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 14.05.2020תאריך עדכון: 

 מורשת מודיעין  שם האתר: 

  
 חדרים  3 מס' חדרים: 

  
 3-5 קומה: 

  

 דירה מס': 
 33,37 :2בבניין 

 59,63,67 :3בבניין 

  
 H26-  2,3 מס': מדגם/ בניין 

  

 337751184ח.פ. בע"מ (1993)פרץ בוני הנגב 
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 . (1.1-1.2ש )גרכתובת המבנה ומיקום המ : 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 אוהמוצמדים ים ספפרוט שטחים נו  :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8יף עס              
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

 
 דירה, ציודה ואביזריהה ין, המבנה,יאור הבניתפרק ב'.   

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

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

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(3)טבלה   :3.5 ףיסע        
 (. 3.6.1-3.6.8יה נוספים )לצואביזרי אינסט ,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 ףסעי

 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 
 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש )  :6.2עיף ס  

 .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   
 ר/ים לשימוש הדיירים.חד: מערכת מיזוג אויר ב7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  ניהול רהחלטות בדבסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6סעיף   
 מהרכוש המשותף.ם החלקים המוצאי  :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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 חדרים  3 מס' חדרים: / מדגםדירה  מורשת מודיעין  שם האתר: 

 __ דירה מס':   

 __ קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   חניה  

 __ בנין מס':   
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 שונים(   םי י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן            511847337ח.פ. מס'  ( בע"מ. 1993פרץ בוני הנגב ):  נספח לחוזה בין   

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 ויפרטי זיה    א.

 

   .יקבע ע"י הרשות המקומית: בית מס' תמורש: רחוב  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    

 .מקרקעי ישראל 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  ם,ירהוחדר שינה  ,מטבח ,פינת אוכלו : כניסה, חדר דיורבדירה .4  

 מרפסת שמש., מרפסת שירות*, פרד()בית שימוש נ רותי אורחיםישבטיה(, אמ) כללי רחצה

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

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

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

  –ה ז לעניין     

 בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש, ןיה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדירהמפריד בקיר  –" קיר חוץ "     (1)     

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 ץ;חובמרכזו של קיר הרה אחרת יעבור קו המצולע האמור כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די     

 פני הקיר יכללו את החיפוי.ן באבלא גימור; בקיר עם חיפוי  פני הקיר –" ר חוץ פניו החיצוניים של קי " (2)     

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

 המשטחים המשופעים והאופקיים; כל  חת בלבד לפי ההיטל האופקי שלפעם א שבשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחו (ג)      

 המדרגות.יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך  חהשט      

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל תכנון והבניה בתקנות ה ואם לנדרשבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

 כנון והבניה )בקשה להיתר(. התתקנות  –)להלן  1970      

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

 

 :הדירה באופן בלעדי  ים אתהמשמששטחים נוספים המוצמדים לדירה או פירוט  .6 

דמוי תקרה  טח מלא]קירוי הכוונה למששמש מקורה הרפסת מ מתוכה כמפורט בנספח א' להסכם המכר  :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1   

 . כמפורט בנספח א' להסכם המכר: בשטח, ל בלבד[ מע אחת )לא פרגולה( הנמצא קומה

כנית )יש לצרף ת כמפורט בנספח א' להסכם המכר: מס' רה לשחרור עשן()בעקבות פתחים בתקמקורה חלקית  / מקורהחניה  6.2   

 המוצמדת(; החניהם קושטחי החניה עם סימון מ

 המוצמד(;ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן ניכת)יש לצרף  כמפורט בנספח א' להסכם המכר :(2)טחמחסן בש 6.3    

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: בשטחירה מוצמד לדגג  6.5    

 אין.: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6    

 . שטח(ו)מהות  י יש לפרטםדירה באופן בלעדאו משמשים את ה נוספים המוצמדים ם,רי חלקים/אזו /אם יש שטחים 6.7    

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

     

 הערות לחישובי השטחים:     

 ים על ידי הקוו המצולע הנוצרשטח הרצפה הכלוא בתוך א מרפסת הות לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1   

 של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים או המעקים ם של קירות החוץ ייים על פניהם החיצונהעובר    

 רפסת.מב    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור חשיפתהת אשר מיד לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

 שיש בה כדי להשפיע על   להוהן מחוצה  הקרקע ף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםופלמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכ    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

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

 יכלל שטח הקיר במלואו.ייר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף קהרק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל    

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי בין קירות החו, הוא השטח הכלוא שטחו של מרתף .3    
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 כאשר קיר המרתף  הקיר; לשייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב דירה אחרת ריד בינו לבין חלק של קיר המרתף מפר כאש    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     

 ר המופיע במפרט המכ חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יקירות התומכים בהיקפה; תותר סטשטח ה, את כולל חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 ת:קבילו  סטיות .7  

 יה ממפרט זה:לות ולא יראו אותן כסטייבהמפורטות להלן הן סטיות קהסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6 יותר כמפורט בסעיף     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  כסטייה ו/או ייחשבו אלות למעשה בתוכניות המכר ובין המידת המצוינות סטיות במידו     

 עיל. ל 6-, ו5עט שטח חצר(, המפורטים בסעיפים משטח הדירה ושטחים אחרים )למ 2%יעלו על     

 הסטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זן ה זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהאבבין מידות ה 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

     .(קבועות שרברבות, ארונותיסים, )אביזרים קרי: אריחים, חלונות, דלתות, תר

 

  .אדריכלים שטרנשייןלארי  "(:האדריכל)"להלן "  היתרשם עורך הבקשה ל .8

 .נווה אילן -קריית התקשורת : כתובת 077-4512520 : פקס 02-5792044 :טלפון  

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

 בע"מ. מהנדסים משרדי פרי רבין   "(:המהנדס)להלן "  לתכנון השלדאי רחשם הא .9

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

 office@pr-eng.com :דוא"ל 
 

 

 , המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיןתיאור הבני ב. 
 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותשל דירות א תהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימי    * 

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 אם יש כזה .  הרשמי  התקן הישראלי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 
   

 .ין תיאור הבני  .1

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

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

  L17"ין "תעשה בין בניממפלס הרחוב יה ף החנגישה למרת) לכל הבניינים תפיםשו. המרתפים מ-2רק מעל מרתף נמצא 

  .("H26" לבניין
   

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

 ;, הכוונה למגורים בלבד )*(דירות. דירות למגורים 6H2:  26מדגם  בניין ב  

 ;בד , הכוונה למגורים בל)*(דירות. וריםמגדירות ל 18L:  18מדגם  בניין ב  
 

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

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

 משותפות לכל הבנייניםקומות 

 וי או תיאור ניכ

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 מפלס כניסה ל

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 המבקו
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 קומת מרתף 

מבואה קומתית, מעלית, חדר  בכל בניין:

ות  דר משאבמים וח י/ מדרגות, מאגר

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,  כללי:

יות לפי דרישת  כנ מתקנים ומערכות ט 

 המתכננים והרשויות. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בניין/ים סמוכים   בבניין ישרתו גם 

ים  ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכ

 וישרתו הבניין. 

 --- -1 קומת מרתף 

ת, מעלית, חדר קומתי מבואה בכל בניין:

 . מדרגות 

מחסנים,  חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

ת לפי דרישת  יומתקנים ומערכות טכנ 

 המתכננים והרשויות. 

אין גישה ישירה    -1ת מרתף ומבק

 . L17לבניין 

רכות שונות הממוקמות  ומע  יתכן

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 יין. וישרתו הבנ 

 

 

 H26מדגם  - 2,3 מס' בניינים

 4 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

 – לוביכניסה ) את , מבו)דירות גן( מגורים

  , חדר מדרגות,מעלית ,  (בחלקו חלל כפול

קנים  ת מ, אשפה עגלות, חדר  יחדר  ,

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

   והרשויות. 

   , בפיתוחיםגז מרכזי יצובר

 . (1,4נים )בסמוך לבניי

 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ן/ים סמוכים  ו/או ימוקמו בבניי

 . וישרתו הבניין

 ים גורת מוקומ

 טיפוסיות
1-5 

4 

 )בכל קומה( 

מעלית, חדר   ,קומתית  ה אמגורים, מבו

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 ים מגור קומת

 )פנטהאוז(
6 2 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

  מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 ליוןגג ע

 )ראשי(
--- --- 

  חדר מדרגות , )לא מקורה( קומתיתמבואה 

, מערכות סולאריות, מתקנים  )מקורה(

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 נים והרשויות. דרישת המתכנ

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
7  --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 י(. )הראש וןליהקומות לא נכלל הגג הע  ייןבמנ 9

 
 

  :והבהרות הערות

  .הבניה ילה בהתאם להיתרבטייתכנו שינויים ב )א(

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה סה הקובעת יזו מהכניסות היא הכנילבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה בשיטה , ב'.. וכו' ו/או': קרקע, ביניים, אועל עשוי להשתנות כגוןות בפהקומ נויכינומינלי. ומות במפרט הינו כינוי מס' הק )ד( 

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

  ג.הגעד למפלס  מרתף ממפלס קומת מקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1: בניין בי המדרגות /מספר חדר    

 אין.: רי מדרגות נוספיםדח   

 . 9 :2,3,4בבניינים . 8 :1בבניין   :מספר התחנות למעלית; 1 :בניין כל ב פר המעליותסמיש;  מעליות: 1.5  

 אין. :שבתמנגנון פיקוד ; 8: ל מעליתמספר נוסעים לכ   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :(בכל בניין ) מרחומרי הבניין ועבודות ג .2

 .השלד מהנדסתכנון , לפי תמשולבו/או  ועשתתמו/או  רגילה: שיטת הבניה; השלד מהנדסיות תכנ לפי יין:בנשלד ה 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  , םטרומיינטים מתועשים/מזוין מאלמו/או בטון  בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

 .יועץה תלפי החלט :בשיטה .1חלק  1004ישראלי מס'  תקן לפי סטי:קו בידוד א .1045 מס' ן ישראללפי תק :תרמי בידוד   

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

   .1045' מס ישראלי לפי תקן :מי ד תרבידו ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

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

  .השלד מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  חלטת מהנדס: בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החומר גגות הבניין: 2.4

 :  1045' שראלי מסי לפי תקן :בידוד תרמי  עץ.וילפי הנחיות השיפועי ניקוז ואיטום:    

 בדופן פנימית של קיר  באם מכלול מתועש, .השלד מהנדס והנחיות התכנון האדריכלי לפי מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ: 2.5

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

   :1045 י מס'ישראל קןת לפי :בידוד תרמי המהנדס. ן תכנו: לפי עובי   

 היו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התקנים הישראלי.רות פנים י י קצבעי תקרות ו                   

 גימור קירות חוץ: 2.6

 יה.ים בהיתר הבנהכל לפי התנאדוגמת קרמיקה. ו/או אבן מלאכותית ו/או חיפוי קשיח  : אבן טבעיתעיקרי  וי,יפצ/חיפוי  2.6.1 

 משולב עם חיפויים אחרים;  שכבות( 2) טיח: חוץ ח טי  2.6.2 

 או משולב, לפי ו/ או בלוק תאי )איטונג(ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: הפרדה בין הדירות תו קיר 2.7

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

   .גובה לפי תכנון האדריכללב לפי תכנון המהנדס, וש: בטון ו/או בלוק ו/או מחומר וגובה: ככל שיש(מרפסות )ן קיר הפרדה בי 

 :ראשי  מדרגותחדר  2.8

   ;לפי חישובי המהנדס עובי:בטון מזוין או בנוי או משולב.  :חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

בעל "תו תקן  ,אקרילי עבחיפוי בשיפולים+ צבצבע אקרילי עד תקרה. ימור כבות(, גש 2) טיח: חומר: ת פניםקירו  גימור 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. 

 ן בהתאם לדרישות   בלסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט ו מאבן נורים יהימגמדרגות בניין ה: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

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

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

 . 1142לת"י  בהתאם, ולב )לרבות מאחז יד(שמ: מתכת ו/או בנוי ו/או מאחז יד /מעקה 2.8.4 

 חדר המדרגות.באמצעות : )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 :קומתית)לובי( מבואה  2.9

צלן, רניט פוריקה או גרמשיח, דוגמת אבן נסורה או קגימור קירות פנים יהיו בחיפוי ק: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.וי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"פיעד לגובה משקופי הדלתות, מעל הח

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

 .ןיט פורצלה או גרנוראבן נס: ריצוףזו(.  ל תקרהטיח מע               

  :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

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

  הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(.

 או תקרה דקורטיבית.  ו/או תקרת משנה וליסיד דוגמת פ טימלבין סינט: טיח + צבע מרו ח: גימור תקרה
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בתקן הישראלי  ומדים, והעמ"ר 0.64-מאבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת חומר: : ףו צי ר

 .למניעת החלקה

, בחזית 816נון ובניה ות"י נות התכלפי תק םיון ויהיו בעלות חזית אלומינתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניי

 ספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.מספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המ ןקהבניין יות

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

 (.ני בלבדצד חיצו)ר פח צבוע בתנו למערכות:

בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע בבטון : גימור קירות חניה :תי קלחמקורה /עבודות גמר חניה מקורה 2.11

 :רהגימור תקהתקנים.  

    במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.: בטון צבוע חומר

 , בתתלמש או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף  פתרצ ימורג :מקורה חלקית /מקורה ת חניהגימור רצפ 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבועח : טיגימור קירות 

 מטעם מכון התקנים. "קובע סינטטי. כל הצבעים, בעל "תו תקן ירצבוע בצבטון               

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

 רצפה והקירות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, בהתאם לדרישות כל דין.גמר של העבודות  חדר אשפה:

 

  :הערות

 התקנים. ן ו כמצבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם  בבטון  ו א פנים חי טב צביעת קירות/תקרה יעשו   .1

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

 

 

 אינטרקום ומחזיר  י מערכתשלטת ע"נה בעלת פתיחה חשמלית וזיגוג()אלומיניום  המבואה במכלול: יש, משולב ן לבניידלת כניסה  2.13

 (. 3.7.8)ראה סעיף ולל אינטרקום כ ,שמן               

 (,לפי דרישות הרשויות והיתר הבניה אלומיניום מזוגגאו  כתעפ"י תוכנית )מתיש,  :1בבניין : ין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה

  אין. : 2,3,4יינים בנב .צפוןמכיוון ביציאה/ כניסה 

 .סגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אש וא , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש :תי מדרגו תות חדרלד 2.14

 לפי היתר הבניהתאור, חומר וכמות,  :ת חדרים לשימוש משותףוחלונו דלתות  דלתות פח. דלתות חדרים טכניים:  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר ,תו חני  מדרגות, מבואות קומתיים, , לובי, חדרן יני לבניסה כב ,תאורה        2.16

 קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה   בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור                 

  .ותגדרלהדלקת  אור בחדר המ                  

 ם החיצוני בלבד( נור )בחלקתב עפח מכופף צבו ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או ד לכל מחסן, או לחילופין התקנת מונה נפר נה נפרד,חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למו: דירתייםתאורה במחסנים      2.18

 .ווהחלטת רוכבחירת המ עפ"ימשויך המחסן למונה הדירתי אליו               

 של הבניין/ים לפי  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.ות משותפותינכמלמערכות אלקטרו לתאורה ו חיבור חשמל     2.19

            שרתו גם ו/או ימוקמו בבניין וי במגרש ניין, אך ימוקמו בבניין/ים סמוכיםות משותפות אשר ישרתו הבהחלטת החברה )יתכנו מערכ

 משותפות שישרתו אתהעלויות התיקון של המערכות ו/או  םי, התשלומ, בכפוף לאישור הרשויות השונותבמגרש סמוכים םי/בניינן

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

 

 :*גובה הדירה 3.1  

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

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

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

 

 ירה בשטח המינימלילמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדהערה: * 

 י הקבוע על פי דין.מלניימל פי התקנות לא יפחת מן הגובה הדירה ע בי חלקיגל הקבוע  

 

 

 .ם אותההמשמשי בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2 

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

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) קרותרות ותגמר קי
 (4)יפויחי ומידות אריח

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 ( ס"מ )ב ם  י ח מידות ארי 

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 כניסה 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

 ראה פרוט בהערות בהמשך.  אין ( 3)ראה  ( 2)ר אח

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

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

 בח מט 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

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

.  מעל משטח ארון תחתון  ס"מ 60-כ
 (. יים ם ק)בא למעט אזור חלון

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

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון ,בטון

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

 ר ו פרוזד 
בלוקי בטון או   ון,טב 

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

 חדר שינה הורים 
 בטוןבלוקי  בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 א אות הג"לפי הור
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ה רא לפי מפרט הג"א 

 חדר רחצה כללי 
 ה( בטי )אמ 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

משקוף הדלת  חיפוי קירות לגובה   אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
+ צבע אקרילי בעל   על טיחלפחות. ומ

 ירוק" מטעם מכון התקנים. "תו תקן  
 --- ( 4)ראה  קה קרמי חיפוי . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 אורחים   תי שרו 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

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

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

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מרפסת שמש  
 ןוטב בלוקי  בטון,

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

 . בהמשך ראה גם פרוט בהערות

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

ון או  טב  בלוקי בטון,
 ( 1)חרא

צבע  קירות גימור  .טיח 
יד  תקרה ס  רומאקרילי. גי

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 עובי קירות מחסן לפי החלטת המהנדס.  אין
ממצג החברה  

 הקונה לבחירת 
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 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 יהיו כאלה, ניתן ככל ש -למחצה  םשימתועשים/מתוע חוץ של קירות)בדופן פנים  בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

  לרבות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטיתקירות  לש םשמעטפת הפני  

 בחדרי  גבס.בלוקי /יתאון/בלוקי בטון/בלוקי בטון : בידוד תרמי של בנייני מגורים(. קירות הפנים )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בט1045בת"י   

 ים "עמידים למים" ע"י היצרן או בלוק בטון.לוקים המוגדרבמ תרחצה ייבנו הקירו         

 בממ"ד לפי הנחיות .ודרישות התקנים הרלוונטים תכנון המהנדסלפי , משולב גר/ אורמי/ בגבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות ( 2)

 חות גבס.הפנים של קירות אלו יעשו מלו תפעשת או מתועשת למחצה, יתכן שמעטיטה מתווצעו בשבי באם קירות החוץ ד העורף.קופ        

 התקנים הישראלי.  ו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכוןים יהיכל צבעי התקרות וקירות פנ לבן. :גוון  צביעה בצבע אקרילי.  

 לבן. גוון: .פוליסידגמת נטטי דובסיד סי עהצבי .לפי החלטת החברהולב, גבס/ בגר/ או מש: טיח /טיח מר תקרותג

    יצוף לבחירת  י רסוג  . R-9ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה   2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י   :ףצו י ר ( 3) 

 רצלן.  רניט פומסוג ג ם חי , ובהתאם למפורט להלן: ארי הקונה  מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/או הספקים שבהם יבחר המוכר 

או   ס"מ   45/45או  ס"מ    60/60במידות  ניטרלי.    -שאחת מהן היא בגוון בהיר    דוגמאות/גוונים לפחות   3  -ף ו וצ י רסדרות של    4  מבין ה  לבחיר 

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

  יח במידות אלו מהצגת אר  ר ו טהמוכר יהיה פ  ישור והצהרת הספק( )עפ"י א לאספקה    תן אינו ני    ס"מ  45/45במידות  במידה ואריח לריצוף    

 ן:אולם יהיה חייב להציע לקונה סדרה נוספת או מידות אריח חלופי כמפורט להל 

   הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( : )   

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

 סדרות של ריצוף   5, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,  לכל מידת אריח  לריצוף, כלומר   ד ע לכל מידת אריח המיו    ת של ריצוף רה נוספ סד   ב.   

 ון בהיר ניטרלי;לפחות אחד מהם בגו  בשימוש בדירות מגורים,    נים נפוצים ושכיחים ים התואמים לדוגמאות/גוות/גוונ דוגמאו  3-ו           
ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת   2279ת"י  שות  י רד ב . העומד  סוג א' : ומרפסת שרות , שירותיםרחצה דרחב ריצוף -  

לפחות דוגמאות/גוונים    3  -סדרות של ריצוף ו   4ים מסוג קרמיקה לבחירה מבין  ריח, א R-11וברצפת תא מקלחת R-10 התנגדות להחלקה  

דרגת מניעת   לדייר לפי האמור לעיל.   ת ועו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצג ים ייקב ת האריחו ידמ  ניטרלי.  -יא בגוון בהיר  שאחת מהן ה 

שתציג החברה או הספק, שיבחר ג/דוגמא/גוון/מידה,  חת מסו הרוכש תעשה מא   בחירת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

 על ידה.

המתאימים לי.  טר ני  -ות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר  גמא דו  3  -ו  וף סדרות של ריצ  4ן  בחירה מביסוג א'. ל  :במרפסת שמשריצוף  -

ציג החברה או ממבחר שת תעשה   הרוכש   בחירת   חשוף לגשם. שאינה פחותה לריצוף בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה 

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

  :רותיםי וש רחצה חדר חיפוי  ( 4)

  30/60-"מ או כ ס   25/33-ניטרלי. במידות כ   –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר    3לבחירת הרוכש מבין לפחות    -  קה מי קר  סוג א'.           

ירת דות לבחיקה במימקר)חיפוי קירות ב חר על ידה. שתציג החברה או הספק, שיב הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, ס"מ. בחירת  

 ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(.  קו משקוף הדלת. מעל החיפוי הבוגהקונה ללא שינוי מהמחיר עד 

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50  ים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות ע אריחבהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להצי   

קזים הקירות. הקירות, הרצפות והנ רמגדוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לכולל בימובנית  רהגירה. לצנרת גלויה תבוצע סבמחיר הדי

 למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים. םילוונטיבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הר

-ידות כ מב   . ניטרלי   –חת מהן היא בגוון בהיר  ונים שא מאות/גוג דו   3', בחירה מבין לפחות  ג אסו   –חיפוי קירות קרמיקה  : מטבחחיפוי ב  

ס"מ לפחות לכל אורך   60בה  בגו    . ציג החברה או הספק, שיבחר על ידה ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה    ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/30

העליון של החיפוי   בקו הסף וסביבו   ור קירות תואם מאחורי התנ פוי חי   BIמשטח העבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת  

 מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.   מ' מעל הריצוף(.   1.50)גובה    ה פ צ הקרמי ועד הר 

 . מ"ר   .200  עד   שטח האריח הבודד   . או טראצו   גרניט פורצלןג א'. ריצוף ו ס כש(: )ככל שנר ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות: 

 תינתן האפשרות לבחור א ול ש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחדרת הרוככי בחי שדגלמניעת ספק יו – דייר/רוכשבחירת ה 

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

 כדוגמת  א נקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוימרפסות )באם לעקות העיצוב מ – מעקה 

 "מעקים ומסעדים". 1142ת"י הנחיות  פיהחזית ול        

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל רפסת שרות,ומ חדרי רחצה, ממ"ד בכניסה לדירה, – םי הפרשי מפלס 

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



  

 

 

 

 

 , ג' ב'חים א',  נספ

 28  מתוך  11 'עמ 14.05.2020תאריך:   /  3-5רים / קומות חד 3ירת ד  /  כר למשתכןמפרט מ /  2,3בניינים  /  302 מגרש  /  מורשת מודיעין /  ץ בוני הנגב פר  /  מסד לאיכות הבניה

 

 בטבלה. המצוין ה לגובהשיעגובה חיפוי הקירות   - רותחיפוי קי  

 ברה. ס"מ, לפי החלטת הח   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCעו פינות מפרופיל אלומיניום או  וצ יב   –פרופיל פינות בחיפוי   

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

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןוכנית המכרתב ןהתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימוהחברה לותבחר  לככ ) – , קורה/ותרגולהפ 

  .משולב 

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

 רונג(.ינות )גפם , ללא קיטוחיפוי ושיפולים ואזורים טכניים. 

  לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש נים לריצוף באבן טבעית וקרמיקה, קתהלפי דרישות  – מרווחים )פוגות( 

 ת.מ"מ לפחו 1  טראצו לריצוף   

 

 סמך אחראו במ  מכר זה טפררק באם צויין כך בטבלה, במ)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  המתאיםהארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח  ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

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

   . MDF. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיקט) ץגוף הארון והמדפים יהיו מע                    

 ס"מ לפחות מעל   90 -כ ס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה  60-תות, יהיה  כק הארון, כולל חזית הדלעומ                    

 ת רטיבות של תחתית הארון.ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניע 10 -ארון הגבהה )סוקל( בגובה של כתחתית הרצפה. בה ף ס  

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

 בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י  דחאולבן גוונים לפחות )מהם אחד  5ך וכש מתוחירת הרבל .קהייפורמציפוי חיצוני: . : מתכתידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה.   

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  מידות  

    ג' חספראה נ :התחתון ארון המטבח  מחיר לזיכוי בעד  

     

מאבן  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:אורכו  לכלו  משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון 

עם שוליים לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל סר או שווה ערך(, העונהאבן קיטבעית או פולימרית )כדוגמת 

יותקן קנט  ף המשטחיקבה המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור.פם. בכל היק ותית הארונס"מ ביחס לחז 2של בהבלטה 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   מוגבה י להעדיף התקנה ללא קנטשאעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה ר

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

  ן,לק תחתוהמטבח ח וןלפי ארמידות: 

 3ן  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה ווגמלבחירת הקונה מתוך  גוון:  

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

  

 .אין :ון עליטבח מן ארו    3.3.2 

 

שולחני כיור  הכולל חתלוי או מונ העשוי עץ סנדוויץ' או טרספה, מתועשארון תחתון  )כללי(, רחצה דרבח ארונות אחרים )ציין(: 3.3.3 

   .ותס"מ לפח 80 -כ מידות:סטה. וצירי נירו ,לרבות מגרה/ות, דלת/ותאו שיש, )אינטגרלי( קוורץ  או  מחרס   

  רן הארון.צי יו/או מלמין לפ קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאיפורמחיצוני: וי ציפ  

    ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון   

 

 

               :הערות  

ל )פינה ככ לאורך הקיר דהמדי . ה3.3.2והכל בכפוף להערה בסעיף  מטר אורך 05.ארונות מטבח  כללית של אורך מדידת   (1) 

המשולבים בתוך )למעט מקרר(  ים וכיו"בי רי כהמיועדים למדיח, תנור,  (. חלליםבאורך הארון  פעמיים ושבתחמקיימת ש

   זה. אורי ה מתייחשבו כסטי  ארונות המטבח, לא אורךמידות ב 5% -כ דטיות עס באורך הארונות. הארונות יכללו 
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ון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח חת בחשבקונה לקהל , עונות המטבח וביצוע עצמי במקרה של זיכוי עבור אר ( 2) 

 קולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.ל השי גפתח/י  קיימים

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  מובנים 'וכו  תנור ,מדיח של תקנהצורך הלהארון  תכנון  (3)

  דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את המוכר לע ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     

של מים וניקוז למדיח  הנדרשות תההכנו  ולרבות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת שיועדו  במקומות                       

 חברה תנחה את  מועד שהתקבע וב רהותו על פי הלוח זמנים שהחבבאחריות הקונה לדווח על בחירתחת הכיור.           

 . הרוכש         

 

  יסה:בכ תמיתקנים לתליי  3.4

 ביסה.ישירה למתקן תליית הכגישה  האשר ממנו תהי ,מרפסת/הממוקם במרפסת השרות בקיר חוץ פתח              

, באורך מינימלי פלסטיק י כביסהלחב 5,  יםגלגלכולל  ניצבים ם(ממתכת )מגולווני מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני מיתקן 

 .מטר סה"כ 8 -כולל חבלי כביסה באורך של לא פחות מ  ס"מ 120מלי של נימי באורךאו מתקן מתרומם  ,ס"מ 160של 

 שווה ערך בחצר. שר שיותקן מתקןגן: אפהלדירות  

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

 

 

    )מידות בס"מ(  ותריסים בדירהחלונות דלתות,  תמרשי  – 3טבלה מס'  3.5

 

 יסיםרת חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /אלומיניום
 מתכת(

יר  )צה חסוג פתי
 רר( כ(/ נג כע"

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

 ץ עחומר )
מיניום/  אלו

 מתכת(

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 

 רוחב(  בה/ )גו

  /)עץ  חומר
ומיניום/  לא

 מתכת(
 שלבים  מרחו

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

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  ןפלדה בטחו

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 ניכולל גיבוי יד

 265/220-כ --- 265/220-כ

 בח מט

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115-כ ---

  נה יחדר ש
 1ורים ה

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג אלומ' מז 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
ש  )משמ

  דר שינהכח
2) 

1 
  פיל  פלדה
 א  הג"

ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 או  נגרר כ.ע.כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  מ' אלו

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים
          א. ג"חיות הנילה לפי היר רג או צ  לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 כללי

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 35/115-כ 80/210-כ

 שירותי
 אורחים

1 

 ציר רגילה  ר הו+צ  עץ 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ
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 יסיםרת חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /אלומיניום
 מתכת(

יר  )צה חסוג פתי
 רר( כ(/ נג כע"

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

 ץ עחומר )
מיניום/  אלו

 מתכת(

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 

 רוחב(  בה/ )גו

  /)עץ  חומר
ומיניום/  לא

 מתכת(
 שלבים  מרחו

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

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  ר וה+צ  עץ 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 85/115 -כ 80/210 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
  ל )ככ 

 ( וצמד ה ש 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 הרכישה(.מך אחר שצורף להסכם מסב זה או  רלה, במפרט מכטבב צוין )הקיים בפועל רק באם 

ימרי בתחתית ויכללו התקנת קנט פוללמים  עמידותה ינייחת ציר רגילה. הדלתות תהובפת 23דלת עץ לבודה בהתאם לתקן ישראלי מס' = עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר , ומיניוםאלה ץת יועוהנחילפי  ופיל:סוג פר= אלומיניום, אלומ' סעיף י' בהמשך(. ס"מ לפחות )ראה פרוט יתר ב 7בגובה  תהדל

)כיס( בקיר,  נף ו/או לתוך גומחהררת על כ= כנף נגכ .ניגרר כ.ערגילה+ משתפלת, =  )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ פתיחה, 

כולל אטם  י פוליאוריתן מוקצף לומין(,  ברלפי הנחיות היצ: שלבי התריסים עשויים פח אלומיניום )בעובי תריסים ,= כנף בתנועה אנכיתוטינה ילגי 

  .(בחדר דיורית, מלחשהגיבוי ידני אחד, לגלילה ) שמליח או/ות רצועה ופי מעלה, באמצע= תריס נגלל כלגלילה . גומי בין השלבים לאטימה מוגברת

 דלתות/רה תתאים לסה"כ הדיב הכללית ובלבד שהכמות הבטבלשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע דלתות/חלונות . ב

 .ווירזוג הארכת מימעד וס"מ כהכנה לתפק 3רצפה עד  חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל 

ת י לוחונהמורכבים מש, ןלפי דרישות התק רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד( תנו ויטרי  /חלונות  .ג

ביזרים תקן ואלי תו בעו יהחלונות ורכיביהם יה מ(."מ 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי אוויר ביניהםוכית עם מרווח זכ

ה רשמומתקין  יותקנו על ידי צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות ,EPDMאטמי גומי  ,לם: סרגלי זיגוגמקוריים, ובכל

 יותקן ת,החלונו לכל ותילמסב :רשתות .קוד העורף חיות פלפי הנ, נגרר  יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדהבממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת רשת ף נלכ כהכנה במסילה נוסף  נתיב

לרבות במטבח באם פונה למרפסת שרות  (ורש אווררכנון והבניה נד)בחדרים שבהם לפי תקנות הת לקיר חיצוני  בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .פפת כיסוי(ר ותב)לר מכנייותקן אוורור הסגורה בתריס או חלון, 

  יועץ האלומיניום.תכנון  י"עפגוון,  רופיל,סוג פ .עשויים אלומיניום יםוהתריסת נו ו מסגרות החל .ה

 . "חלב"() מהאו עמו שקופהבטיחותית זכוכית תותקן  )באם יש חלונות(, ושירותים רחצהבחדר  . ו 

 . כיבוי אש   שות דרי לפי    ת, ו או רפפות קבוע / ו   בכה בדלת ו/או אוורור מכני ו/או ס ( יעשה באמצעות חלון  ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  . ז 

ת ומערכ, (סקופיתלט)פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,  5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, (פלדה )ביטחוןלת . דדלת כניסה .ח

מ"מ   1.25 לולוונת בעובי שה מפלדה מגמשקוף בני .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית נדר, גן צילימ ם,יציר

 ירת המוכר.או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בח יו בחיפוי וינילנף הדלת והמשקוף יהלפחות. כ

  בטחון/אש.אות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות ות הכברשת יוהנח ילפ .ירת החברהחבגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

בכל היבט  לוי אחר שווה ערךמי או/וי פלקסבורד קים על מסגרת עם מילות מודבי לוחושתמ הכנף הדלת תהיה עשוי :פנים מכלולי דלתות .י

המתאים  גמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מתועש. לתקוף הדשו בהתאם לסוג מחוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנ –תפקודי 

ישראלי  לתקן בהתאםהיה הדלת ימשקוף  .דדים לפחותצ 3-פה בקנט( מצו) תבהיקף כנף הדל .ני הצדדים, עם ידיות מתכת משלעמידות במים

בחדרי אמבטיה / מקלחת  מיד למים. ע יהנתו יהקהמשקוף לאחר הת. אטימה יהלבשות פולימרי או עץ בגמר תואם לדלת כולל פס בעל  23מס' 

חות ם לפינגוו 3 לו ומתוך מגוון דוגמאות שיוצגו מתוך הרוכש רתחיבל גוון:   וגג בכנף הדלת.אור, מז-מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 )אחד מהם לבן(, שיוצגו על ידי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.

 בנוסף, .רג קבוע, אין לקבוע סואמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  הירבדובפתח  בממ"ד -חילוץ ח פת .יא

 ג הפתיחה וכיון הפתיחה.ות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סודיתכנו שינויים בממוסמכות כפתח חילוץ יויות ה"י הרשע רזכבפתח שיו

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  נגררת,/פלדה אטומה, הנפתחתן הינה דלת וגמ למרחב הדלת כניס :עורףפיקוד הלפי דרישות  .יב

פתחי אוורור מעוגלים יחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  תפכנפיים ל 2ו/או שתיים, הנגררות לכיס חת או כנף א דהפל ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון

ח פתוליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת וניתנים לפרוק. (,)פלנצ' אות פלדהבדיסק חסומים בקוטרים שונים,
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הרי מתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010תקנות הג"א מאי ) ת לפי מידות היצרן.המערכ מידות ת.מיוהפרעה מק רוצתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםע"י הרוכש, יחייב רוקו יפ ןכלורף, עע"י פיקוד הרו אושונבדקו תקינתו והתקנתו ש

בר הביצוע בפועל או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יג/בתוכניות המכר ושל סתירה בין המצוין מקרה  כי בכלש דגולמניעת ספק י יקוד העורף.פ

 פיקוד העורף.התואם הנחיות מעודכנות של 

 

 

 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4' ה מסטבל 3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 שרותי 

 םאורחי 
 רחצה ר דח

 כללי
 מרפסת 

 שרות
 אחר

 חמטב כיור
 לה(ו פ)בודדת/כ

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג

 --- --- פח ג'ראה נס --- --- זיכוי ₪ 

 ידייםכיור לנטילת 

מידות 
 מ("ס)ב

 --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( השטיפ

 

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין יןא --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 ס"מ()ב

--- --- 
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪ 

קרים  םסוללה למי 
מהקיר  כיור,ם לחמי /

 או מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  פרח פרח דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ג' ראה נספח 'גראה נספח  אין זיכוי ₪ 

סוללה לאמבטיה 
 םלמים קרים וחמי 

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- 'א --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ₪ וי כזי 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'חים א',  נספ

 28  מתוך  15 'עמ 14.05.2020תאריך:   /  3-5רים / קומות חד 3ירת ד  /  כר למשתכןמפרט מ /  2,3בניינים  /  302 מגרש  /  מורשת מודיעין /  ץ בוני הנגב פר  /  מסד לאיכות הבניה

 

 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 שרותי 

 םאורחי 
 רחצה ר דח

 כללי
 מרפסת 

 שרות
 אחר

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

 --- יש --- --- --- ולניקוז הסמכונת כבי מים  חיבור

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, יסהמייבש כבמ  פליטת אדים

 רהקולת סגי ומש נהכולל תריס הג
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
כנה לחיבור כוללת ברז והההכנה )

 (בחלביוב, ולסיפון המט
 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין ל()ברז ני  ם למקררנק' מי 

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים וםודת גז לחימנק

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ה(.פרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישבטבלה, במ צוין )הקיים בפועל רק באם  

  קנה נירוסטה בהתמחרס/ סילי קוורץ/ קוורץ גרניט/ ,לבחירת הקונה: ס"מ( 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-ת במידות כ)בודד כיור מטבח  )א(

כיור נטילת  ספק, שיבחר ע"י החברה.לפי היצרן/ כיור רחצה שולחני )אינטגרלי(:. )לפי סוג חומר הכיור( התקנה תחתונהב או  שטוחה

 . חברה, שיבחר ע"י הלפי היצרן/ספק, במידות רסח ידיים:

 )מושב(  :כיסוי אסלה לפי החלטת החברה. תוצרת . 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6) דו כמותי חרס,/סמוי ארגז שטיפה: תלויה.: אסלה )ב( 

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי               

 יאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה עם ציפוי פול בעלת חיזוק היקפי, שלד עץמ"מ הומוגני,  3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:   

 ות מצופה אמאייל.חמ"מ לפ 2.5בעובי ילופין מפח לח . מפרופילי ברזל מגלוון               

מוקם והוא י בציפוי כרום ניקל ,מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי פרח/מערבל: דגם: . לקערת מטבח)כולל חסכם( סוללה למים קרים/חמים  (ג) 

  רותדס 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כ :תהיינה ברז מידות ,הכיור או העבודה משטח מישור על

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

  או העבודה משטח מישור עלימוקמו  והם    רום ניקלבציפוי כ,  פיה  ערבלפרח/מ  : דגם:)כולל חסכמים(  לכיור/י רחצה, ים/חמיםסוללה למים קר )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3בחירה מתוך ל ס"מ לפחות, 15ק ולעומ לפחותס"מ   15 -באורך כ  :תהיינה ברז מידות ,הכיור  

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

 הכוללת יציאה תחתית  ,בציפוי כרום ניקל יקס מהקירחמים וקרים מ תותקן סוללה מים :באמבטיה :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 ס"מ לפחות ומזלף.  60סקופי ומוביל אנכי באורך לונן, מוט החלקה ט, מתלה מתכוצינור שרשורילמיל' האמבטיה   

 הספק/ים שיבחר/ו על ידה. שיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/או סדרות 3ה מתוך סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחיר  

 .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהו יורים כהתקנת  )ו( 

 .בן: לגוון הקבועות )ז( 

 . והזנת חשמל ו שפכים( וחיבור לקו דלוחין א2007תיקון אוג'  -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםביסה כוללתכנת חיבור למכונת הכ )ח( 

 אביזרי קצה.ושת בלבד ללא אם לא נאמר אחרת, צנרת נח: בהכנה לנק' גז (ט) 

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

 שעומדים בתקן ישראלי קבועותלבחור או לרכוש  , באחריות הרוכש,ינם ממבחר החברהאבאם  -ית/אמבטיה(ת רחצה )אגנקבועו  (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.  פרח קבוע. ך שרוולהנשלף מתו ראש ברז נשלף =  (יב) 

  ת אחת. י/חמים, בעזרת יד ת מים לקרים)מיקסר( = ויסו מערבל  

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

  

 ערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרש התייחסות בהכי ציוד ומתקנים לגביהם י)מובהר 

 רכישה(.ורף להסכם השצ 
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 ה, , ברצפהבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן ב צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביו: אחר ביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורךא   3.6.1 

  כיבוי אש(. וכמות, עפ"י דרישות )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  כמות עפ"י החלטת מהנדסבמיקום ו, קרהבקירות או בסמוך לת  

 בין  להעברת גז וכבלי פיקודצנרת ו מפוצלו/או  יני מרכזילפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב םמיארון למחלקי   

 שרות ו/או במסדרון, במרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום למאיידהמיועד המיועד למעבה, עד המיקום המיקום   

  .הרהחבעליון ו/או במסתור כביסה,לפי החלטת מהנדס  בגג  בהמעל מיועדה. מיקום החלטת החבר עפ"י  

 תהיה ערכת הסולאריתהוראות כל דין. התקנת המ תהיה לפיבאמצעות מערכת סולארית מים לדירות הספקת מים ח   3.6.2

 . ימר(טימן לחימום המים )התקן קוצב זלרבות גיבוי חשמלי לדוד המים החמים ו 579בהתאם לדרישות תקן ישראלי       

ר( הכולל מפסק ם עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימלכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל חימו  

 מני ההפעלה.  כנן מראש את זבמאפשר לת 

והתקן קוצב באמצעות חשמל  ים, יעשה חימום המתערכת סולאריבאמצעות מלדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים   

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

גג עליון  או בסמוך להשירות או ת יש כגון במרפסבמקום מוסתר אך נג: הדוד מיקום ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםדוד( מכל אגירה )            

       מהנדס האינסטלציה. תכנוןלפי  

 (.2007 תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה ., מקלחתהרחצה, אמבטיו בחמט : קערותלכלים ור מים חמיםחיב 3.6.3

  .אין :"דלי "ברז  3.6.4

 החברה(.)מיקום לפי החלטת  : ישלמונה מים לדירההכנה  3.6.5

  האינסטלציה,מהנדס  לפי תכנון ,PPR, S.Pונת, פקסגול, ו: פלדה מגולינורות: מים חמים וקריםחומר הצ 3.6.6

 : פלסטי.כיםשפ: פלסטי, דלוחין   

 יש.: הגז במטבחה ממקור הגז ועד נקודת צנרת גז בדיר 3.6.7

 .יש :הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

  הערה: 

 ק, , ברזי ניתוהתאמות, ם עבור מחברים, מאריכיםתשלומחיר הדירה אינו כולל החלטת החברה. לפי ינו הבדירה,  הגזנק' מיקום  

 עצמו לחיבור הגז,  והמונה הנדרשים לצורך התקנת המונהיקדון מלאי ותשלומים נוספים פ , מיסים, ריכוז מונים,מונה פיקדון 

 ,)הכנה בלבד( בשרוול פלסטי לתחמושקת גז צנרת אספ יין.בבנפעול הגז המורשית ע"י החברה ל' ה ישירות לחבהקונ אותם ישלם 

 רה.כלולה במחיר הדי 

 

 

 (טבלה זו אחר ל )ראה הערות מתקני חשמל ותקשורת – 5מס' טבלה  3.7
 

 ות טלפון, ראה נספח ג'מחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקוד
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /ירק
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 קע ת בית
 מיםמוגן 

 תקע  בית
 במעגל וחכ

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 חר/ הערותא

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

מפסק תאורה ללובי   -
 . חדר מדרגות/קומתי

 . לוח חשמל דירתי -
ורת כולל  ארון תקש -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 דיור חדר
 אוכל ינתופ

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת  

 ס. התרי

 פרוזדור
1 

)כולל מפסק  
 מחליף( 

1 - - - 

  3אורך מעל ב בפרוזדור 
מ' או בפרוזדור הכולל  

דות  נקו 2פניית "ר", 
 מאור לפחות + מחליף. 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /ירק
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 קע ת בית
 מיםמוגן 

 תקע  בית
 במעגל וחכ

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 חר/ הערותא

 1 מטבח

6 
)אחד מהם  

ול, אחד  כפ
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

  מהם מוגן
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
התקע יהיה מעל  

ל  העבודה ככו משטח 
האפשר ובהתאם  

לתכנון המטבח יותקנו  
כח נפרדים   עישק

 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
 הורים

1 
לל מפסק  )כו

  מחליף
 ( למנורה

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 ( שמע/דיבור בלבד

 /ד"ממ
 ח. שינה

ה לפי  מנור
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

פיקוד   תקנות לפי 
 העורף

 חדר רחצה
 אמבטיה()

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 ור( תנל

- 

+ התקן קוצב זמן  
הכולל מפסק לדוד  

"י  ם עפהשמש במיקו
 התכנון. 

 + אוורור מכני

 - - - - 1 שירותים
 בהעדר חלון, 

הכנה לנק' אוורור מכני  
 יכן שנידרש. + מפסק ה

 מרפסת שרות 
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 )מכונת כביסה, 
 יבש כביסה(מי

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי +  

מפסק + מנגנון פתיחה  
 ידני. 

 סןמח
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
המחסן תחובר לשעון  
החשמל הדירתי אליו  

סן. או  שויך המחמ
ין שהזנות  לחילופ 

החשמל של כל  
המחסנים יחוברו למונה  

משותף ונפרד  
ד, או  למחסנים בלב

מונה נפרד לכל מחסן,  
ועפ"י  ר להחלטת המוכ
 בחירתו. 

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 גן(למז

- - 

    

  הערות לטבלה ואחרות

 היל/ ארמטורה(, כולל נקודת הדלקה אחת.א -ורה וכיסויה )ללא נבית נורה על גבי קיר או תקר = יר/ תקרהנקודת מאור ק (א)

  (.נפרד)שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע ב רגיל.ל ודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמ= "שקע" ב (בית תקע מאור )רגיל (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

ר החיבו פרד(.)שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנ ם חשמל רגילהניזון מזר י,עם כיסו שקע בודדמוגן מים:  ית תקע מאור )רגיל(ב  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  נם תוספתושאיור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף א' המא של נקודות תאור בלבד לאופן ההדלקה ור הדלקה כפולה=מאנקודת  (ד)

 .בסעיף א'מאור המצוינות ה נקודות

 2.5ם לימחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם קב רדק' במעגל נפ"שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד )כל נ = ל נפרדבית תקע מעג (ה)

 מ"מ . 

 בדרגת הגנה גבוהה.יזר הקצה מוגן מים קע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אבית תבאו אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)
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בין מחשבים,  –ניה, נקודת תקשורת נקודת טלפו נקודות ביחד )קומפלט( או לחוד וכוללות 3= )מחשב( ץ/תקשורתטלפון חויזיה/טלו קודת נ (ז)

אינטרנט. /ה לרשת הטלפוניםללא חיבור הדיריבור לקליטת שידורי כבלים.  ת לחחיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרו –לוויזיה ט נקודת

 .ויכולל כיס 1 מודול 55וקופסא  יכה מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקירצינור וחוט משת תכלול נקודת התקשור

 .(עמדת שומר לפי הענייןלבנה או ה למדלת כניסלות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים )ה/נקודנקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

  מ"מ.  2.5סק נפרד עם כבלים ירות ללוח למפמחובר יש, על גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = נקודת כח (ט)

שורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה תקהכנה לנק'  )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד.וונה לצנרת באם לא צוין אחרת הכ"הכנה"=   (י)

למניעת ספק . להט" )ספירלי(א "תנור "מפזר חום" ול יותקן )באחריות הדייר(, מעל דלת חדר הרחצהההכנה לתנור חימום נמצאת באם בקיר. 

 ר חימום כוללת שקע מוגן מים.ההכנה לתנו יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה.

מכבים את אותה/ם דליקים/שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מ רדיםה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפודנק =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

ריים. הנקודה תחובר ישירות המתוכנן לכיתותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום לת פאזי= כוללת חיבור תמגורים הבדירת  (יב)

 רתי.חיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדיכל ה. הנקודה תכלול את 5*2.5י בלוח החשמל ותחווט בכבל אזלמפסק תלת פ

 

 במסמך אחרל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או ות בהערות לעי ש התייחס)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם י

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   מנגנון שבת לתאורת ובחדר מדרגות  לקת אורלהד לחצן  .יש: ת מאורו ת/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקודגו חדר מדר   3.7.1 

  יש. :לחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואה קומתית יש. ני הדלקת אור:לחצ יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.י : הכנת שרוולים )צינורות( בדירה על פוץ טלפון ח 3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן סוג:פעמון:  3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגקעאביזרי הדלקה/ש 3.7.4 

בתוך  )כולל שקע רגיל(,רתי די ח תקשורת ולו  (לצורך הרחבה בעתיד מודולים 6-כולל השארת מקום פנוי ל)דירתי  חשמל לוח 3.7.5  

 אין.: שבת שעון : יש. מפסקי פחת לפי תכנון מהנדס החשמל.  קום:מי  .: ישהדירה

 כולל קוצב זמן.  : יש.מלי חששמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .יותקן ע"י וע"ח הקונה(אשר יוזמן ומחיר הדירה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה אמפר. ) 3×  25: : תלת פאזירתי חיבור די גודל  3.7.7 

 מת, כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקורדיבושמע  )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, טרקוםינמערכת א 3.7.8 

 ים(.שינה הורבחדר  רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.: איערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור )נפרדת(מ 3.7.9 

  טת טלוויזיה רב ערוציתלילקלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהידורי נה לקליטת שהכ 3.7.10 

חילופין .  ל(אשר תספק שרות זה ערוצית -זיה הרבלחברת הטלוויאשר ישולם ע"י הקונה ישירות   פועלללא ממיר וללא חיבור ב)   

ע"י הקונה  ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  או למספר בנינים ןלבניימרכזית אנטנת צלחת   

 מספק שרות זה(.  

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. אוירתי "וונטה" מאורר ד "י מפוח חשמלי חיצוני )משותף( ו/או ע"יהמחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע ללור חאוור  -  

החשמל שתולר פאזי תלת לחיבור תתאים המערכת .תיתהדיר החשמל צריכת של ולבקרה לניטור מערכת תותקן דירה בכל -  

 .יםהמשתנ החשמל תעריפי הזנת ותאפשר הישראלית   

 :תכלול המערכת                                   

 חשמלי זרם המודד רכיב על מתבססת אשר הדירתית החשמל חבלו מדידה ידתיח                                   

 ; אלחוטי לשידור תקשורת יחידת) פאזי תלת לוח ורעב זרם חיישני שלושה                                   (

 אותם ציגומ קומיתמ בצורה הנתונים את ומעבד המקבל אלחוטי דיגיטלי צג                                    

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

  תםעלו ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת האנרגיה השוטפת כתצרי נתוני את לפחות יציג הצג; מהרצפה 'מ 1.5  הובגוב נגיש במקום                                    

                               .הכספית                                   

 .3.5ת פתחים סעיף טבלור לתריס/ים חשמלי/ים. ראה גם תריסים בחיב -
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 ה:מתקני קירור / חימום, בדיר .4

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

 חלקי לכל וקצר יעיל אוויר פיזור אפשרהמ אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת תחתיתל בצמוד למאייד מתוכנן מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                        המתוכנן המיקום בין הרצפה לויבמי ונעה בקירמוכנסת  חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" רבותל הנדרשות התשתיות ביצוע  .2                   

  מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או צפהר למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,בההמתוכנן למע המיקום ועד למאייד                        

 .בפועל המערכת התקנתל  עד ,גבס לוחב כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                      

 .יר המסדרוןק על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום רקי לפיקוד קרי שרוול התקנת                   3.

 .יראוו מיזוג מהנדס ידי על המערכת לתכנון התאםב יהיה ההכנות . מיקום4                  

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 מ"ד. במקרה זה ההכנה תכלול:זגן עילי במ.       *באישור פיקוד העורף, תבוצע הכנה למ6  

 . נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל -                     

 ייסגר במכסה.  ה. קצה הצינורעיל בדירה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פצנרת ניקו מים, מנקוד -                    

 מוסתר ע"פ התכנון.קום מוצנע ומיקום המעבה יהיה במ -                    

 יר.האו כל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג  -                            

 לכל  מיזוג מאפשר אינו דירהה תכנון אווירה מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1 מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ לנים מפוצ/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,אמורכ אחת  כזיתמר מיני מערכת באמצעות חלקיה  

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

  .איןבניין: מרכזית במיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת  4.3

   .: איןהפועל בגזתנור חימום   4.4

 )בחדרי רחצה(. .גןמו שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןבחשמל תנור חימום הפועל  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.ים חשמלייםקטורקונב  4.7

 .: איןחימום תת רצפתי   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 

 

 בדירה, במחסן:י אש ובטיחות ורי כיבו סיד* .5

 .: ישרכש(נ )באם במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיכל שיכ: הבדיר (:מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים 5.1  

 .באותדרש ע"י רשות הכיככל שי: גלאי עשן  5.2  

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

 

 , ע"י רשות הכבאות דרשי י , ככל שעליהם ציפוי לרבות חיפוי/ ,חות אלו כיבוי ובטי גילוי, סידורי * התקנת   

 חר עקב דרישות תיכנוניות.א , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקוםת המכרכני בתו  וצגו י  לא בהכרח    

 

 :עבודות פיתוח ושונות .6

 חניה 6.1 

  בתחום המגרש; :כולם. לדירה ניה אחדחולא פחות ממקום  לפי היתר הבניה: ן/יםלבניי סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 . סיד סינטטיע ביעשו בטיח פנים או בבטון צבו :ם המרתףר קירות פני גימו . בקומות המרתף כל החניות               

  ;אין)לפרט(:  חניות במקום אחר  

 ר.נית המכככמצוין בתו: מיקום לפי היתר הבניה: ותחני  מספר: יש, חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 מי  רש תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נכהניה להיתר, חנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח הח             

 גם לדייר שאינו נכה.נכה, בין כלל דירי הבית ו ה(, ובהעדר רוכש חבורמטעם משרד הת                               

 : יש.מערכת תאורה .מוחלק בטון :קיתמקורה חל/קורהחניה  מ גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: בישגישה לחניה מהכ 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר.םיקו מ אחת לפחות.: מספר חניות לדירה 6.1.5  

  אין. :חניהלבכניסה מחסום  6.1.6  
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 פיתוח המגרש 6.2 

 .ןילבני הכניסה למבואת עד במהרחו חיצונית כניסה תחבר תתוכנן המגרש בתחום                               

 ]ןילבני הכניסה מבואת חבברו לפחות[ מרוצף  כניסה שביל תכלול החיצונית הרחבה                               

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

 .ט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעיתגרנוליט/ אספל: בטון/ מרשבילים: חומר ג 6.2.1  

 .ככל הניתן בעל גוון בהיר הריצוף יהיה .תבעין/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן ט: בטומר גמר: חו מדרגות/שבילים 6.2.2 

 בהתאם ם גינון חסכוני במי .יש :צמחיהמצורפת(.  )על פי סימון בתכנית  .יש: חצר משותפת 6.2.3  

   להנחיות משרד החקלאות.                                

 .: ישמשותפת שקיהרשת ה 6.2.4

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.  שטח ל נהוהכו . )חצר,לפי תוכנית המכר :לחצר מחדר יציאה; יש: חצר, צמודה לדירה/ות הגן  6.2.5  

 יעשה ע"י הרוכש בעת  י הבניין(מים משול רחקתטיות )להפרסידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות  :הערה   

 .סידור הגינה הפרטית    

 ,שוחות וכו'( נרת,צם,  מרזב/י), חלחול ביוב ומיםגישמה/ות, גז,  יתכן: גן  וט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירה/ותפיר 6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

 מ"ר. 7-ות מלא פחש, בשטח : יות גן ה/הצמודה לדירמשטח מרוצף בחצר  6.2.7  

 ודרישת הרשויות. היתר הבניה לפי חומר: : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה ח המאושרתנית הפיתולפי תוכבגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהודים מפולשת )ת עמקומ 6.2.9  

 

   מערכות משותפות .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,גז, בתאום עם חברת הקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות ור מרכזיסיד אספקת גז:הכנה ל    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת קומית.המ תעפ"י דרישות הרשו ו/או ר שיקבע ע"י החברהבמיקום אחהמגרש או הבניין או    

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות חברת הגז. ,ר/י הגז כאמורצובת כי זאמובהר ב   

 ;: ישכזי לדירהמר ממקורגז צנרת  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקוםיש.  :וך הדירהצנרת אספקת גז בת 7.1.3  

 :דורים לכיבוי אשסי  7.2 

 עץ הבטיחות.נחיות יווה לפי דרישות רשות הכיבוי :בחדרי מדרגות מערכת להפעלת לחץ  7.2.1  

 וי והנחיות יועץ הבטיחות.ת רשות הכיבלפי דרישו: במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. רשותלפי דרישות  :מתזים )ספרינקלרים( –מטית יבוי אוטו מערכת כ 7.2.3  

 נחיות יועץ הבטיחות.שות הכיבוי והדרישות רפי : לות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן עמד 7.2.4  

 נחיות יועץ הבטיחות.ת הכיבוי והלפי דרישות רשו :גלאי עשן  7.2.5  

 יבוי בשטחים משותפיםהידרנטים( וארונות כוי ), ברזי כיבאש כיבוי ו  גילוי  מערכותלרבות הכבאות,  כל סידורי הערה:      

 ת הכבאות.ישות רשו דר מיקום וכמות לפי  פרטיים, או               

 יועץ הבטיחות.וי והנחיות ע"י רשות הכיב ככל שידרש: אוורור מאולץ במרתפי חניה 7.3 

 אין.: הדירות( )להזנת יתמערכת מיזוג אוויר מרכז 7.4 

 .אין ים לשימוש הדיירים:/בחדרמערכת מיזוג אויר  7.5 

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת קמוימו הדואר בותתי יקום:מ . לדואר שגוי 1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות יוויה הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                     

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 לשימוש כלל  חדר/ים תפים(,לקים משובח) מאגר מים, מערכות תאורהת מים, ה ומשאבומערכות סניק  

 ית המתכננים והיועצים.תוכנלפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין יםבבניינאו  ,נים סמוכיםיבבניין ולטובת בני הדיירים  
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   כות תשתיתלמערחיבור המבנה  .8

 : אין.צרחל דנפר מונה מים: יש; לבית ראשי מונה מים  : יש;חיבור לקו מים מרכזי  8.1  

 יש. לביוב מרכזי:חיבור  8.2  

 לא כולל התקנת מונה.; יש. חברת החשמלאם להוראות בהת ,חיבור הבניין לרשת החשמל 8.3  

 .דירה לחב' הטלפוניםחיבור הכולל כנון והבניה )בקשה להיתר(: לא תת הבהתאם לתקנו :יבור הבניין לרשת הטלפוניםהכנה לח 8.4  

   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .אין (:ינטרנטא/ה)טלוויזי ת שת תקשורן לרחיבור הבניי 8.5  

 צועם בפועל שבי עבודותבמחיר הרכישה.  כלוליםדרכי גישה, ניקוז,  ומכים,: כביש, מדרכה, קירות תי הגובל במגרשפיתוח כלל 8.6  

 באחריות החברה. יעשה ע"י הרשות המקומית אינם  

  (.אחר לפי היתר הבניה או לים טמוניםיש )מכ: אשפהמתקן/ים לאצירת  8.7  

 .מיתהרשות המקו ע"י: פינוי אשפה  

 

   וש משותףרכ .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 נית המכר.בתוכבאם סומנו כמשותפים : ומות חניה משותפיםמק    9.1.1   

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

 פי החלטת בחברה.ל: דים לדירותאינם צמו ים שמחסנ 9.1.3   

    מ"ר. 14-א פחות מלבשטח:  .יש: מבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 .יש: קומתיתמבואה )לובי(  9.1.5   

 ין.בני  בכל 1)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 בכל בניין. 1: ספר מעליותמ: יש; מעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.ל ידי מיתקנים על הגג: החלק התפוס ע פחות: לףמשותגג  9.1.8   

 ממ"דים. -מוגנים דירתייםיש מרחבים  אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: ים משותףחדר דוד 9.1.10   

 חדר משאבות, סולאריות, משאבות סחרור,  מערכות( כגון: משותפות ו/אוטכניות )פרטיות כות : יש מערמיתקנים על הגג 9.1.11  

  דין.פי כל יתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על וכל מאגר מים מ           

 .; יששטח ללא גינון  : יש.פתוח בתחומי המגרשושטח  חצר 9.1.12   

 סומנים כרכוש משותף מהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, :  ש משותףרכו  מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

 

 שאין להוציאם מהרכוש המשותף:  (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 תפת.גישה לחניה משו  9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 י.ומתקלובי  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() שוניםגישה מחדר מדרגות אל המיתקנים ה 9.2.6  

 ל חדר מכונות.מדרגות אמחדר  גישה 9.2.7  

 .ותפים()מש טכני/יםגישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים  9.2.8  

 .על הגג תפיםמשו  ניםהתפוס על ידי מיתק –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 ף.כוש משותברה כרככל שיוגדרו ע"י הח: חלק אחר 9.2.12  

 

 )לבניין/ים לפי העניין( משותףבית  9.3 

 כר דירה בבית משותף או בבית ת(, המוחוק המכר דירו –)להלן  1974 – דהתשל")דירות(, לחוק המכר  6בהתאם לסעיף  )א(  

 וי קנון המצשל הת הבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או של עדהמיו    
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 ינים:אותו עניין; ואלה העני המכר פרטים על רף לחוזהבמפרט או לצחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול המתיי    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 יעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;ש (2)   

 אליו;מחויבים בקשר ירותים הותף ובששיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המש (3)   

 שותף;סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המ (4)   

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

 שהתחייב ר, כמי קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכפרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף   סרמ מוכר שלא )ב(  

 תף. התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשושהוראות     

 

 יעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:ש 9.4

 של כל  ( לשטח 5יף אופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעותה ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה )כהגדרקרוב  יהיה 

 שיקול דעת  שיידרש לפי כפי זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,ל תיקון ביחס בכפוף לכ, זאת יןיחידות הדיור בבני  

 ש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים וברכמוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה בבית רשות  מוכר ו/או כפי שיידרש על ידי כלה  

 (.6ף ים לדירה )כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיהצמוד  

 

 בר ניהול הבית:בלת החלטות בדסדרי ק 9.5

 . 1969 -התשכ"טיהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין  

 

 :ים המחויבים בקשר אליו ירותשיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובש 9.6

 של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה. עורויהיה על פי שי 

 ום חלקן היחסי כאמור ברכיב ההוצאות הקבועות שליחויבו בתשלל מוש בפועשה בהן שיה בידי המוכר לא יענייות שהחזקה בהן תהדיר

 פטור היה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכר י ריכההמשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין צחזקת הרכוש א

שלהן כאמור  זכויות ההצבעהלגרוע מ וזאת מבלי, וכיח  לגביהן כי לא היתה צריכה בפועללאחר שי מתשלומן ביחס לדירות האמורות

 .בתקנון המצוי

 

 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/תף )ו מהרכוש המשוהחלקים המוצאים  9.7

 כניות המצ"ב  השטחים הבאים אשר מסומנים בת ף ותמשמהרכוש ה יוצאו, בהסכםהאמור בעניין זה ע ממבלי לגרו      

   הסכם המכר.ו/או מצוינים במפרט המכר ו/או ב      

 פי קביעתה הבלעדית של החברה.ית המשותף להמגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בב החניה שבתחום מקומות .א

 שטחי חוץ מקוריים.  . ב

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

 י כביסה.רמסתו .ד

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

  .לות המוכרתים לתא שבבעיות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסניוצמדו כל החנשותף לא ום הבית המככל שבעת ריש .ו

 

   ____________    ____________   ____ ________ 

 חתימת המוכר     אריךת           חתימת הקונה          

 
 

 תף.ספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשומסמכים נו נספח א'
  .ליותהערות כל נספח ב'
 .טבלאות זיכויים'       נספח ג
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 יועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירותים נוספים ש מסמכ – 'נספח א

 

 צורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:י ואל תוכניות 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של  מידות של כל חדר ומידות כלליותהכוללת  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.1   

 המשותף בקומה.וללת סימון הרכוש הכ 1:100 -מן ת הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטתכני 10.1.2   

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

 ת סימון הרכוש המשותף הכולל 1:100 -לא קטן מרתף בקנה מידה מיות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות תכנ 10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  ניות אלו ניתן לצרף מוצמדים; תכושטחים דירתיים    

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

משותפת  חצרת סימון הכולל 1:250ידה בלת היתר בניה בקנה מלרשות המקומית לק תכנית המגרש כפי שהוגשה 10.1.6   

 ינות צמודות.וג

 

 אם לכל דין לרבות על פיתהבור ת ולחומרי הגימור, שיש למסורכלכל המע ושימוש תחזוקהתנו הוראות בעת מסירת הדירה יינ 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

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

 וג אוויר, מערכות מיז מערכות בטיחות,ירות המותקנות בדירה לרבות הש של מערכות קה מונעתוקה כוללת ותחזותחז )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

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

 רת קשר.פר טלפון ליציספק ומס/לרבות שמות יצרןתקנים בדירה, ריות של ציוד ומערכות המומפרט טכני ותעודות אח )ד(   

 

 ות וחומרי הגימור של כרעהמ שלתכנית והוראות תחזוקה  (1) ה בבנייןהדירה הראשונ שר לו נמסרתהמוכר ימסור לרוכש דירה א 10.3  

 עניין:בכר דירות המפי חוק  הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על  

 ן על גימורם.בי הבניילתחזוקת כל רכי פעולות שוטפות )א(   

 וג זימות מערכות בטיחות, מעליות, מערכהמותקנות בבניין לרבות השירות כות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מער )ב(   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

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

 ליצירת קשר. ומספר טלפוןות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק של ציוד ומערכאחריות  רט טכני ותעודותמפ )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  כות והפיתוח לרבות מספר טלפוןרעמ, הרשימת צוות המתכננים של הבניין )ה(   

 ות בטיחות רת, מערכחשמל ותקשורית, ות בלבד של אינסטלציה סניטערכות המשותפ( למAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

  מכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמורכר יצרף למסהמו ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.   

 ויה.מסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינל   
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 הרות הערות כלליות ואז  –נספח ב' 

 ולדירה  ות למבנה הערות כללי

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה והתקן הישראלי,נון והבניה וצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התככל המ .1

ה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה בבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינ )לא סלולרית( פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה אהתרה החב .2

 .הוראות כל דיןל פוף בכ או צלחת לווין,/בכבלים ו

מרתף, ו/או להימנע ה םיטוולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה על אוועד הבית, לפעול בעצמו ו/או באמצעות הקונה מתחייב  .3

וס יצוע ריסשים חודרניים ובבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלת שורסיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, לרכדי  מכל פעולה שיש בה

 .יעת קינון חרקיםלמנ תקופתי

  .תווברסגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן ע רה קלה ו/אויכוסו בתקומערכות כאמור  .4

יטום פינות בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע ק .בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים .5

 .נגים()גרו

או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות מי המבנה ו/גש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומניעת ספק יודל .6

ובזכות  לצורך גישה, כן ןבמתקני הבניי לרבות שימוש הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית תושמשמה

 ים אלו.לום מיסי ועד בית בגין שטחפטורים מתש הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלולרבות רצועות בשטח/ים השימוש והטיפול 

 .חסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורותמב חסןחל איסור חמור לא .7

 ירה לקונה.נמסרה הדמי מטעמו בטרם  עבודות בדירה ע"י הקונה או יבוצעולא  .8

בניין. ה לכל תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתיםיכול שיהיו  רכשו ע"י הדייריםשי )ככל שקיימים(, חסניםבמ .9

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

אך לא  עהם ליצור הפרו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלוליויר באם יותקניזוג האוים החמים ויח' משל דוד המ מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

ישות עומדת בדרמיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם  תוכמערבאם יסופקו ויותקנו  .11

 התקנות לרעשים ומפגעים.

רים כלשהם שיובאו ע"י הקונה טים או אביזפריזק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, ר או נלאובדן, מחסו ות כלשהייהיה אחראי אחריהמוכר לא  .12

הפריטים ,וע העבודה כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצ ,ני התקנתם בדירה ובין לאחר מכןפל ביןלדירה או לבניין, וזאת 

 ד.קונה בלבהנ"ל תחול על ה והאביזרים והתוספות

 תנל מהשנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת עפחות בשלוש המוגן, באופן תכוף ל ש כי יש לאוורר המרחבחשוב להדגי .13

 .קירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןבאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא ב אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

 חניות, מחסנים ,ים, כגון גינותבשטחים פרטיות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו או מערכות אחראו צנרת כנו שוחות ביוב ית .14

 קומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. ימורן ומרפסות פרטיות, מספ

שטח המגרש, בהתאם  גרש ועל חשבוןמוקמו במז, ביוב וכד'( ישל מערכות השונות )חשמל, בזק, טל"כ, ג  פילרים )גומחות( עירוניים ושוחות .15

 ת.ע"י הרשויו לתכניות הפיתוח שיאושרו

 עה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.יסנכי ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרנסיעה  .16

 מקרה זכויות הרוכש לא תיפגענה.ובכל  רשויות.אישור ה רכי התכנון ו/אובמספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצ יתכנו שינויים .17

 מונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעייםסה לרכבים האסורה הכני .18

 טיים או משותפים במרתף/ים.בשטחים פר בגז פחמימני )גפ"מ(,חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  ף סובנ .19

בגבהים שונים או אופקית, וראות כל דין, תיתכן העברה גלויה אנכית ו/יות ובכפוף להיות הרשוהתכנון ו/או הנחלפי דרישות  .20

יות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות שאינן נכתן בובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומ

, צנרת מ.א. ואוורור, קווי חשמל, ז, שוחות ביובנרת ניקול, צנרת ביוב, צ, תעלות ועוד כגון: צנרת מים, צנרת חשממשותפות, צנרת

בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית,  ,תפסוה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במחסנים, במרקשורת וכדומטלפון, ת

יים. צים הטכנלפי החלטת היוע תקרות הכל מעבר למסומן/למצוין בתכניות,בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות וב

 ישהצורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. הקונה יאפשר ג רת וישנו אתאמור יתכן ויכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחמערכות כ

 חזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.תל

ל , השייכים לכלי ביקורתז וכד'( וכן פתח, יתכן ועוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדירה, או המחסן או החניה .21

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים. 
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ם בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, ייושינתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות והמגרש, הפי גבולות .22

 הביצוע ולדרישות הרשויות.

עיפים מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כבר שסעיף ו/או ס הבניה כךם הרוכש התקדמה למען הסר ספק במידה וטרם חתימת החוזה ע .23

ו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תעדול ר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקם, לא תתאפשהושל

 לן.בחירה או החלפה בעקבות בחירת הקב

שמל דירות הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש בחוזו שתשרת את ל הבית, החשמל המשותפת שיחובר למערכת   - T.V-מגבר אנטנה ל .24

 תהיה חלק מהוצאות הבית המשותף.ר של המגב

 אין לשתול צמחיה ישירות באדנית אלא במכלי שתילה.  - (שי שכל כבאדניות בנויות ) .25

פעות טבעיות כגון: הבדלי צוע, יתכנו תוכללי המקשראלים ובהתאם לטבעית, בריצוף וחיפוי ובכפוף לתקנים היבאבן  -הבדלים בין אריחים  .26

 . הדוחל וכן התחמצנות מינרלים )ברזל( המתבטאות בכתמים דמוי ם, "עיניים"מרקם, גוון, גידי

. כמו כן לא ו'(, אינם בהכרח מסומנים בתוכניות המכרמערכת שלד הבניין )עמודים, קירות נושאים, קירות בטחון וכ -שינוי בחלקי בניין  .27

הריסה ו/או עבודה הכוללת ת, קירות ומחיצות. לכן כל תקרות, רצפוערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' במ כניות נתיבימנים בתומסו

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

ו למערכות אלקטרומכניות, ביוב ומים ים וחוץ(, ו/אגבוה )פנע, חלונות בחלל של פתחי בניה החסומים בזיגוג קבו  - וי הגישה לתחזוקה וניק .28

, )פיגום 1139ובה ובציוד מתאים והעומד בת"י ג תודום, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדרש רק מורשים לעבג/ות עליוניו/או ג

 מתרומם/תלוי, סנפלינג וכו'(.

ת מעבר בשטחים פרטיים )חדרים ומרפסות(, לרבו הקונה יאפשר ,הבניין קירות בחזיתותו גגות, ןוניקיולצורך תחזוקה   -טח פרטי מעבר בש .29

 .ובתאום מראש ןהעניי תובנסיומים, סנפלינג, הנחת ציוד מכני וכלים, הכל כמקובל בקשירת פיג

 ם וכו' ם, מזגני, משאבות, מפוחייו כגון: חשמל, תקשורת, גנרטור, מעליותככול שיה -תחזוקה  של מערכות טכניות ומערכות אלקטרומכניות  .30

 התאם להוראות כל דין.התחזוקה וב ע"י נציגות הבית ו/או הקונה בהתאם להראות תיעשה

רום לצורך ח בעתאשר ישמש את כלל הדיירים בקומה חיצוני חילוץ  ימוקם חלון/דלת ןבבנייל קומה כב רותבאחת מהדייתכן ו -חלון חילוץ  .31

יאפשר בעת חירום  בפתח זה, וכיקבוע תחייב כי לא ייקבע סורג מ ,דלת החילוץקם חלון/רה אותה רכש ממואשר בדי ,מעבר ומילוט. הקונה

 ר מידע זה לרוכש טרם בחירת הדירה.יבעלה על המוכראת המעבר בדירה אל חלון/דלת החילוץ. 

ית קה מקצועת המחייבות תחזוונים הותקנו מערכות אלקטרומכניות ואחרובמבנה ובחלקיו הש -הדרכה לטיפול שוטף במערכות  .32

 ציגי היצרנים ו/או החברות ספקיות הציוד או המתקינותבמבנה, את נחלה החובה לזמן בסמוך לקבלת החזקה המוכר  ושוטפת, על

 לאופן השימוש והתחזוקה. לנציגות הבית , לצורך קבלת הדרכהדויהצ

 

 אחרותהערות כלליות 

ת באופן מושפעו ,י רצפות בטון, אספלט ו/או גרנוליטלקחת בחשבון כיש  -'( רים, שבילים וכו)מיסעות, מעב פעות ססמיות על חומרי גמרהש .33

צפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפקודי בתופעה רב ריםי מתזוזות ססמיות ו/או תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעיטבע

  התופעה.לשכיחות קה שוטפת בהתאם לחומרים אלו. יש לבצע תחזו, האופיינית טבעית זו

רוע גל בלי אמורות בתכניות, וכי הוראות המפרט כולן הן בנוסף ומע מההערות הר בזה כי ההערות הנ"ל הן בנוסף ומבלי לגרו מובה .34

 מהאמור בהסכם.
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   זיכויים טבלאות   –' גנספח 

 

 ריכוז טבלאות זיכויים
 

 

 ת מיוחדותהערו

לצו המכר  ותיקון 1974-לחוק המכר )דירות(, התשל"ד 6 רש בתיקון מס'כרז וכנדהתאם להוראות המריכוז זיכויים אלה הינם ב .1
לנרשם להלן לא יבוצעו שינויים מהמפרט והתכניות המצורפים  טרפז, )מפרט המכר(. מובהר כי עפ"י הוראות המכר 2015-תשע"הה

 זיכויים ו/או חיובים אחרים.להסכם המכר ולא יבוצעו 
 

 ללים מע"מ.אינם כו ים הנקובים להלןהמחיר .2
 

 יה, מדד הבסיס:המדד הידוע ביום חתימת הסכם המכר.תשומות הבנ המחירים הנקובים בנספח זה צמודים ל:מדד .3
 

ם( זיכויים אלה )במסגרת הליך שינויי דייריעד האחרון שעל רוכש הדירה להודיע לחברה/קבלן, על רצונו או אי רצונו לנצל זכותו לומה .4
הסכם המכר  ובכל מקרה  ד החתימה עלימים ממוע 30הדירה ע"י החברה/הקבלן בתוך  (, ימסר לרוכש" ההודעה מועד)להלן: " 
 ר. תיהת היום קודם למועד קבל 60לפחות 

 
זכותו זו "י הקבלן בתום התקופה, תתקבל כוויתור לאי הודעת רוכש הדירה כאמור עד התאריך האמור ובכפוף למתן הודעת תזכורת ע .5

 כל דין.על פי 
 

ש ספק מטבחים שאינו ספק החברה, התקנת המטבח תתאפשר חר ע"י הרוככוי בגין ארונות המטבח המתוכננים וככל שנבניצול זי .6
 רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו. שכלרו

 
 .308/2016בהתאם למכרז מר/כוי כנגד ויתור על הפריטים הנ"ל בלבד, ידוע לי כי זכותי לקבל זי .7

 
 .כויכאשר הוא מוצמד למדד תשומות הבניה בהתאם למועד הזי בגין הממכר זיכוי הכולל והמצטבר יקוזז מהתשלום האחרוןסכום ה .8

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

 
דרי השירותים דרים כאשר חביתי יותר מעגל סופי אחד לפחות לכל שני ח לחשמל, במתקן הנוגעים לחוקים והתקנים בהתאם .10

לדוד חשמלי, מכונת כביסה, מייבש, מדיח כלים, בישול ומזגן אינם כלולים במספר  םילמעגוהמעברים אינם כלולים בחישוב החדרים. 
 ם הנ"ל.קודות והמעגליטל את הנך אין אפשרות לבערי הנדרש של מעגלים סופיים, ובהתאם לכהמז

 
והיא בסיסית  ,יינוי המכר הינה על פי המפרט הבסיסי של משרד השיכון והבטלפון במפרטכמות נקודות המאור/בית תקע/ .11

 ונורמטיבית, ולכן לא מומלץ להפחית ממנה.
 

ורק לאחר קבלת החזקה תתאפשר לי אך ן עצמאי ות להתקינם באופלזיכוי בגין פריט מהפרטים הנ"ל, האפשר ככל וניצלתי את הזכות .12
 א תתאפשר בטרם מסירת הממכר.ל ביו" ען הסר ספק יובהר כי גם גישה לממכר לצורך מדידות וכחשבוני. למ בממכר, ובאחריותי ועל

ו כסיום ימה התקנתם יחשבהנמצאים באלמנטים יצוקים ובנויים והסתי*למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/תקשורת/מים/ביוב. 
 ימוש זכותו לזיכוי מהאמור במפרט המכרת רוכש על מלחוק המכר לעניין הודע 6כמשמעותו בתיקון  "התקנת הפריט" 

יטים שונים בין ם אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא תינתן אפשרות לבחור פריגצהמו*פרטים שונים 
 זים.ים סניטריים וברספקים שונים לדוגמא: כל

 
בטבלה זו, בחתימת החברה/המוכרת והקונה על נספח ם המפורטים בפועל זכותו לזיכויים מהפריט/ים המתומחרי מימש הקונה .13

 שינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.ה ויראזה, 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'חים א',  נספ

 28  מתוך  27 'עמ 14.05.2020תאריך:   /  3-5רים / קומות חד 3ירת ד  /  כר למשתכןמפרט מ /  2,3בניינים  /  302 מגרש  /  מורשת מודיעין /  ץ בוני הנגב פר  /  מסד לאיכות הבניה

 

 : מקרא

 ידה. יח -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

   מטר אורך. -מ"א

 ה. מר שחור+ עבודלבן+ חו חומר -קומפלט

 פריט אחד בודד.  -פריט

 
 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  - ה ת מטבח, רחצנושא: ארונו
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 /רחומ
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 5 לכלל ארונות המטבחזיכוי 

מטבח, מטבח, ברז כיור תחתון/עליון, משטח עבודה, 
 י התיאור שבמפרט המכר.(, לפפוי מטבחחי

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
 יפ, ל. כולל כיור אינטגרלי(כלליארון רחצה )בחדר רחצה 
 התיאור שבמפרט המכר.

  --- 600 --- קומפלט

 
 

 ר בגין זיכוי בלבד מחי -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים 
 

 
 ות:הער

 ה.התקנ .כל המחירים כוללים זיכוי פריט+1
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 אורתי

 חומר/
 עבודה

 יח'
ר זיכוי מחי
 בש"ח ליח' 

 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט אור במפרט המכר.ה,  לפי התיסוללת ברז לכיור רחצ 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידיים רולכיסוללת ברז 

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 פריט קומפלט לפי התיאור במפרט המכר.  סוללת ברז לאמבטיה, 3.6
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 מחיר בגין זיכויים   -חשמל/ תקשורת:  ושאנ
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
יח' ליר מח

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט טקומפל ויזיכ –קיר/ תקרה נקודת מאור   3.7

   78 פריט קומפלט זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט ודת טלפון נק

 
 : ת ורתקש/לטבלאות החשמל ות הער

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

 . מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע  ל/תקשורת מ חש . מחיר המחירון 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              __________ __    ____________    ____________ 
 חתימת המוכר     תאריך         תימת הקונהח                  

 

 

 

 

 

 

 


