: . לקערת מטבחולל חסכם()כ ם/חמיםסוללה למים קרי   (ג) 

  סדרות 3רה מתוך לבחי לפחות."מ ס 20לעומק לפחות ו ס"מ 25 -ה בגובה כפי :נהתהיי ברז מידות ,כיורה או העבודה משטח מישור על

 ו על ידה.ים שיבחר/שיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/או הספק/

  או העבודה שטחמ מישור עלוהם ימוקמו    ניקל  רוםבציפוי כ,  הפי  ערבל: דגם: פרח/מ)כולל חסכמים(  לכיור/י רחצה, סוללה למים קרים/חמים )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15ק ולעומ חותס"מ לפ 15 -באורך כ  :תהיינה ברז דותמי ,ורהכי  

 או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. ה/קבלן ו/ע"י החבר  

 תית יאה תחהכוללת יצ ,כרום ניקל בציפוי ים וקרים מיקס מהקירחמ ן סוללה מיםתותק :באמבטיה :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 ומזלף. ס"מ לפחות  60מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך ונן, ה מתכומתלר שרשורי, צינוטיה למיל' האמב  

 ר/ו על ידה.שיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/או הספק/ים שיבח סדרות 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך   

 .ניל יברזו, לביוב : חיבורכוללת פת אסלהי ארגז/י שטו כיורים התקנת  ו() 

 .: לבןבועותגוון הק )ז( 

 . והזנת חשמל ( וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007ג' תיקון או -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםבור למכונת כביסה כוללתנת חי הכ )ח( 

 בלבד ללא אביזרי קצה. ושתרת, צנרת נח: באם לא נאמר אחהכנה לנק' גז (ט) 

 נית.סופקת מהרשת העירוורה המ: מים בטמפרטמים קרים )י( 
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 שעומדים בתקן ישראלי קבועות או לרכוש לבחור , באחריות הרוכש,באם אינם ממבחר החברה -בטיה(ית/אמה )אגנרחצקבועות  (א)י 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 או הכיור. עבודה מוקם על מישור משטח המ= קרי ברז ה פרח קבוע. רוולך שהנשלף מתו ז ראש ברנשלף =  (ב)י 

  ם, בעזרת ידית אחת. /חמי לקרים מים( = ויסות )מיקסר למערב  

 אה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.כניסה/יצינטרפוץ( = חלוקת י)א דרך-רב  

  

 אחר או במסמךה, במפרט מכר זה  ך בטבלבפועל רק באם צויין כ תייחסות בהערות לעיל יותקנו ש הים לגביהם י)מובהר כי ציוד ומתקנ

 (.רכישההסכם הף לשצור 

 

 , ברצפה, הבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן נרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב צ: אחר רךאביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צו    3.6.1 

  י אש(.יבוי דרישות כמות, עפ"וכ )מיקום כיבוי, ן מתזייתכהאינסטלציה.  הנדסמבמיקום וכמות עפ"י החלטת , קרהאו בסמוך לתבקירות   

 בין  להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזימזגן מ. ניקוז ללפי החלטת מהנדס האינסטלציה ,מיקוםב רון למחלקי מיםא  

  במסדרון,שרות ו/או במרפסת  פוצל,מו/או  מיני מרכזיגן זלמ מיועד. מיקום למאיידועד המיעד המיקום  המיקום המיועד למעבה,  

  .הרהחבס חלטת מהנדעליון ו/או במסתור כביסה,לפי ה בגג  למעבה מיועדקום ה. מית החברחלטעפ"י ה  

 ת הסולארית תהיהערכן. התקנת המתהיה לפי הוראות כל דיבאמצעות מערכת סולארית הספקת מים חמים לדירות    3.6.2

 . ימום המים )טיימר(מן לחקוצב זקן החמים והת דוד המיםבות גיבוי חשמלי ללר 579לדרישות תקן ישראלי  םבהתא      

 ר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסקוד( המחובלכל דירה יותקן מכל אגירה )ד  

 מראש את זמני ההפעלה.   כנןבמאפשר לת 

והתקן קוצב שה חימום המים באמצעות חשמל , יעתסולאריכת אמצעות מערבם חמים ן לא ניתן לספק מיכל די ירות שלהם לפי הוראותדל  

 .ימר(המים )טי זמן לחימום 

גג עליון  או לה בסמוךשירות או כגון במרפסת יש מוסתר אך נגבמקום : מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד(             

       מהנדס האינסטלציה. תכנוןלפי  

 (.2007 ן אוג'תיקו-הל"ת) מכונת כביסה ., מקלחתהרחצה, אמבטיומטבח  : קערותםלכלי  ם חמיםמי  חיבור 3.6.3

 .בדירות הגן בלבדיש,  :דלי""ברז  3.6.4

 לטת החברה(.פי החם ל)מיקו : ישהכנה למונה מים לדירה 3.6.5

  האינסטלציה, מהנדסתכנון פי ל ,PPR, S.Pקסגול, ונת, פופלדה מגול :וקריםהצינורות: מים חמים  רחומ 3.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

 יש.: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחבדיר צנרת גז .73.6

 .: ישהכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

  הערה: 

 ניתוק,  רזיהתאמות, ב ,מאריכיםם עבור מחברים, לותשולל מחיר הדירה אינו כה. רלפי החלטת החבהינו ה, בדיר הגזנק' ם מיקו 

 עצמו לחיבור הגז,  הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונהם מים נוספי, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומונה יקדוןפ 

 ,)הכנה בלבד( טיול פלסבשרו לתחמושאספקת גז  צנרת בבניין.רה לפעול י החבע" מורשיתהגז ה' הקונה ישירות לחב אותם ישלם 

 חיר הדירה.כלולה במ 
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 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5בלה מס' ט 3.7
 

 נקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון, ראה נספח ג'ר זיכוי למחי 
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 ילגר

 תקע  יתב
 מוגן מים

 ע תק בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;יהטלוויז

 ;נק' תקשורת
 .ק' טלפון נ
 ות קודנ 3 כ"סה

 ותראחר/ הע

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 ם אינטרקו -

מפסק תאורה ללובי   -
 . קומתי/חדר מדרגות

 . לוח חשמל דירתי -
ארון תקשורת כולל   -

 . שקע 
 זיה יה/טלוווניטלפ -

 דיור חדר
 לכאו  ופינת

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -שמלי תריס ח 
ת  מל להפעלנקודת חש

 ס. התרי

 זדורפרו 
1 

ל מפסק  ל)כו
 מחליף( 

1 - - - 

  3בפרוזדור באורך מעל 
דור הכולל  או בפרוז מ'

נקודות   2פניית "ר", 
 מאור לפחות + מחליף. 

 1 מטבח

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

דרגת  ם במי
44IP  אחד  ו

מהם מוגן  
  בדרגה
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 ר( )תנו
- 

יקום השקעים, בתי  מ
ל  יהיה מע  התקע 

ככול    ודההעב משטח 
ובהתאם    רהאפש

לתכנון המטבח יותקנו  
שקעי כח נפרדים  

 ר, למקרר דיח, לתנולמ

שינה  חדר
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( למנורה

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

  נק'אינטרקום ) -
 בלבד( בור ישמע/ד 

 /ד"ממ
 הנח. שי 

מנורה לפי  
הנחיות  

 עורף יקוד הפ
3 - 1 1 

פיקוד   ת תקנולפי 
 העורף

 צהרח חדר
 ()אמבטיה

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

קוצב זמן  + התקן 
הכולל מפסק לדוד  

השמש במיקום עפ"י  
 התכנון. 

 + אוורור מכני

 - - - - 1 שירותים
 בהעדר חלון, 

כני  ור מר ק' אוולנ הכנה
 דרש. י+ מפסק היכן שנ 

 מרפסת שרות 
1 

 ים( מוגן מ)
- - 

2 
 מוגן מים 

 סה, כונת כבי)מ
 סה(כבייבש מי

- - 

בה חר
 מרוצפת

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
+   ריס חשמליכולל ת

מפסק + מנגנון פתיחה  
 ידני. 

סן כלי מח
 גינה

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
המחסן תחובר לשעון  

  אליו הדירתימל החש
ו  אמשויך המחסן.  

לחילופין שהזנות  
כל   שמל של הח

המחסנים יחוברו למונה  
פרד  משותף ונ 

לבד, או  ם בחסנילמ
ה נפרד לכל מחסן,  נמו

להחלטת המוכר ועפ"י  
 ו. בחירת
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 ילגר

 תקע  יתב
 מוגן מים

 ע תק בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;יהטלוויז

 ;נק' תקשורת
 .ק' טלפון נ
 ות קודנ 3 כ"סה

 ותראחר/ הע

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
המחסן תחובר לשעון  
החשמל הדירתי אליו  

ו  אמשויך המחסן.  
ת  ון שהזנ ופילחיל
כל   שמל של הח

המחסנים יחוברו למונה  
משותף ונפרד  

למחסנים בלבד, או  
מחסן,  פרד לכל מונה נ
  יהמוכר ועפ"טת להחל

 ו. בחירת

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- - 

    

  הערות לטבלה ואחרות

 ל נקודת הדלקה אחת.(, כולטורהמיל/ אראה -כיסויובית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה  = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

  יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.שקעים או )שני  .חשמל רגיל זרםון מי הניזתקן חשמל= "שקע" בודד לחיבור מ בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  קעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.)שני ש גילרחשמל  זרםיזון מנה שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 חות. מ"ר לפמ 1.5ים יבוצע בכבל

לכמות  ושאינם תוספתשל נקודות המאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף א'  בלבד לאופן ההדלקה תאור ולה=לקה כפדודת מאור הנק (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 2.5ם קבלים ד ענפר למפסק רות ללוחמחובר ישי הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרדע/ים"  "שק = נפרד עגלתקע מ תבי  (ה)

 מ"מ . 

 בדרגת הגנה גבוהה.בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים או אחר=  IP44עם דרגות הגנה בית תקע  (ו)

, שביםבין מח –קשורת נקודות ביחד )קומפלט( או לחוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת ת 3= שב()מח תתקשור/חוץ טלפון /טלויזיהנקודת  (ז)

אינטרנט. /ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.  יבור לקליח –יה זקודת טלווינ

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  ועד נקודת ההכנה בקיר תקשורתוז הככה מרימשיוחוט  רנקודת התקשורת תכלול צינו

 .(עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או לקצה לתקשורת פנים ) לל אביזריאות כולנקודה/ות מ(= רקום)אינט פון פניםנקודת טל (ח)

  מ"מ.  2.5בלים עם כ ק נפרדמפסללוח ל , מחובר ישירותעל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = נקודת כח (ט)

קשורת ועד נקודת ההכנה מריכוז ת )מחשב( נק' תקשורתה להכנ בלבד. וט משיכהבאם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וח"הכנה"=   (י)

 ספק תלמניע י(.)ספירל "מפזר חום" ולא "תנור להט" יותקן )באחריות הדייר(,מעל דלת חדר הרחצה באם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 .גן מיםת שקע מוההכנה לתנור חימום כולל כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה. יודגש

דליקים/מכבים את אותה/ם דלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מניתנות להמאור ה נקודה/ות =ליףחמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

שירות תחובר י דת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודהקן נקותות =ת פאזי תל חיבור תבדירת מגורים הכולל (יב)

 . הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.5*2.5בכבל ל ותחווט ח החשמולת פאזי בלק תלמפס

 באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרל רק עבפו  יותקנו  ילערות לעה)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות ב

 הרכישה(.שצורף להסכם  

 

   מנגנון שבת לתאורת ובחדר מדרגות  לחצן להדלקת אור .יש: ת מאורו בכל קומה: נקודתית: אה קומו מדרגות/ מבדר ח   3.7.1 

  יש. :ה להדלקת אור במבואה קומתיתך הדירמתו  ן לחצ ש.י :קת אורללחצני הד יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

 יה )בקשה להיתר(.והבנ התכנון ל פי תקנותה עבדירורות( לים )צינ: הכנת שרווטלפון חוץ  3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגאביזרי הדלקה/שקע 3.7.4 
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בתוך  רגיל(, )כולל שקעדירתי ולוח תקשורת  (לצורך הרחבה בעתיד מודולים 6-י לום פנות מקרלל השא)כודירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.שעון שבת: : יש. מפסקי פחת הנדס החשמל.נון מלפי תכ  מיקום: .ש: ידירהה

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

 .ח הקונה(ר הדירה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"מחי. )אמפר 3×  25י: לת פאזת: גודל חיבור דירתי  3.7.7 

 , כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומתשמע דיבור )אינטרקום .5 כמפורט בטבלה :יקוםמיש,  :ת אינטרקוםערכמ 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.: איבמעגל סגור )נפרדת( נוספת יזיהו כת טלו מער 3.7.9 

  וציתרב ערויזיה ולקליטת טל ליםלכב לחיבור הכנה :הטלוויזי הכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

.  לחילופין (אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות )   

נה הקוע"י  שיירכרתי אשר )ללא ממיר די M.Fדיו ור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  ספר בניניםאו למ ןנייבלכזית מר ת צלחתנאנט  

 (.רות זהשמספק   

 

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

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

להחשמ ולרשת זיפא תתל בורלחי תאיםת המערכת .הדירתית החשמל צריכת של ולבקרה לניטור מערכת תותקן הדיר כלב -  

 .המשתנים החשמל תעריפי הזנת ותאפשר ראליתהיש   

 :תכלול המערכת                                   

 חשמלי זרם המודד רכיב על מתבססת אשר יתדירתה החשמל וחבל ידהדמ יחידת                                   

 ; אלחוטי לשידור תקשורת יחידת) פאזי תלת חול עבור זרם ניחייש שלושה                                   (

 תםוא ומציג מקומית בצורה הנתונים את ומעבד המקבל אלחוטי דיגיטלי צג                                    

 הניסהכ תבמבוא / הכניסה לדלת בסמוך ,הדירה בפנים יותקן הצג ; ברורה בצורה                                     

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת האנרגיה השוטפת צריכת נתוני את לפחות יציג הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה נגיש במקום                                    

                               .הכספית                                   

 .3.5ף ים סעיחם בטבלת פתיסים תרראה ג שמלי/ים.חיבור לתריס/ים ח -

 

 מתקני קירור / חימום, בדירה: .4

 :לכלות אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנהיש  ן.אי מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל ווירא יזורפ המאפשר חרא םמיקואו ב ןהמסדרו וא האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                        המתוכנן םהמיקו בין ההרצפ יילובמ נעהו מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע  .2                   

  מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5רד נפ גלמע כוח שקע ,למעבהנן מתוכה יקוםהמ ועד דלמאיי                        

 .בפועל רכתעהמ קנתלהת עד ,סבג בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                      

 .דרוןסקיר המ על סטטתרמוה יקוםלמ עד ידהמאי ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת                   3.

 .אוויר מיזוג מהנדס ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות . מיקום4                  

 .המעבים / המעבה םלמיקו ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 כלול:ההכנה ת *באישור פיקוד העורף, תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד. במקרה זה  .     6  

 שמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל. ודת חנק -                    

 כסה. מיסגר בר יהצינו הצנרת ניקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצ -                    

 נון.מיקום המעבה יהיה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ התכ -                    

 ת הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג האויר.ההכנוכל   -                             

 לכל  וגמיז שרמאפ ואינ רההדי תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול ירההד קיחל תרתיל ים/ פוצלם מני/ןלמזג ההכנ נוסף ב תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה  

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל לרבות הנדרשות התשתיות   

  .אין :מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין  4.3

   .: איןעל בגזהפו ום חימ רתנו   4.4

 חצה(.חדרי רב) .מוגן קעש תכוללה ימוםח לתנור נקודה תבוצע. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5
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 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7

 .: איןחימום תת רצפתי   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 
 
 

 חסן:מירה, בבד בטיחותו סידורי כיבוי אש * .5

 .יש :באם נרכש() ן במחס .באותרשות הכ דרש ע"ייככל שי: הבדיר מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(: 5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: לאי עשן ג 5.2  

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

 

 , ע"י רשות הכבאות דרשי י ככל ש, הםי על פוי צי /חיפוי  תלרבו  ,כיבוי ובטיחות אלו  גילוי, סידורי * התקנת   

 נוניות.ת תיכדרישו  בקום אחר עקבמי קנו אך יותשיסומנו , ו/או כנית המכרבתו  יוצגו  לא בהכרח    

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

  רש;גחום המבת :כולם .ולא פחות ממקום חניה אחד לדירה לפי היתר הבניה: לבניין/ים סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 . נטטייבוע בסיד סן צבבטוים או בטיח פנ יעשו :גימור קירות פנים המרתף. בקומות המרתף כל החניות               

  ;אין)לפרט(:  יות במקום אחרחנ  

 כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 כה רשמי  ג נגת ת)עם הצירה נכה ן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דכמסומ נכיםלחנייה              

 נכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה. מטעם משרד התחבורה(, ובהעדר רוכש                                

 : יש.כת תאורהמער .קמוחל בטון :קיתורה חלקמ/חניה  מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 ית המכר.בתכנ סימון י: לפמיקום ות.לפח אחת: היות לדירמספר חנ 6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש 6.2 

 .ןילבני הניסהכ אתבולמ עד במהרחו ניתוחיצ כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום                               

 ]ןילבני ההכניס ואתמב ברוחב פחותל[ רוצף מ ניסהכ שביל לתכלו החיצונית הרחבה                               

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה גינון בעל ומואר                               

 .אבן טבעית ות/תלבמשם ט/ אבניליט/ אספלו: בטון/ גרנשבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .ככל הניתן בעל גוון בהיר יהיה יצוף הר .אבן טבעיתת/ תלבונים משספלט/ אב: בטון/ גרנוליט/ א: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2 

 גינון חסכוני במים בהתאם  .יש :צמחיה)על פי סימון בתכנית  מצורפת(.  .יש: חצר משותפת 6.2.3  

   להנחיות משרד החקלאות.                                 

 .: ישמשותפת רשת השקיה 6.2.4

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.  לשטח  ונההכו . )חצר,לפי תוכנית המכר :דרמח צרה לחיאיצ; יש: הגן ות ירה/ודה לדחצר, צמ 6.2.5  

 י הרוכש בעת ע" עשהי  ן(י הבניי מים משול ת: סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקהערה   

 .סידור הגינה הפרטית    

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים,  ), חלחול ביוב ומיםת, גז, ה/ושמן גיתכי: רה/ות גן לדי ודה צר הצמתפות, בחפירוט מערכות משו  6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

 ר.מ" 7-ות מלא פחשטח ב: יש, הצמודה לדירה/ות גן משטח מרוצף בחצר  6.2.7  

 ת. לפי היתר הבניה ודרישת הרשויוחומר: : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה תושרמאוח היתי תוכנית הפלפ מוצעגובה מב   

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.9  
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   מערכות משותפות .7

 מערכת גז:  7.1 

 ית המתואר בתוכנ ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת י/צובר עותמצבא יור מרכזדסי ת גז:קהכנה לאספ    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או ע"י החברהקבע יאחר ש ן או במיקוםנייו הבמגרש אה   

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 הינם בבעלות חברת הגז. הגז קתאספ וצנרת ,רהגז כאמו צובר/ימובהר בזאת כי    

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : וםמיק .: ישהרגז בתוך הדי קת אספ צנרת .37.1  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 הבטיחות. לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 ות.עץ הבטיחלפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יו: במבואות/פרוזדוריםיקת עשן לינ כתמער 7.2.2  

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :מתזים )ספרינקלרים( –ת י וטומטאערכת כיבוי מ 7.2.3  

 ות.בטיחה ועץיהנחיות והכיבוי  ת: לפי דרישות רשועמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן  7.2.4  

 טיחות.לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הב :גלאי עשן  7.2.5  

 יבוי בשטחים משותפים, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש כיבוי ו  גילוי  ערכותמות בת, לרו סידורי הכבאכל רה: הע     

 כבאות.המיקום וכמות לפי דרישות רשות  פרטיים, או               

 

 ע"י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. ככל שידרש: במרתפי חניהולץ מאור ראוו  7.3 

 אין.: ת(דירו ההזנת ל) יר מרכזיתאווזוג רכת מי מע 7.4 

 .אין מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים: 7.5 

             הכניסה דלת ליד קרקעה ומתקב מוקמוי הדואר תותיב מיקום: לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1לכל דירה, : תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי לומיניוםא יתזח לותעב ויהיו ניםנייהבל אחד לכבמקבץ ו א , בנייןכל ל                     

 : מיתקנים אחרים 7.7 

  ללש כוים לשימ/חדר ים(,פבחלקים משות)מאגר מים, מערכות תאורה ת מים, מערכות סניקה ומשאבו  

 כננים והיועצים.המת תתוכני לפי וכמות: קוםמי  .וכו' ןבת הבנייסמוכים לטו בבנייניםאו  נים סמוכים,יבבניין ולטובת בני הדיירים  

 

   חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 : אין.חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי מונה מים : יש; חיבור לקו מים מרכזי  8.1  

 ש.י י:כזמר בור לביו בחי  8.2  

 ה.מונקנת ולל התלא כיש. ; בהתאם להוראות חברת החשמל ,חיבור הבניין לרשת החשמל 8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל תכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא בהתאם לתקנות ה :בניין לרשת הטלפוניםור הבה לחי נהכ 8.4  

   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .יןא (:טנאינטר/הי )טלוויז תחיבור הבניין לרשת תקשור 8.5  

 עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  כלוליםישה, כי גרוז, דקומכים, נית רות, קימדרכה : כביש,שפיתוח כללי הגובל במגר 8.6  

 יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.  

  (.הבניהיתר ה לפי או אחר םים טמוניליש )מכ: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7  

 .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה  

 

   רכוש משותף .9

 : ותףהמש הרכוש תיאור 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: ניה משותפיםות חממקו      9.1.1   

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

 .חברהב לטתחלפי ה: תים לדירו דמחסנים שאינם צמו  9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות מבשטח:  .: ישמבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 .ש: ייתת)לובי( קומ ואהמב 9.1.5   

 בכל בניין. 1)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 בכל בניין. 1: מספר מעליות: יש; מעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   
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 יש.על הגג: נים תקמי יס על ידוהחלק התפ פחות: לגג משותף 9.1.8   

 ים.ממ"ד -יםיש מרחבים מוגנים דירתי אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין. :שותףמחדר דודים  9.1.10   

 חדר משאבות, מערכות סולאריות, משאבות סחרור, ( כגון: משותפות ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות מיתקנים על הגג 9.1.11  

  דין.פי כל ש רשות מוסמכת על תדרוש אחר ל מיתקןכוגר מים אמ           

 .; ישנון גי  ללא שטח ש.: יהמגרשושטח פתוח בתחומי  חצר 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף הכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, :  קנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותףמית 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

 

 מהרכוש המשותף:  ציאםהו ן לי שא (מיםיבאם קי) םחלק/י  9.2 

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 טכנית.קומה  9.2.2  

 .תלחניה משותפשה גי  9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

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

 נות.ו ל חדר מכאגישה מחדר מדרגות  9.2.7  

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

 .ל הגגע יםפמשות םידי מיתקני על תפוסה –גג חלק ה 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 יש מרחבים מוגנים בדירות(. -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 ף.תככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משו: חלק אחר 9.2.12  

 

 ן/ים לפי העניין(ניי)לב ףותבית מש 9.3 

 ה בבית משותף או בבית דיר כרהמו (,המכר דירות חוק –ן )להל 1974 – ד"התשללחוק המכר )דירות(,  6בהתאם לסעיף  )א(  

 צוי משל התקנון ה המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה    

 ם:ניואלה העניי ין;עני אותו לפרטים ע המכר ן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזהן מניילעת המתייחס    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (2)   

 ;יובקשר אלהמחויבים  שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים (3)   

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף; (4)   

 חוק המכר דירות;א( ל)3עיף בסבדרך האמור צו ון בר השיכר שקבע שכל עניין אח (5)   

  במוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחיי )ב(  

 לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף.  צויהמ וןקנראות התשהו    

 

 ירה:לד צמודשותף הברכוש המשיעורו של החלק  9.4

 של כל  ( לשטח 5שר ליחס שבין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף ל האפכרוב כקיהיה  

 כפי שיידרש לפי שיקול דעת  ט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,ל פרבכאו  ביחס זה כל תיקוןל, זאת בכפוף יחידות הדיור בבניין  

 בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים  סמכת.ושות מרעל ידי כל  דרששיי או כפימוכר ו/ה  

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

 

 ת:ל הבי ו ניה ות בדברלטקבלת הח סדרי  9.5

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

 

 :ים בקשר אליו המחויב רותיםי המשותף ובשית ת הבבהוצאו השתתפות שיעור ה 9.6

 יהיה על פי שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה. 



  

 

 

 

 

 , ג' 'בספחים א',  נ

 29  מתוך  23 'עמ 14.05.2020אריך: ת / 18,44ירות ד  /  גן - רים דח 3  /  רט מכר למשתכןמפ /2,3בניינים  /302 מגרש / מורשת מודיעיןהנגב/ י רץ בונ פ / מסד לאיכות הבניה

 

 י כאמור ברכיב ההוצאות הקבועות שלן היחסחלק םבתשלו יבויחועל וה בידי המוכר לא יעשה בהן שימוש בפניידירות שהחזקה בהן תה

 חס לרכוש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור ועל ביפיכה בראות בגין צהוציב הלום רכבדיל מתשאחזקת הרכוש המשותף בלבד, לה

כאמור להן שהצבעה ת המזכויו וזאת מבלי לגרוע, לאחר שיוכיח  לגביהן כי לא היתה צריכה בפועל מתשלומן ביחס לדירות האמורות

 .בתקנון המצוי

 

 :משותף(לרכוש ה או שיוחזרו /החלקים המוצאים מהרכוש המשותף )ו  9.7

 כניות המצ"ב  ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתמהרכוש המש יוצאו, בהסכםין זה ר בענימומהא ועמבלי לגר      

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

 רה.ת של החבם מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה הבלעדימוצאי שמגרה בתחוםיה שת החנומקומ .א

 מקוריים. וץ חי חשט . ב

 . חדר עגלות משותף, ככל שיש(למעט ) םחסנימ .ג

 מסתורי כביסה. .ד

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

  .סנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתא שבבעלות המוכרתאו המח/ת ויול החנדו כיוצמ אככל שבעת רישום הבית המשותף ל .ו

 

 

  _______ _____   __ ___ _______   _ ________ ___ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה          

 

 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'

  .לליותכהערות  נספח ב'

 .ות זיכוייםטבלא      ' ספח גנ
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 דירותעלי הת ביועברו לקונה ולנציגוים ש מסמכים נוספ – 'נספח א 

 

 צורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:ו יאל תוכניות 10.1  

 דירה.הת( של יצוניו)חת כלליות חדר ומידו מידות של כלהכוללת  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.1   

 ה.בקומ ותף המשוללת סימון הרכוש הכ 1:100 -ן מלא קטקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה ה ניתתכ 10.1.2   

 בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -וסית בקנה מידה לא קטן מטיפמה תכנית קו 10.1.3   

 ימון הרכוש המשותף ס ללתהכו 1:100 -מידה לא קטן מ ף בקנהרת; קומות מת מפולשותותכניות קומת כניסה/ קומ 10.1.4   

 . 1:200 קטן לקנה מידהום מוצילב ניות אלו ניתן לצרף ; תכירתיים מוצמדיםושטחים ד   

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

משותפת  רחצהכוללת סימון  1:250 ה בקנה מידההיתר בני תבלתכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק 10.1.6   

 ת צמודות.נווגי

 

 אם לכל דין לרבות על פיבהתור שיש למס חומרי הגימור,ת ולורכעלכל המ ושימוש תחזוקהאות ירה יינתנו הורבעת מסירת הד 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 ימורם.גפעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על  )א(   

 וג אוויר, מיז מערכותבטיחות, מערכות ת המותקנות בדירה לרבות רוהשי ל מערכותותחזוקה מונעת ש כוללת תחזוקה )ב(   

 באלה.כניות וכיוצא קטרומאל מערכות   

 דירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.ת ()ג   

 קשר.ת צירטלפון לי ספק ומספרת יצרן/ות שמובדירה, לרב תקניםהמו תמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכו )ד(   

 

 ות וחומרי הגימור של ערכהמ שלחזוקה נית והוראות תתכ (1) ןה בבנייהדירה הראשונ מסרתדירה אשר לו נ המוכר ימסור לרוכש 10.3  

 עניין:בהמכר דירות פי חוק  הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על  

 .על גימורםכל רכיבי הבניין חזוקת ת שוטפות לתפעולו )א(   

 וג מיזות ות, מערכבטיחות, מעלי ערכותמת המותקנות בבניין לרבורות השישל מערכות  תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת )ב(   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 נדרשות. םא אפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות,תדירות ו )ג(   

 ליצירת קשר. לפוןן/ ספק ומספר טהמותקנים במבנה, לרבות שמות יצרת רכוציוד ומע תעודות אחריות שלטכני ומפרט  )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  כות והפיתוח לרבות מספר טלפוןמער, הל הבנייןות המתכננים שמת צורשי )ה(   

 בטיחות  ותקשורת, מערכות חשמל, ציה סניטריתשל אינסטל ות בלבד( למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

  רה האמורה על רוכש הדיולפי כתבמכים האמורים הנחיה בלמס המוכר יצרף  וח.ערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתומ   

 מסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה.ל   
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 ת ליות ואזהרוהערות כל  –נספח ב' 

 לדירה ת כלליות למבנה והערו

  .יהקבלת היתר הבנמועד ם להתקפי והתקן הישראלי,ניה נות התכנון והבים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקצרהמוכל  .1

טלוויזיה לבבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה  )לא סלולרית( פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה תהארה החב .2

 ין.ראות כל דלהו פוף לווין, בכצלחת  בכבלים ו/או

מרתף, ו/או להימנע ם היטוירה על אהמתחייבת לשמ ו/או רשתולנקוט בכל פעולה הנדית, אמצעות וועד הבלפעול בעצמו ו/או בקונה מתחייב ה .3

 יים וביצוע ריסוסחודרנ בעלת שורשיםלת צמחיה יסיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, לרבות אך לא רק, אי שתכדי  מכל פעולה שיש בה

 .קינון חרקים עתמניל תקופתי

  ות.וברבהן הן עאו גובה החלל רת ו/צו סגירה אחרת וישנו את ו/אווסו בתקרה קלה יכומערכות כאמור  .4

ת ם פינויבוצע קיטו יפולים לאשבחיפוי קירות ו/או . בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים .5

 .)גרונגים(

מערכות כבלים, לצורך בזק, ל, או המגרש, לחברת החשמה ו/ים בתחומי המבנכי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ש ודגיעת ספק ילמנ .6

ובזכות  גישה, כן ךלצור ןלרבות שימוש במתקני הבניי הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית שותמשמה

 אלו.ים טחן שלום מיסי ועד בית בגימתש פים אלו פטוריםקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גוקרת הבות רצועוטיפול בשטח/ים לרמוש וההשי

 חסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.במ חסןחמור לא חל איסור .7

 ה לקונה.בטרם נמסרה הדיר מטעמו הקונה או מידירה ע"י בעבודות  יבוצעולא  .8

בניין. ל הכל המשרתים צנרת ואוורור,עברי ומ תקרות מונמכות, קורותהיו יכול שי דייריםרכשו ע"י השי )ככל שקיימים(, יםסנבמח .9

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. ונפרד למחסנים בלבד הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף 

אך לא  עההפר ועלולים ליצור אזור תליית כביסה, מקטינים החללב קנור באם יותויח' מיזוג האוויהחמים ל דוד המים ש מםמיקו  .10

 .במפרטוע פחות מן הקב

עומדת בדרישות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם  כותמערויותקנו באם יסופקו  .11

 מפגעים.והתקנות לרעשים 

ונה הק רים כלשהם שיובאו ע"יאביזפריטים או ין, זק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניו נא סוראובדן, מחי אחריות כלשהי לה אחראמוכר לא יהיה .12

הפריטים ,כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה  ,ני התקנתם בדירה ובין לאחר מכןלפ ביןן, וזאת דירה או לבנייל

 ל על הקונה בלבד."ל תחווהתוספות הנהאביזרים ו

נת ל מה וזאת ערה לרשות הקונת הדיעמדהשנים הראשונות מעת הלוש תכוף לפחות בש המוגן, באופן י יש לאוורר המרחבכ גישחשוב להד .13

 .מוגןי המרחב הובאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עש אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

 םמחסנית, חניו ,ים, כגון גינותפרטיבשטחים יעברו  המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשרת חרומערכות א ביוב או צנרת או שוחות יתכנו .14

 קומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. ומירן יות, מספומרפסות פרט

ח המגרש, בהתאם שטון ש ועל חשבכד'( ימוקמו במגרביוב וטל"כ, גז,  שמל, בזק,חפילרים )גומחות( עירוניים ושוחות של מערכות השונות ) .15

 ת.שויושיאושרו ע"י הרלתכניות הפיתוח 

 עה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.נסיכי אפילו דרלים, מעברים ול שבים עברכבים כבדינסיעה  .16

 ה זכויות הרוכש לא תיפגענה.קרל מובכ ויות.ן ו/או אישור הרשהתכנו בהתאם לצרכיומיקומם  היתכנו שינויים במספר מקומות החניי .17

 קרקעיים מרתפי חניה תתמ(, לגפ"מונעים בגז פחמימני )ים הרה הכניסה לרכבאסו .18

 ף/ים.תבשטחים פרטיים או משותפים במר בגז פחמימני )גפ"מ(,חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  וסף בנ .19

בגבהים שונים ית, נכית ו/או אופקות כל דין, תיתכן העברה גלויה אראלהות ובכפוף או הנחיות הרשויונון ו/דרישות התכ לפי .20

יות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות שאינן תכנן בה מהמסוממסומן או בשוננה, כשו ובמיקום

נרת מ.א. ואוורור, קווי חשמל, צ וב,שוחות בי יוב, צנרת ניקוז,צנרת בצנרת חשמל, נרת מים, צמשותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: 

בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית, ת, פסונים, במרם לדירה, במחסצמודיים ה, בתחום הדירה, בשטחכדומלפון, תקשורת וט

ם. ת היועצים הטכנייי החלטבתכניות, לפן/למצוין מבשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקרות הכל מעבר למסו

 ישהיאפשר ג עוברות. הקונהן הן בה צורת ו/או גובה החלל ו אתגירה אחרת וישנר יתכן ויכוסו בתקרה קלה ו/או סמוכא מערכות

 חזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.לת

 כללהשייכים לכן פתחי ביקורת, כד'( ווב, ניקוז ו)מים, בי תברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדירה, או המחסן או החניה, יתכן ועוברות צנרו .21

 בניין, ומהווים חלקים משותפים. ה
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ם בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, ויישינסטיות ו ופיים וייתכנוינם ס, אתוח, והחלקים הצמודיםהפי גבולות המגרש, .22

 הביצוע ולדרישות הרשויות.

בר ים מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כיפסע סעיף ו/אותקדמה הבניה כך שרוכש ההחוזה עם ה טרם חתימתולמען הסר ספק במידה  .23

ו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות דעתול תאם לשיקהאפשרויות בה ך אחתמתור בחירה. הקבלן יבחר תאפשהושלם, לא ת

 בחירה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן.

ימוש בחשמל ות הפרויקט או חלק מהן. עלות השירת דו שתשרת אותפת של הבית, וזמל המשלמערכת החש יחובר  - T.V-מגבר אנטנה ל .24

 תף.המשו ביתתהיה חלק מהוצאות הר המגבשל 

 אין לשתול צמחיה ישירות באדנית אלא במכלי שתילה.  - (שישכל כנויות )באדניות ב .25

ת טבעיות כגון: הבדלי עותופע, יתכנו התאם לכללי המקצולים ובתקנים הישראובכפוף ל יבאבן טבעית, בריצוף וחיפו -הבדלים בין אריחים  .26

 . ודהחל מים דמויהמתבטאות בכת ברזל(ם )וכן התחמצנות מינרלי יים"ן, גידים, "עינמרקם, גוו

לא מו כן יות המכר. כנים בתוכנממערכת שלד הבניין )עמודים, קירות נושאים, קירות בטחון וכו'(, אינם בהכרח מסו -שינוי בחלקי בניין  .27

סה ו/או הרידה הכוללת עבול ן כת, קירות ומחיצות. לכרצפווכו' בתקרות,  ות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז רכמע יות נתיבימסומנים בתוכנ

 .בדיקה ת, מחייבבקירות, תקרה או רצפה לאחר קבלת החזקה לעומק רה חדי

 מערכות אלקטרומכניות, ביוב ומיםל  או/וחוץ(, ו בחלל גבוה )פנים חלונותיגוג קבוע, חסומים בזהשל פתחי בניה   - הגישה לתחזוקה וניקוי  .28

, )פיגום 1139ובה ובציוד מתאים והעומד בת"י ת גודורשים לעבאם נדרש רק מווע ובמקצם, יעשה רק ע"י בעלי יוניו/או גג/ות על

 מתרומם/תלוי, סנפלינג וכו'(.

(, לרבות ר בשטחים פרטיים )חדרים ומרפסותעבמ רקונה יאפש, החזיתות הבנייןירות בקגגות, ו ןווניקיוקה זלצורך תח  -מעבר בשטח פרטי  .29

 .ובתאום מראש ןהעניי בותנסיכמקובל בי וכלים, הכל ד מכנציוומים, סנפלינג, הנחת פיג קשירת

 וכו' מפוחים, מזגנים  שאבות,, מעליות, מת, גנרטוררככול שיהיו כגון: חשמל, תקשו -תחזוקה  של מערכות טכניות ומערכות אלקטרומכניות  .30

 התאם להוראות כל דין.ה ובלהראות התחזוק י נציגות הבית ו/או הקונה בהתאםע"שה תיע

חרום לצורך  בעתאשר ישמש את כלל הדיירים בקומה חיצוני חילוץ  ימוקם חלון/דלת ןבבנייל קומה בכ רותאחת מהדיביתכן ו -לוץ ון חי חל .31

יאפשר רום זה, וכי בעת חיבפתח קבוע יב כי לא ייקבע סורג חימת ,ת החילוץכש ממוקם חלון/דלאותה ראשר בדירה  ,ט. הקונהומעבר ומיל

 ר מידע זה לרוכש טרם בחירת הדירה.עבילה על המוכרדלת החילוץ. /חלון אל את המעבר בדירה

 ת תחזוקה מקצועיתמחייבוות ואחרות הלקטרומכניאבמבנה ובחלקיו השונים הותקנו מערכות  -הדרכה לטיפול שוטף במערכות  .32

 המתקינותיות הציוד או ת ספקברוציגי היצרנים ו/או החאת נהחזקה במבנה,  חלה החובה לזמן בסמוך לקבלתוכר המעל ושוטפת, 

 לאופן השימוש והתחזוקה. לנציגות הבית , לצורך קבלת הדרכהיודהצ

 

 הערות כלליות אחרות 

 מושפעות באופן ,צפות בטון, אספלט ו/או גרנוליטר כי חת בחשבוןיש לק -ים וכו'( , שבילעות, מעברים)מיס גמר י השפעות ססמיות על חומר .33

צפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפקודי בתופעה בר ריםדקים זעיולכן יתכנו ס רמיותו תי מתזוזות ססמיות ו/אטבע

  ופעה.בהתאם לשכיחות התשוטפת בצע תחזוקה אלו. יש ל לחומריםטבעית זו, האופיינית 

רוע לג בלי בנוסף וממפרט כולן הן אות ההוראמורות בתכניות, וכי ות הלי לגרוע מההערזה כי ההערות הנ"ל הן בנוסף ומבב בהרמו  .34

 מהאמור בהסכם.
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   זיכויים טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 

 הערות מיוחדות 

כר ותיקון לצו המ 1974-לחוק המכר )דירות(, התשל"ד 6ס' בתיקון מ אות המכרז וכנדרשם להורה הינם בהתאיכויים אלזריכוז  .1
לנרשם להלן לא יבוצעו שינויים מהמפרט והתכניות המצורפים  פרטז, אות המכרר כי עפ"י הורמובה ר(.)מפרט המכ 2015-תשע"הה

 אחרים. להסכם המכר ולא יבוצעו זיכויים ו/או חיובים
 

 ים מע"מ.כוללאינם  להלןם הנקוביהמחירים  .2
 

 המכר.ם חתימת הסכם ע ביוידויה, מדד הבסיס:המדד ההבנ ם ל:מדד תשומותהמחירים הנקובים בנספח זה צמודי .3
 

יי דיירים( הליך שינו ה )במסגרתאל להודיע לחברה/קבלן, על רצונו או אי רצונו לנצל זכותו לזיכוייםרוכש הדירה עד האחרון שעל המו .4
פחות ה להסכם המכר  ובכל מקר ה עלים ממועד החתימימ 30ירה ע"י החברה/הקבלן בתוך הדכש ימסר לרו "מועד ההודעה"(, )להלן:

 ר. היתת המועד קבליום קודם ל 60
 

תו זו וויתור לזכו, תתקבל כהאי הודעת רוכש הדירה כאמור עד התאריך האמור ובכפוף למתן הודעת תזכורת ע"י הקבלן בתום התקופ .5
 על פי כל דין.

 
תתאפשר  , התקנת המטבחהחברהפק ש ספק מטבחים שאינו סהרוכככל שנבחר ע"י בגין ארונות המטבח המתוכננים ו ויזיכניצול  .6

 רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.כש לרו
 

 .308/2016רז מר/אם למכל בלבד, בהתריטים הנ"פידוע לי כי זכותי לקבל זיכוי כנגד ויתור על ה .7
 

 .כוימועד הזיהבניה בהתאם לומות תש כאשר הוא מוצמד למדד ממכרהאחרון בגין ה וי הכולל והמצטבר יקוזז מהתשלוםיכהז סכום .8
 

 .ין. דמתן הזיכויים לנקודות חשמל ינתן בתנאי שמספר הנקודות ותשתיות החשמל לא יפחתו מהדרישות על פי כל  .9
 

דרי השירותים שר חל שני חדרים כאתי יותר מעגל סופי אחד לפחות לכביקן חשמל, במתהתקנים הנוגעים לוקים ובהתאם לח .10
לדוד חשמלי, מכונת כביסה, מייבש, מדיח כלים, בישול ומזגן אינם כלולים במספר  ליםמעגהחדרים. לולים בחישוב ינם כם אוהמעברי

 נ"ל.ה ליםדות והמעגרות לבטל את הנקוין אפשבהתאם לכך אסופיים, ו המזערי הנדרש של מעגלים
 

והיא בסיסית ונורמטיבית, י, ינויכון והבסי של משרד השהבסי פרטי המכר הינה על פי הממפרטית תקע/טלפון בכמות נקודות המאור/ב .11
 ולכן לא מומלץ להפחית ממנה.

 
לאחר קבלת החזקה  רקך ואפשר לי אם באופן עצמאי תתלהתקינל, האפשרות פרטים הנ" הככל וניצלתי את הזכות לזיכוי בגין פריט מ .12

 א תתאפשר בטרם מסירת הממכר.ב ליו" דידות וכלממכר לצורך מגישה גם ען הסר ספק יובהר כי . למותי ועל חשבוניבממכר, ובאחרי
ם יחשבו כסיום התקנת ים והסתיימהקים ובנויו*למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/תקשורת/מים/ביוב. הנמצאים באלמנטים יצ

 רט המכרר במפאמוימוש זכותו לזיכוי מהעל מין הודעת רוכש לחוק המכר לעני 6שמעותו בתיקון כמט" תקנת הפרי"ה
ם אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא תינתן אפשרות לבחור פריטים שונים בין צגיהמום שונים *פרטי
 ים וברזים.סניטריוגמא: כלים שונים לד םספקי

 
ספח זה, ת והקונה על נהמוכררה/בטבלה זו, בחתימת החבטים מתומחרים המפורועל זכותו לזיכויים מהפריט/ים הבפנה מימש הקו .13

 שינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.ו הירא
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

  .מטר מרובע -מ"ר

  ר אורך. מט -מ"א

  ודה.שחור+ עב חומר לבן+ חומר -ומפלטק

 פריט אחד בודד.  -פריט

 
 
 

 לבדמחיר בגין זיכוי ב  - רחצה ארונות מטבח,   נושא:
 
 

יף סע
במפרט 

 המכר
 תיאור

 /חומר
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 5 לכלל ארונות המטבחזיכוי 

ברז מטבח,  מטבח, עבודה, כיורון, משטח יתחתון/על
 תיאור שבמפרט המכר.הלפי (, י מטבחחיפו

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
י , לפנטגרלי(כולל כיור אי .כלליצה ארון רחצה )בחדר רח

 התיאור שבמפרט המכר.
  --- 600 --- קומפלט

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים 
 

 
 ת:הערו

 התקנה פריט+ זיכויים .כל המחירים כולל1
 
 
 
 
 
 

יף עס
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
זיכוי מחיר 

 ח "' בשליח
 סה"כ כמות

   100 ריטפ טקומפל ור במפרט המכר.התיאור רחצה,  לפי סוללת ברז לכי 3.6

   126 פריט טקומפל כר.מה,  לפי התיאור במפרט הלאמבטיסוללת ברז  3.6

3.6 
לפי התיאור במפרט   ,פוץ()אינטר חתסוללת ברז למקל

 המכר.
   102 פריט קומפלט
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 מחיר בגין זיכויים   -חשמל/ תקשורת  נושא:
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 'יח
ליח'  מחיר

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –תקרה מאור קיר/  נקודת  3.7

   78 יטפר קומפלט זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט ת טלפון נקוד

 
 : רת החשמל/תקשו לטבלאותות הער

 (, במפרט המכר. 5)טבלה  3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1

 ביצוע.  ויים לפניכמתייחסים לזי שמל/תקשורת ח ירון . מחיר המח2

 
 
 
 
 
 

              ___ _________   __ __________    ____________ 
 המוכר חתימת     תאריך         קונהמת החתי                  

 

 

 

 

 

 

 


