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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 . (1.1-1.2) כתובת המבנה ומיקום המגרש : 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 או יםהמוצמד םפרוט שטחים נוספי  :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

 
 ואביזריה דהה, ציוריין, המבנה, הדיאור 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. חדרים וגימורים בדירה ושטחים ת שימ( ר2 )טבלה  :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(3)טבלה   :3.5סעיף         
 (. 3.6.1-3.6.8) נוספים הואביזרי אינסטלצי ,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   
 (. 6.2.1-6.2.8יתוח המגרש )פ  :6.2 ףיסע  

 .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   
 הדיירים. ושים לשימ/: מערכת מיזוג אויר בחדר7.5סעיף   
 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   
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים 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   
 תף.שוכוש המרההחלקים המוצאים מ  :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 4 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 

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .יקבע ע"י הרשות המקומית :ת מס'י ב מורשת: רחוב  מודיעין: וביש .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: ירחכשם המ 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   ת החכירה:ופתק 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

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

 מרפסת שמש., ת שירותפסמר*ת(, חלרחצה הורים )מקחדר בטיה(, אמ) כללי חדר רחצה פרוזדור,

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

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

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

  –לעניין זה      

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

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 במרכזו של קיר החוץ;רה אחרת יעבור קו המצולע האמור הדירה לבין די ןיכאשר קיר חוץ מפריד ב     

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

 ים בדירה.המפלס לכ סכום שטחיכל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)     

 המשופעים והאופקיים; חים המשטכל  בלבד לפי ההיטל האופקי של חתשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –שה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל קב)ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

 ניה )בקשה להיתר(. הבתקנות התכנון ו –)להלן  1970      

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

 

 :י המשמשים את הדירה באופן בלעדשטחים נוספים המוצמדים לדירה או פירוט  .6 

וי תקרה מד טח מלא]קירוי הכוונה למשש מקורה שמהמתוכה מרפסת  כמפורט בנספח א' להסכם המכר  :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1   

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

)יש לצרף תכנית  רט בנספח א' להסכם המכרופכמ: מס' )בעקבות פתחים בתקרה לשחרור עשן(מקורה חלקית  /מקורה חניה  6.2   

 המוצמדת(; השטחי החניה עם סימון מקום החני

 המוצמד(;ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן )יש לצרף תכני פורט בנספח א' להסכם המכרמכ :(2)טחמחסן בש 6.3    

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 אין.: (4)מוצמדת לדירה בשטח רצח 6.6    

 . שטח(ו)מהות  פן בלעדי יש לפרטםדירה באו או משמשים את ה ם המוצמדיםפי נוס חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

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

     

 :םי הערות לחישובי השטח     

 הקווים על ידי  המצולע הנוצרה הכלוא בתוך צפמרפסת הוא שטח הרת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1   

 של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  שמש ו/או לאורל אשר מידת חשיפתה לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשפסת רמ"מובהר כי      

 שיש בה כדי להשפיע על   להוהן מחוצה  הקרקע ה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםקומלמי    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 ינו לבין חלק של דירה ב המחסן מפרידן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר השטח הכלוא בין קירות המחס או, השטחו של מחסן  .2   

 יכלל שטח הקיר במלואו.יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  כללאחרת יי    

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעובישטח תיאורטי בתוספת  ף ץ של המרת, הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3    
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 כאשר קיר המרתף  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;ת דירה אחרריד בינו לבין חלק של ף מפרתכאשר קיר המ    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     

 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יה; תותר סטפק, את שטח הקירות התומכים בהיכולל חצרשטחה של  .4   

 ן השטח למעשה.יבל    

 

 ת:קבילו  סטיות .7  

 המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:הסטיות    

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

 לעיל. 4 רהוהע 6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוין המידות בתוכניות המכר ובת המצוינסטיות במידו     

 לעיל.  6-, ו5עיפים סבמשטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שטח חצר(, המפורטים  2%יעלו על     

יראו אותן כסטייה ממפרט זה  קבילות ולאסטיות ן ה רט ומידות האבזרים למעשהמפזרים בבין 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

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

 larry@ls-arch.co.il :לדוא" 
 
 

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

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

 office@pr-eng.com :דוא"ל 
 

 רה, ציודה ואביזריההדי ,התיאור הבניין, המבנ ב. 
 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אר רשהמוכ    * 

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 אם יש כזה .  הרשמי  התקן הישראלי ו לפי דרישותיהכל המוצרים והמלאכות י * 

     

 

 .ין תיאור הבני  .1

 

    בניינים  2הנמצאים במגרש אחד ) ,בניינים 4אחד מתוך  ורים,קומות מג 6ועוד  ומת קרקעהכולל ק ,"גבוה" מגורים יןבנ  1.1

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

""L17  ין תעשה בין בניס הרחוב פלממניה החף גישה למרת) לכל הבניינים םמשותפי. המרתפים -2רק מעל מרתף נמצא

""L17 לבניין "H26").   

   
 

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

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

 ;ם בלבד , הכוונה למגורי)*(דירות. יםלמגור דירות 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 הקומות ב טו פיר – 1טבלה מס'  1.3

 יםמשותפות לכל הבניינקומות 

 יאור או ת ויכינ

 קומה

מעל  /קומות מתחת

 לס כניסה למפ

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 קומת מרתף 

בכל בניין: מבואה קומתית, פרוזדורים,  

מעלית, חדר מדרגות, מאגר מים וחדר  

 (. 2מס'  בנייןלמעט ) תומשאב 

חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,   כללי:

ות לפי דרישת  כות טכניערנים וממתק

 שויות. ננים והרהמתכ

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 --- -1 קומת מרתף 

מעלית, חדר   ,בכל בניין: מבואה קומתית 

 . מדרגות 

מחסנים,   חניות, מיסעות, מעברים, כללי:

לפי דרישת   ת טכניות כום ומערמתקני

 יות. ים והרשוהמתכננ 

אין גישה ישירה    -1בקומת מרתף 

 . L17לבניין 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 

 H26מדגם  - 2,3 מס' ייניםנב

 4 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

 –מבואת כניסה )לובי  ,(רות גן)די מגורים

חדר מדרגות,  ול(,  מעלית, כפ  ו חללבחלק

חדרי עגלות, חדר אשפה, מתקנים   ,

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

   והרשויות. 

צוברי גז מרכזיים, בפיתוח   

 (. 1,4)בסמוך לבניינים 

 

ומערכות שונות הממוקמות   ןכית

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

בבניין/ים סמוכים   ו/או ימוקמו

 ניין. הבישרתו ו

 מות מגורים וק

 טיפוסיות
1-5 

4 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים  קומת

 ז(וא)פנטה
6 2 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

ות לפי  מדרגות, מתקנים ומערכות טכני

 יות. שוים והרדרישת המתכננ 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  חדר מדרגות קומתית )לא מקורה(, מבואה 

, מערכות סולאריות, מתקנים  )מקורה(

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 ות. יודרישת המתכננים והרש 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
7  --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  ג העליוןהגנכלל   במניין הקומות לא 9

 
 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  תיזו מהכניסות היא הכניסה הקובעלבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטההקומות בפועל עשוי להשתנות כגון ילי. כינוינהינו נומבמפרט  מס' הקומותכינוי  )ד( 

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

  .לס הגגמפעד ל רתף מממפלס קומת ורה קמ: אפיון כל חדר מדרגות; 1: בניין בי המדרגות /מספר חדר    

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

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

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

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :(ן בכל בניי ) דות גמרחומרי הבניין ועבו  .2

 .השלד מהנדסתכנון , לפי תמשולבו/או מתועשת ו/או  רגילה: שיטת הבניה; השלד מהנדסלפי תכניות  :הבניין ד של 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  , םטרומייטים מתועשים/נמו/או בטון מזוין מאל בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :וסטי ד אקדו בי  .1045 תקן ישראל מס' פיל :תרמי בידוד   

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

   .1045מס'  ליישרא תקןלפי  :בידוד תרמי  ;השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

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

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

 :  1045מס' לי שראתקן יי לפ :תרמי בידוד  עץ.ויות הילפי הנחשיפועי 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 וקי בטון,לב החוץ ובצד הפונה לדירות,  

   :1045ישראלי מס'  לפי תקן :דוד תרמי בי המהנדס. תכנון  : לפיעובי   

 צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התקנים הישראלי.                  

 גימור קירות חוץ: 2.6

 יה.בהיתר הבנ התנאים הכל לפידוגמת קרמיקה. ו/או אבן מלאכותית ו/או חיפוי קשיח  : אבן טבעיתי רעיק ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

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

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

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

   .: בטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכלחומר וגובה: )ככל שיש( סותמרפבין  דהקיר הפר 

 :ראשי  מדרגותחדר  2.8

   ;לפי חישובי המהנדס עובי:או משולב.  או בנוי ןי: בטון מזוחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

בעל "תו תקן  ,חיפוי בשיפולים+ צבע אקריליבצבע אקרילי עד תקרה. ור ת(, גימשכבו 2) חיט: חומר :גימור קירות פנים 2.8.2                

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

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

  התקנים. 

 יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות   ם ן המגורייידרגות בנמ: ופודסטים רגותדמ 2.8.3 

 החלקה.  דגהתקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים כנ  

 ין.ד וראות כלה צע על פידרגות והמעלית יבוהבידוד האקוסטי לחדרי המ . 2279הכל בהתאם לת"י               

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

 חדר המדרגות.באמצעות : )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 :יתתממבואה )לובי( קו  2.9

ו גרניט פורצלן, א ו קרמיקהא בן נסורהפוי קשיח, דוגמת אגימור קירות פנים יהיו בחי: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

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

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע קן ירוק"  "בעל תו ת ימלבין סינטט: טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 .ןיט פורצלו גרנורה אנס ןבא: ריצוףח מעל תקרה זו(. יט               

  :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

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

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

 או תקרה דקורטיבית.  ו/או תקרת משנה וליסיד פ טי דוגמתנטמלבין סיע : טיח + צבחומר :גימור תקרה
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ראלי שי, והעומדים בתקן המ"ר 0.64-מאבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת חומר: : ריצוף

 .קהלמניעת החל

, בחזית 816ת התכנון ובניה ות"י תקנויום לפי ינחזית אלומ יין ויהיו בעלותתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבנ

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

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

 בלבד(. צוניר )צד חינופח צבוע בת למערכות:

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

 :גימור תקרההתקנים.  

    במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.בוע צ ןו: בטחומר

 , משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף  פתצר גימור :תמקורה חלקי /מקורה צפת חניהגימור ר 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,טי דוגמת פוליסיד טניסצבע ב צבוע: טיח גימור קירות 

 בע סינטטי. כל הצבעים, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.צבוע בצ בטון               

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

 )גרניט פורצלן(, בהתאם לדרישות כל דין.קירות יעשה בקרמיקה הועבודות גמר של הרצפה  חדר אשפה:

 

  :הערות

 צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. בבטון  או  פנים יחבט תקרה יעשו צביעת קירות/ . 1

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

 

 

 ערכת אינטרקום ומחזיר "י מהנשלטת עת תיחה חשמליבעלת פ וזיגוג( )אלומיניום המבואה במכלול: יש, משולב ן לבניידלת כניסה  2.13

 (. 3.7.8)ראה סעיף שמן, כולל אינטרקום                

 (,לפי דרישות הרשויות והיתר הבניה גמזוג םואלומיניאו  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 , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש :תרי מדרגו דלתות חד 2.14

 לפי היתר הבניהתאור, חומר וכמות,  :ימוש משותףשל דלתות וחלונות חדרים דלתות פח. דלתות חדרים טכניים:  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים, , לובי, חדרן נייבלבכניסה , תאורה        2.16

 מתוך הדירה  נון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן גנבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומ                 

  .רגותמדאור בחדר הלהדלקת                   

 פח מכופף צבוע בתנור )בחלקם החיצוני בלבד(  ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

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

 .תוכר והחלטמובחירת ה "יעפמשויך המחסן  למונה הדירתי אליו              

 של הבניין/ים לפי  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

            ישרתו גם ו/או ימוקמו בבניין ו במגרש סמוכיםישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין/ים  רהחלטת החברה )יתכנו מערכות משותפות אש

 משותפות שישרתו אתהעלויות התיקון של המערכות , התשלומים ו/או , בכפוף לאישור הרשויות השונותבמגרש םסמוכי יםן/בניינ

 (.ים במגרשניהבניינים ע"פ העניין ישולמו ע"י נציגויות הבית של הבני 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 התקרה מפני הריצוף גובה הדירה  

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

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

 

 ליירה בשטח המינימתחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הד טעמלהערה: * 

 דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. גבי חלקיל ועקבה  

 

 

 המשמשים אותה.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) ותקרותירות גמר ק
 (4)חיפוי חיאריומידות 

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 כניסה 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

 ראה פרוט בהערות בהמשך.  ןיא ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . המשךב  רות רוט בהעראה פ אין ( 3)ה רא ( 2)אחר 

 בח ט מ 
 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
 )באם קיים(.  למעט אזור חלון

 הערות בהמשך. ט ב ורראה פ
 --- ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון ן,בטו

 ( 1)ו אחרא
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3) ראה ( 2) רחא

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   בטון,

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

 חדר שינה הורים 
 בלוקי בטון בטון,

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

 חדר רחצה הורים 
 )מקלחת( 

 ןבלוקי בטו בטון,
 ( 1)ראו אח

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

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 --- ( 4)ה אר חיפוי קרמיקה 

 שינה   חדר 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . שךבהערות בהמ פרוטראה  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 "ד ממ 
   מזוין  וןבט

 לפי הוראות הג"א 
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 ון התקנים. "תו תקן ירוק" מטעם מכ 
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך  ותהערפרוט ב  ראה 

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . שךבהערות בהמ פרוטראה  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מרפסת שמש  
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)ראו אח
 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ך. ות בהמשרוט בהער ראה גם פ

 יסה כב ור  מסת 
 בלוקי בטון ,בטון

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

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

בלוקי בטון או   בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
  ד יאקרילי. גימור תקרה ס

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 עובי קירות מחסן לפי החלטת המהנדס.  אין
רה  ממצג החב 

 ת הקונה לבחיר
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 ה:בללט תרו בהוהות הער
 

 ככל שיהיו כאלה, ניתן  -מתועשים/מתועשים למחצה  חוץ )בדופן פנים של קירות בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

 לוונטית לרבות לוקי גבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הריה עשויה מלוחות גבס, בהת אלושמעטפת הפנים של קירות   

 בחדרי  י של בנייני מגורים(. קירות הפנים )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי גבס.רמבידוד ת : 1045בת"י   

 ו בלוק בטון.ים "עמידים למים" ע"י היצרן ארדמוגרחצה ייבנו הקירות מבלוקים ה         

 בממ"ד לפי הנחיות .ודרישות התקנים הרלוונטים הנדסן המתכנולפי , ולבאו מש /רמי/ בגריח תס/טגב טיח/ רגיל: טיח גמר קירות ( 2)

 ת אלו יעשו מלוחות גבס.ורקי באם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של פקוד העורף.        

 מכון התקנים הישראלי. טעם ירוק" מ קןו תבעלי "תירות פנים יהיו כל צבעי התקרות וק לבן. :גוון  צביעה בצבע אקרילי.  

 לבן. גוון: .פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  .לפי החלטת החברהגבס/ בגר/ או משולב, : טיח /טיח מר תקרותג

      רת בחי ריצוף ל סוגי    . R-9חלקה ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות לה   2279רישות ת"י ומד בדעה '.  סוג א  :ריצוף ( 3) 

 מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/או הספקים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם למפורט להלן: אריחים מסוג גרניט פורצלן.   נה  הקו

"מ או ס   45/45או  ס"מ    60/60במידות  ניטרלי.    -שאחת מהן היא בגוון בהיר    ות/גוונים לפחות א מדוג   3  -סדרות של ריצוף ו   4  מבין ה  לבחיר 

 מהנדרש לחדרים אלו.   לא תהיה פחותה   חלקה מניעת הה ת  דרג ס"מ.    33/33

  ידות אלו מ ב  ריח המוכר יהיה פטור מהצגת א אינו ניתן לאספקה )עפ"י אישור והצהרת הספק(    ס"מ  45/45במידה ואריח לריצוף במידות    

 ורט להלן:ב להציע לקונה סדרה נוספת או מידות אריח חלופי כמפאולם יהיה חיי 

   לטת המוכר( : להח   ופות היא חלן ה חירה בי)הב   

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

 יצוף סדרות של ר  5לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,   ר מ כלו לכל מידת אריח המיועד לריצוף,     סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי; בשימוש בדירות מגורים,    נפוצים ושכיחים  ונים גמאות/גודו ם ל התואמי  וונים דוגמאות/ג   3-ו           
בדרגת התנגדות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ו  ת ו רישוד   2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א' : ומרפסת שרות ריצוף בחדרי רחצה -  

לפחות שאחת דוגמאות/גוונים    3  -סדרות של ריצוף ו   4רה מבין  חי לב   קרמיקה   , אריחים מסוג R-11וברצפת תא מקלחת R-10 להחלקה  

דרגת מניעת ההחלקה   . ל לעימידות האריחים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר לפי האמור    ניטרלי.  -מהן היא בגוון בהיר  

 ספק, שיבחר על ידה.או ה   החברה יג  צת ש ,  ון/מידה ת מסוג/דוגמא/גו הרוכש תעשה מאח   בחירת לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

המתאימים ניטרלי.   -דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר    3  -סדרות של ריצוף ו   4סוג א'. לבחירה מבין   :במרפסת שמשריצוף  -

ה או בר הח  ציג ר שת ממבח עשה הרוכש ת בחירת    חשוף לגשם. שאינה פחותה לריצוף ועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה ליצירת שיפ םלגודב

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

  חדרי רחצה: חיפוי  ( 4)

  30/60-או כ ס"מ    25/33-ניטרלי. במידות כ   –ון בהיר  דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגו  3ת  וח לפ  לבחירת הרוכש מבין   -סוג א'. קרמיקה            

)חיפוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת  שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. דוגמא/גוון/מידה, חת מתעשה מא   כש הרו בחירת    ס"מ. 

 ד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(. עו פויהקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החי

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   50/20ת  ות נוספו ידבמ  פרט וכן המידות דומות למ בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים   

ים זקוהנרה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפות גיבמחיר הדירה. לצנרת גלויה תבוצע ס

 ם.מוכיחדרים ס/יןבנילחלקי  למניעת מעבר מים םבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיי

-במידות כ   ניטרלי.   –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר    3סוג א', בחירה מבין לפחות    –חיפוי קירות קרמיקה  : מטבחחיפוי ב  

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

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי   BIארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת  מעל  העבודה )ח  משט 

 ל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי. ע מ   ף(. מ' מעל הריצו  1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה  

 . מ"ר   .200  עד   האריח הבודד ח שט   . ראצו ט   או   פורצלן  גרניט ריצוף א'.  סוג  )ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות: 

 למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור  – דייר/בחירת הרוכש 

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

 אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת  מעקההבניה(  תרבהיע אחרת סות )באם לא נקבעיצוב מעקות המרפ – מעקה 

 "מעקים ומסעדים". 1142החזית ולפי הנחיות ת"י         

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל רפסת שרות,ומ "דממה, חדרי רחצ בכניסה לדירה, – הפרשי מפלסים 

 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) בתקנותהמותר גובה  עד (רגה)מד נמךמו/מוגבה כן סףתיגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 בטבלה. המצויןגובה חיפוי הקירות יעשה לגובה   - חיפוי קירות 
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 ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCאו    ם ניו יבוצעו פינות מפרופיל אלומי   –פרופיל פינות בחיפוי   

 ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה. בוצעכי לא י גשיודעת ספק למני - הברקהוש/ליט 

 ו/או  פלדה וא/ו ן( עץ ו/או בטוככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכר) – , קורה/ותרגולהפ 

  .משולב 

 רון מטבח, ארונות למערכותגב אחופים, במ תותות וחזילמעט בשולי קיר ס"מ לפחות, 7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(. 

  לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש , הקרמינים לריצוף באבן טבעית וקלפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 יהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרלגב ומתקנים ודצי  ובהר כי )מ

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ארונות: 3.3

כיור/ נה שטוחה של התקלה הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים תון:חת טבחארון מ   3.3.1 

 )כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים.  תובנוכיריים מל כנהה

   . MDFדיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או  ץעה מגוף הארון והמדפים יהיו מעץ )סנדוויץ'(, וגב הארון יהי                    

 ס"מ לפחות מעל   90 -לפחות. גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ ס"מ  60-ה  כהי, יהדלתות ארון, כולל חזיתעומק ה                   

 רטיבות של תחתית הארון. תניעס"מ ובחיפוי עמיד למים למ 10 -סף הרצפה. בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כ  

 ארון יותקנו "פתרונות פינה".של הת הפינה דויחיומקו. בכל גובהו ולכל עס"מ לפחות, ל 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב    

 י לבן ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"גוונים לפחות )מהם אחד  5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני: : מתכת. ידיות  

  .וון לבןבגו/או מלמין  הקייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה.   

  ;ראה הערה בהמשך*: הארון רך או  מידות  

    ראה נספח ג' :התחתון מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

מאבן  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ טח עבודהשמ ונהלבחירת הק : תיאור:ולכל אורכו  משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון 

עם שוליים לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 ת"י  ותישרדל עונהאו שווה ערך(, הטבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר 

יותקן קנט  המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של 

  שטח ככלבוד בחזית המעי עם י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאיקבע ע"י המוכר )הקונה רבה שאופן עיבודו גון מעליו

 . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. ם בכל היקף המשטחף מיש כולל אדרהנ

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

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

  . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.(ליהיר ניטרב היהם אלו י)אחד מגווני ות גוונים לפח   

  

 .אין :עליון ארון מטבח    3.3.2 

 

שולחני ר תלוי או מונח הכולל כיו העשוי עץ סנדוויץ' או טרספה, ועשתמון ארון תחת )כללי(, רחצה בחדרארונות אחרים )ציין(:  3.3.3 

 ס"מ לפחות.   80 -כ מידות:וצירי נירוסטה.  ,לרבות מגרה/ות, דלת/ותאו שיש, י( )אינטגרלץ ורוק או  רסמח   

  ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאיפורמציפוי חיצוני:   

    ראה נספח ג' הרחצה:ארון  דעי במחיר לזיכו   

 

               :הערות  

)פינה ככל  לאורך הקיר . המדידה3.3.2והכל בכפוף להערה בסעיף  מטר אורך 05.ח ת מטבנו ארו  כללית של אורך מדידת   (1) 

תוך ם בי בלשו המ)למעט מקרר(  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב (. חלליםבאורך הארון  פעמיים מחושבתשקיימת 

   זה. אורי ה מתיו כסטי שביח לא ת המטבח,ארונו  אורךות מידב 5% -טיות עד כס באורך הארונות. הארונות יכללו 

במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח  ( 2) 

 גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה. ראפשפתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש ל קיימים
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 .הקונה להחלטת הינם ון תחת רון אב ניםבמו  'וכו  תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  (3)

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

דיח למוז קמים וני  של הנדרשות ותולרבות ההכנ ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת ו דועשי  במקומות                       

 באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את  תחת הכיור.           

 . הרוכש         

 

  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

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

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי  5,  יםגלגלכולל  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( ליית כביסהתלחיצוני ן תקי מ

 .מטר סה"כ 8 -ל לא פחות מסה באורך שיבי ככולל חבל  ס"מ 120באורך מינימלי של או מתקן מתרומם  ,ס"מ 160של 

 ר.צה ערך בחותקן מתקן שוולדירות הגן: אפשר שי 

 .5100מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: : סהתור כבי סמ 

 

 

    )מידות בס"מ(  רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים ותונלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

 הבנוי  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

חה  סוג פתי
כע"כ/  /ריצ)

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
ם/  יוניאלומ

 תכת(מ
 ם חומר שלבי

ר/  יחה)ציפת גוס
.כ/נגרר/  עכ.

 כיס/חשמלי(

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 265/220-כ --- 265/220-כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג ג ו' מז 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 מ' אלו אלומ' 

 115/115 -כ 115/115-כ 80/210-כ

 2חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .כ .ע ר כנגר גג וז אלומ' מ

1 

 ידניגלילה  ' מולא ' אלומ

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

  כחדר שינה
3) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 או  .ע.כנגרר כ

ות  לפי הנחי
 "א גה

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/יםו שתיים,  ף אחת א נכ

          או ציר רגילה לפי הנחיות הג"א.   לכיס. 
--- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 

 ציר רגילה    +צוהר עץ 

1 

 ג וג ז מ ' ומאל
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ
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 תריסים ותונלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

 הבנוי  הפתח
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

חה  סוג פתי
כע"כ/  /ריצ)

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
ם/  יוניאלומ

 תכת(מ
 ם חומר שלבי

ר/  יחה)ציפת גוס
.כ/נגרר/  עכ.

 כיס/חשמלי(

ה  צחח. ר
 כללי

1 

 ה לירגר יצ +צוהר   עץ

1 

 מזוגג מ' אלו
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 35/115-כ 80/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 85/115-כ 80/210 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 :ואחרות טבלהל ערותה

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

י בתחתית ולימרקנט פ תנציר רגילה. הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקובפתיחת  23ראלי מס' שי תקןבודה בהתאם לעץ לדלת = עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר , הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ' חות )ראה פרוט יתר בסעיף י' בהמשך(. "מ לפס 7ובה גבת דלה

 יס( בקיר,חה )כוך גומתל= כנף נגררת על כנף ו/או ניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(נטוי  בס, תפלת )נטוי(חה מש= פתיקיפ פתיחה, 

כולל אטם  : שלבי התריסים עשויים פח אלומיניום )בעובי לפי הנחיות היצרן(,  במילוי פוליאוריתן מוקצף תריסים ,בתנועה אנכיתנף = כה ינטו ליגי 

  (.וריבחדר דת, חשמליהלילה גל)גיבוי ידני אחד,  = תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמליה לי לג. ים לאטימה מוגברתגומי בין השלב

 ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע לונותדלתות/ח . ב

 .ה לתפקוד מערכת מיזוג האווירס"מ כהכנ 3פנים יוגבהו מעל רצפה עד   תודלתבלה. יתכן ושולי חלונות המצוינות בט

המורכבים משני לוחות , לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  ם עםלומיניואמ ,ד(")למעט ממ תרינו ויט / תו חלונ .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביזרים  מ(.מ" 6בעובי של אויר  חרוועם מלפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה  ,EPDM מי גומיטא, וגגסרגלי זי כללם:ים, ובירמקו

 יותקן ת,החלונו לכל במסילות :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורף , נגרר  דהלפ ים/יום מזוגג עם כנף יהיה חלון מסוג אלומינבממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת רשת נף לכ כהכנה ילהבמס ף נוס יבתנ

לרבות במטבח באם פונה למרפסת שרות  )בחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והבניה נדרש אוורור( לקיר חיצוני  בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .ות רפפת כיסוי(ב)לר מכניור ורוא ןתקיותריס או חלון, הסגורה ב

  האלומיניום. עץיוון תכנ "יעפ יל, גוון,פפרו סוג .םויעשויים אלומינ מסגרות החלונות והתריסים .ה

 . שקופה או עמומה )"חלב"(בטיחותית זכוכית תותקן  )באם יש חלונות(, ושירותים רחצהבחדרי  . ו 

 . דרישות כיבוי אש לפי  או רפפות קבועות,  / ו   וורור מכני ו/או סבכה בדלת א   ו ו/א אמצעות חלון  שה ב ( יע ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  . ז 

מערכות , (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,  5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, ן(חוטפלדה )בי . דלתת כניסהלד .ח

מ"מ   1.25משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי של  .פר דירהסמת ותחתון, מעצור דל מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 . גמר לגוון לפי בחירת המוכר.בתנורצביעה  ואל נייבחיפוי ו יהיו והמשקוף  לפחות. כנף הדלת

  .אש/ןחוטבויותקנו דלתות  לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

בכל היבט  ערך שווה י אחרלוימו א/ופלקסבורד ילוי ת עם מרגכנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מס :פנים מכלולי דלתות .י

המתאים  שגמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מתועחוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת.  –תפקודי 

לי שראקן יתלם תאהבלת יהיה הדוף משק .תוחצדדים לפ 3-בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה ב ., עם ידיות מתכת משני הצדדיםםיבמ לעמידות

בחדרי אמבטיה / מקלחת  . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. אטימה יהלבשות פולימרי או עץ בגמר תואם לדלת כולל פס בעל  23מס' 

ת לפחו םיונגו 3 ו ומתוךו לצגות שיואממגוון דוג לבחירת הרוכש מתוך גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-וצוהר/ צו "יפנובובי דמוי "תפוס מנעול סי

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

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועומה(קבים כלל הדיירשמש את אמור ל )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.סוג  ת הפתח,ודמיב םנו שינוייץ יתכח חילותפבפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כ
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 2 -ם כהממ"ד גבוהי ף יצוסף הדלת ורת. וניחיצ נגררת,/דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

מיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים ן אלוחה. חלויתלפם יכנפי 2או יס ו/רות לכרגס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנ

פתח וליד ע"ג הקיר  ,(ף עורפיקוד ההנחיות י לפ)סינון אויר  מערכת התקנת חסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק. בקוטרים שונים,

הרי מתקן הסינון, ע"י החברה באם סופק גש שיוד (.2010 אימנות הג"א )תק .היצרן תוהפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מיד רוצתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  םיורממות נוספת ע"י הגבדיקת תקינות ואטיע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו תקינתו והתקנתו ש

לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל המכר במפרט  ואו/ר כוכניות המין בתן המצויבלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה  פיקוד העורף.

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

 

 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6 

 (טבלה זו  רלאחהערות גם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 חדר רחצה 

 הורים
 רחצה חדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

 בחמט ורכי 
 (הולכפ/)בודדת

 

 מידות
 מ()בס"

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א' --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' אין --- זיכוי ₪ 

 ידייםטילת כיור לנ

ת ו מיד
 מ("ס)ב

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

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- מידות היצרןי לפ לפי מידות היצרן ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 תמקלח

מידות 
 ()בס"מ

--- 
 ןכל די תוראהו לפי

 ראה בהמשך
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,לחמים /

 חטשמהמאו 

 --- --- פרח/מערבל  פרח/מערבל  פרח דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ג' חפנסה אר נספח ג'ראה  אין ₪  י זיכו 



  

 

 

 

 

 , ג' 'בנספחים א',  

 29  מתוך  15 'עמ 14.05.2020תאריך: / 25,51דירות  חד' / 4  /  מפרט מכר למשתכן/ 2,3יינים בנ  /302 מגרש / מודיעין רשת ומ / פרץ בוני הנגב / מסד לאיכות הבניה

 

 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 חדר רחצה 

 הורים
 רחצה חדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ג' ראה נספח --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

ו ( א3 דרך  
 ה()הוללס

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' --- זיכוי ₪ 

 --- יש --- --- --- חיבור מים מכונת כביסה ולניקוז

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, ש כביסהמייבמ  פליטת אדים

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 יח כליםהכנה לחיבור מד
כנה לחיבור כוללת ברז והכנה הה)

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

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

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים גז לחימוםודת קנ

 :ואחרות טבלהל ערותה

 רט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.במפ ה,לבבט צוין בפועל רק באם  ם)הקיי  

  תקנה ה בהטנירוסץ/ קוורץ גרניט/מחרס/ סילי קוור ,לבחירת הקונה: ס"מ( 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-)בודדת במידות כ כיור מטבח (א)

   יבחר ע"י החברה.ק, שספ/ןלפי היצר )אינטגרלי(: י כיור רחצה שולחנ. )לפי סוג חומר הכיור( בהתקנה תחתונה או  שטוחה

 .לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה, במידות חרס כיור נטילת ידיים:

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

 .ירי נירוסטהצבעל כבד  פלסטי               

 מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה  3.5מחומר אקרילי בעובי היה ת :האמבטי    

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5ח בעובי ן מפילחילופ . ברזל מגלווןמפרופילי                

 לניקוז שיפועים עם 2279 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל בהוראות דרשהנ יפ על מהמידות יפחת לא תהמקלח  משטח מקלחת:               

 ;המשטח       

והוא ימוקם  בציפוי כרום ניקל ,ן קרמי דו כמותינגנוממיקסר בעל  פרח/מערבל: דגם: . לקערת מטבח)כולל חסכם( סוללה למים קרים/חמים  (ג) 

  סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -בגובה כפיה  :הנתהיי 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 עלוהם ימוקמו    בציפוי כרום ניקל,  פיה  ערבל: דגם: פרח/מלל חסכמים()כו   הלכיור/י רחצ, ים/חמיםסוללה למים קר )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15ולעומק  ס"מ לפחות 15 -באורך כ  :תהיינה ברז תמידו ,רוהכי  

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

 ת תחתיה איהכוללת יצ ,כרום ניקל יבציפו תותקן סוללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר :באמבטיה :)כולל חסכמים( חמים/סוללה למים קרים )ה( 

 ס"מ לפחות ומזלף.  60צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך למיל' האמבטיה   

ורך אכולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי ביקל ום נריפוי כ, בצ(3רב דרך )מערבל/ -מהקיר דגם: : למקלחת  

 מ"מ.   15ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30לופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך לחי ף.לזס"מ לפחות ומ 60  
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 ו על ידה./יבחרשה/קבלן ו/או הספק/ים שיוצגו ע"י החבר סדרות 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך   

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

 .לבן: ותועבקגוון ה )ז( 

 . והזנת חשמל ( וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007תיקון אוג'  -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח( 

  

 חרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.מר אא: באם לא ננה לנק' גזהכ (ט) 

 ופקת מהרשת העירונית.ס: מים בטמפרטורה הממים קרים )י( 

 שעומדים בתקן ישראלי קבועותלבחור או לרכוש  , באחריות הרוכש,באם אינם ממבחר החברה -ועות רחצה )אגנית/אמבטיה(קב (אי) 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 ו הכיור. א= קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה  פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול רז אש ברנשלף =  (ב)י 

  יסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת. = ו ר(סק)מי מערבל  

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

  

 אחרך מס, במפרט מכר זה  או במהנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלומתק )מובהר כי ציוד

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 , ברצפה, הבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1 

 שות כיבוי אש(. דרי "יפעוכמות,  )מיקום כיבוי, יתכן מתזיהאינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, או בסמוך לתקרה ירותקב  

 ין ב להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזילפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

 , ןושרות ו/או במסדרמרפסת ב מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום למאיידהמיועד , עד המיקום מעבהלהמיקום המיועד   

  .הרהחבעליון ו/או במסתור כביסה,לפי החלטת מהנדס  בגג  למעבה מיועדפ"י החלטת החברה. מיקום ע  

 ין. התקנת המערכת הסולארית תהיהכל ד תהיה לפי הוראותארית באמצעות מערכת סולהספקת מים חמים לדירות    3.6.2

 . ם והתקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(החמים ימות גיבוי חשמלי לדוד הבלר 579בהתאם לדרישות תקן ישראלי       

ק מפס לוצב זמן )טיימר( הכוללכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן ק  

 במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.   

והתקן קוצב , יעשה חימום המים באמצעות חשמל ת מערכת סולאריתמצעובא םלא ניתן לספק מים חמי ןלדירות שלהם לפי הוראות כל די  

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

גג עליון  או בסמוך להשירות או מוסתר אך נגיש כגון במרפסת  מקוםב: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד(             

       הנדס האינסטלציה.מ תכנוןלפי  

 (.2007 תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה ., מקלחתהרחצה, אמבטיומטבח  : קערותחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

  ן.אי :דלי""ברז  3.6.4

 פי החלטת החברה(.)מיקום ל : ישלדירהם מי  הכנה למונה 3.6.5

  האינסטלציה,מהנדס לפי תכנון  ,PPR, S.P ל,וגונת, פקסו: פלדה מגולםי חומר הצינורות: מים חמים וקר 3.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

 יש.: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחצנרת גז בדיר 3.6.7

 .: ישהכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

  ה:ערה 

 , תאמות, ברזי ניתוקה, םכיירם עבור מחברים, מאתשלו מחיר הדירה אינו כולללפי החלטת החברה. הינו בדירה,  הגזנק' מיקום  

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

 ,)הכנה בלבד( לסטיפבשרוול  לתחמושצנרת אספקת גז  בבניין.י החברה לפעול הגז המורשית ע"' חבל ותרהקונה ישי אותם ישלם 

 ר הדירה.במחיה לוכל 
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 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5מס' טבלה  3.7
 

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

 מיקום

נקודת 
 מאור

 הרתק /קיר
 ולל מפסקכ

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;ויזיהו טל

 ;נק' תקשורת
 .פון טל 'נק

 נקודות  3 כ"סה

 חר/ הערותא

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

מפסק תאורה ללובי   -
 . קומתי/חדר מדרגות

 . לוח חשמל דירתי -
ל  לכוארון תקשורת  -

 . קע ש
 ויזיה טלפוניה/טלו -

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -מלי ס חשיתר
  פעלתלה  לשמנקודת ח 

 התריס. 

 פרוזדור
1 

)כולל מפסק  
 מחליף( 

1 - - - 

  3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל  

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

 1 מטבח

6 
)אחד מהם  

  ד אחכפול,  
ם מוגן  מה

מים בדרגת  
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

קום השקעים, בתי  מי
  מעל היה יע התק

ל  משטח העבודה ככו
האפשר ובהתאם  

לתכנון המטבח יותקנו  
שקעי כח נפרדים  

 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( למנורה

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

ינטרקום )נק'  א -
 דיבור בלבד( שמע/

   רחצה חדר
 הורים

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

ת תקע  בי)
 לתנור( 

- - 

 - 1 1 - 3 1 השינ חדר

 /ד"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי  
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

פיקוד   תקנות לפי 
 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

  ןזמ+ התקן קוצב  
דוד  לולל מפסק  הכ

ש במיקום עפ"י  השמ
 כנון. הת

 + אוורור מכני

 מרפסת שרות 
1 

 וגן מים( )מ
- - 

2 
 ם ימוגן מ

 ת כביסה, מכונ)
 ביסה(מייבש כ

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי +  

מפסק + מנגנון פתיחה  
 ידני. 

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

ל  צריכת החשמל ש 
עון  שן תחובר ל מחס ה

מל הדירתי אליו  החש
שויך המחסן. או  מ

לחילופין שהזנות  
של כל    החשמל

נה  למו המחסנים יחוברו
שותף ונפרד  מ

ים בלבד, או  למחסנ
מונה נפרד לכל מחסן,  
להחלטת המוכר ועפ"י  

 בחירתו. 

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- - 

    



  

 

 

 

 

 , ג' 'בנספחים א',  

 29  מתוך  18 'עמ 14.05.2020תאריך: / 25,51דירות  חד' / 4  /  מפרט מכר למשתכן/ 2,3יינים בנ  /302 מגרש / מודיעין רשת ומ / פרץ בוני הנגב / מסד לאיכות הבניה

 

  הערות לטבלה ואחרות

 כולל נקודת הדלקה אחת.אהיל/ ארמטורה(,  -ה )ללא נורה וכיסויל גבי קיר או תקרנורה ע תבי = תקרהר/ י ק נקודת מאור (א)

  )שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(. שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.= " מאור )רגיל( תקע בית (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  ר כל שקע בנפרד(.נספ חד,אי שקעים או יותר בפנל )שנ הניזון מזרם חשמל רגיל עם כיסוי, שקע בודדגן מים: מו  גיל(רקע מאור )ת תי ב  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים 

 תלכמו וספתם תנאיוששל נקודות המאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף א'  תאור בלבד לאופן ההדלקה נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 בסעיף א'.מאור המצוינות ה נקודות

 2.5מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם קבלים  עגל נפרדנפרד )כל נק' במ שמליל חגם" הנמצא/ים על גבי מע"שקע/י = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 מ"מ . 

 גת הגנה גבוהה.בדרמים  הקצה מוגןזר יאבבית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך או אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

בין מחשבים,  –ת טלפוניה, נקודת תקשורת חוד וכוללות נקודאו לט( לנקודות ביחד )קומפ 3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/קודת נ (ז)

נט. אינטר/םישת הטלפונלר הירללא חיבור הדחיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.   –נקודת טלוויזיה 

 .לל כיסויכו 1מודול  55סא וקופ ירקורת ועד נקודת ההכנה בת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז התקשנקודת התקשור

 .(עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או לנקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים )נקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

  מ"מ.  2.5ם מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלי, עגל חשמלי נפרדל גבי מ ע תקע כוח בית = נקודת כח (ט)

הכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד.וין אחרת הכוונה לא צאם ב"הכנה"=   (י)

למניעת ספק א "תנור להט" )ספירלי(. "מפזר חום" ול (,ת הדיירוקן )באחרייות צהמעל דלת חדר הרחבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 ה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים.ההכנ ע"י החברה. פקיםמסו דגש כי אמצעי חימום לאיו

ם /ם את אותהכבימם/דליקינקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מ =חליףמ (יא)

 מאור. ות/נקודה

נן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות מתחת למקום המתוכבח, המט נקודת תלת פאזית בארוןתותקן מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי= בדירת  (יב)

 תי.רדי. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל ה5*2.5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

 אחר מכר זה  או במסמךפרט במ ,רק באם צויין כך בטבלהש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל ומתקנים לגביהם יי ציוד כ)מובהר 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

   מנגנון שבת לתאורת ובחדר מדרגות  לחצן להדלקת אור .יש: ת מאורו חדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקוד   3.7.1 

  יש. :מתיתקו  הדירה להדלקת אור במבואלחצן מתוך ה יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:. ועהקב לילה              

 : הכנת שרוולים )צינורות( בדירה על פי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.פון חוץ טל 3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 רישות הת"י., לפי דט: סטנדרוג: סעשקאביזרי הדלקה/ 3.7.4 

בתוך  )כולל שקע רגיל(,דירתי רת ולוח תקשו  (בעתידחבה הר ךלצור מודולים 6-פנוי ל)כולל השארת מקום דירתי  לוח חשמל 3.7.5  

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

 ן.קוצב זמ כולל  יש.: י לשמחשמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .זמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה(תקנת מונה אשר יוה והזמנהמחיר הדירה אינו כולל אמפר. ) 3×  25: תלת פאזי: יבור דירתי גודל ח 3.7.7 

 תומ, כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקשמע דיבור )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 ינה הורים(.בחדר ש רמע ודיבולשומית פו ,הכניסה  

 ן.י: א(ספת במעגל סגור )נפרדתמערכת טלוויזיה נו  3.7.9 

  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהיטת שידורי הכנה לקל 3.7.10 

ילופין .  לח(פק שרות זהאשר תס תערוצי -רבה הייזלחברת הטלווללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות )   

ע"י הקונה  ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fו דיור 33, 1,2רוץ רי עידושלקליטת  למספר בנינים או ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית   

 מספק שרות זה(.  

 



  

 

 

 

 

 , ג' 'בנספחים א',  

 29  מתוך  19 'עמ 14.05.2020תאריך: / 25,51דירות  חד' / 4  /  מפרט מכר למשתכן/ 2,3יינים בנ  /302 מגרש / מודיעין רשת ומ / פרץ בוני הנגב / מסד לאיכות הבניה

 

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

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

החשמל ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים המערכת .הדירתית להחשמ צריכת של הלבקרו רולניט מערכת תותקן דירה בכל -  

 .המשתנים החשמל תעריפי הזנת ותאפשר הישראלית   

 :לתכלו כתהמער                                    

 חשמלי זרם דדוהמ רכיב על מתבססת אשר הדירתית החשמל בלוח מדידה יחידת                                    

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

 אותם ומציג ומיתמק בצורה הנתונים את עבדמו המקבל ילחוטא ידיגיטל צג                                    

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

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (צטברתוהמ פתטנרגיה השוהא תריכצ נתוני את לפחות יציג הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה נגיש במקום                                    

                                .הכספית                                   

 .3.5חיבור לתריס/ים חשמלי/ים. ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף  -

 

 מתקני קירור / חימום, בדירה: .4

 :תכלול אשר ,פאזי תלת טיתסטנדר אחת מרכזית מיני תכלמער  בלבד כנההש י ן.אי מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד ידלמאי נןכמתו מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                        המתוכנן יקוםהמ בין הרצפה במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד ושתנח נרתצ של "צמה" בותלר הנדרשות התשתיות ביצוע  .2                   

  מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                        

 .עלבפו המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה וליכל "המצ"ה                       

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר קודלפי ריק שרוול תהתקנ                   3.

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

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום . 5                   

 ילי בממ"ד. במקרה זה ההכנה תכלול:צע הכנה למזגן עתבו רף,ו*באישור פיקוד הע     .  6  

 נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל.  -                    

 יל בדירה. קצה הצינור ייסגר במכסה. אל מחסום רצפה פע "ד ועדמר מחוץ למבקי ודהצנרת ניקו מים, מנק -                    

 וצנע ומוסתר ע"פ התכנון.בה יהיה במקום מהמע קוםימ -                    

 כל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג האויר.  -                            

 לכל  מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי לשע ככל  ( לעיל.6) 4.1יף מעבר לאמור בסע .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני כתמער עותצבאמ חלקיה  

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

  .איןרכזית בבניין: י הניזון ממערכת מר דירתי מיזוג או  4.3

   .: איןהפועל בגזתנור חימום   4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןלימום הפועל בחשמור חתנ  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7

 .ין: אחימום תת רצפתי   4.8

 אין. :אחרים מיתקנים  4.9

 

 

 

 רי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:סידו * .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הירבד ספרינקלרים(:ית )ומטטמערכת כיבוי אש או  5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: גלאי עשן  5.2  

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

 , תו ע"י רשות הכבא דרשי י ש , ככלעליהם לרבות חיפוי/ציפוי  ,ות אלו כיבוי ובטיח לוי,גי  דורי י ס* התקנת   

 , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות.כנית המכרתו ב יוצגו  לא בהכרח    
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 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

  : בתחום המגרש;כולם. יה אחד לדירהא פחות ממקום חנול הבניה לפי היתר :םי /ן לבניי סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 . יעשו בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינטטי :פנים המרתף גימור קירות. מרתף ות הקומבכל החניות               

  ;אין)לפרט(:  חניות במקום אחר  

 ית המכר.כמצוין בתוכנ: םמיקו  ניהבפי היתר הל :תו חני  מספר: יש, חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 תר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  ובנספח החניה להי יתוחה/פבסומן בתכנית המגרש/סביחנייה לנכים כמ             

 נכה. ייר שאינולדם גנכה, בין כלל דירי הבית ו מטעם משרד התחבורה(, ובהעדר רוכש                                

 : יש.ערכת תאורהמ .מוחלק בטון :מקורה חלקית/מקורהניה ח גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: לחניה מהכבישישה ג 6.1.4  

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

  אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

   

 פיתוח המגרש 6.2 

 .ןילבני יסההכנ למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה תרחב תתוכנן מגרשה בתחום                               

 ]ןילבני הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  כניסה שביל תכלול החיצונית בההרח                                

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

 .ת/ אבן טבעית: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבובילים: חומר גמרש 6.2.1  

 .ככל הניתן בעל גוון בהיר הריצוף יהיה .בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית: : חומר גמרדרגותמ/יםבילש 6.2.2 

 בהתאם וני במים גינון חסכ .יש :צמחיה(. תצורפ)על פי סימון בתכנית  מ .יש: חצר משותפת 6.2.3  

   ת.ולהנחיות משרד החקלא                                

 .ש: ימשותפת רשת השקיה 6.2.4

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

 ע"י הרוכש בעת יעשה  מים משולי הבניין( טיות )להרחקתבחצרות פרקוז פני הקרקע י ועי נשיפ ידור: סהערה   

 .הפרטית גינהר הו סיד    

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים,  ), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירה/ות גן פירוט  6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

 מ"ר. 7-לא פחות מ: יש, בשטח ות גן דה לדירה/הצמורוצף בחצר ממשטח  6.2.7  

 ישת הרשויות. לפי היתר הבניה ודרומר: ח: שמגרהות של /גדר בחזית 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.9  

 

   תפותמשו  רכותמע .7

 מערכת גז:  7.1 

 תואר בתוכנית המ ובמיקום ,עם חברת הגזאום בת ,קרקעי -גז תת י/צובר תבאמצעו סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

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

  ותחזוקתה. ת הגזצנר הנחתל    

 ז.גגז הינם בבעלות חברת הוצנרת אספקת ה ,צובר/י הגז כאמורת כי מובהר בזא   

 ;: ישלדירה מרכזי  ממקורצנרת גז  7.1.2  

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

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 הנחיות יועץ הבטיחות.הכיבוי ו פי דרישות רשותל :גותמדר חדרי מערכת להפעלת לחץ ב 7.2.1  

 והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דרישות רשות הכיבוי : יםדורזבמבואות/פרו יניקת עשן מערכת ל 7.2.2  

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

 יחות.דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבט : לפיולתן רגזי כיבוי ותכארבות י לו כיב עמדות 7.2.4  
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 ות יועץ הבטיחות.רישות רשות הכיבוי והנחיפי דל :ן גלאי עש 7.2.5  

 יבוי בשטחים משותפים, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש כיבוי ו  גילוי  מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 רישות רשות הכבאות.מות לפי דמיקום וכ טיים,רפ או               

 

 ץ הבטיחות.רשות הכיבוי והנחיות יועע"י  רשדככל שי: ץ במרתפי חניהאוורור מאול 7.3 

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

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

             הכניסה דלת ליד קעהקר בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: אר שגוי. לדו 1עד הבית, ולו 1 רה,יכל דל: תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בניין כלל                     

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 חדר/ים לשימוש כלל  בחלקים משותפים(,)ת תאורה אגר מים, מערכוממים, ת ובומשאמערכות סניקה   

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  ים סמוכים,נינית בבבבניין ולטו הדיירים  

 

   חיבור המבנה למערכות תשתית .8

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

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 לא כולל התקנת מונה.; יש. רת החשמלבהתאם להוראות חב ,החשמלרשת ן ליחיבור הבני  8.3  

 .ניםוהטלפ חב'לירה חיבור הדכולל תכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא בהתאם לתקנות ה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 יף עהכנה בלבד )ראה גם ס .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי לרשת תקשורת  ור הבניין חיב 8.5  

 עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תהגובל במגרשפיתוח כללי  8.6  

 .החברהות יבאחריעשה ע"י הרשות המקומית אינם   

  (.ר הבניהאו אחר לפי הית יש )מכלים טמונים: שפהלאצירת א מתקן/ים 8.7  

 .הרשות המקומית ע"י: הפפינוי אש  

 

   משותף רכוש .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: מקומות חניה משותפים    9.1.1   

 אין. :(החפתו  ,דיםוועמ )קומת כניסה קומה מפולשת 9.1.2   

 רה.לפי החלטת בחב: ם שאינם צמודים לדירותמחסני  9.1.3   

    מ"ר. 14-פחות מלא בשטח:  .: ישמת כניסהבקו בי(ו מבואה )ל 9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 בכל בניין. 1)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 כל בניין.ב 1: תליו עפר ממס: יש; מעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.ם על הגג: החלק התפוס על ידי מיתקני פחות: לשותףגג מ 9.1.8   

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

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

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

  דין.כל  פירוש רשות מוסמכת על וכל מיתקן אחר שתדמאגר מים            

 .; יששטח ללא גינון  : יש.וח בתחומי המגרשושטח פת חצר 9.1.12   

 ותף שכוש מכר םומנימסהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, :  מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף 9.1.13   

 ות המכר.בתוכני   

 

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

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   
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 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 על הגג. (ותפיםהמש) ניםגישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השו  9.2.6  

 חדר מדרגות אל חדר מכונות.גישה מ 9.2.7  

 .ים()משותפ לחדר/ים טכני/ים ומתי י קבשה מחדר מדרגות או מלו גי  9.2.8  

 .על הגג משותפים התפוס על ידי מיתקנים –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 ה כרכוש משותף.ע"י החבר ככל שיוגדרו: רחחלק א 9.2.12  

 

 

 יין/ים לפי העניין()לבנ בית משותף 9.3 

 חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית  –)להלן  1974 – דהתשל"רות(, לחוק המכר )די 6ם לסעיף בהתא א()  

 של התקנון המצוי  נה הוראהבית מבטל או משהל על החילעתו המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבד    

 אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על לחוזהיב לכלול במפרט או לצרף , חיהלןלמן העניינים המנויים  המתייחסת לעניין    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (2)   

 ף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;בית המשותתפות בהוצאות התר ההשיעוש (3)   

 ל הבית המשותף;ניהובר דסדרי קבלת החלטות ב (4)   

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

 כמי שהתחייב  וזה המכר,על אף האמור בח אוהו,יר (ן )אמוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קט )ב(  

 בית  המשותף. על הלו ווי לגבי אותו עניין יחשהוראות התקנון המצ    

 

 רו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:שיעו  9.4

   של כל שטח( ל5יהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף  

 קול דעת כפי שיידרש לפי שי ותף,המש ביתהפרט אחר הקשור ברישום זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל  ,ור בבנייןיחידות הדי  

 מוכר ו/או כפי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים ה  

 (.6א' סעיף  במפרט זה פרק םכהגדרתה )לדירהצמודים   

 

 בית:י קבלת החלטות בדבר ניהול הרסד 9.5

 . 1969 -מקרקעין התשכ"טוק הבח עיהיה על פי הקבו 

 

 :שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו  9.6

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

 ות שלקבועת הוחסי כאמור ברכיב ההוצאיחויבו בתשלום חלקן היהן שימוש בפועל כר לא יעשה בה בידי המונייבהן תה הזקהחדירות ש

 שותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור אחזקת הרכוש המ

ר מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן כאמו וזאת, בפועל היתה צריכה איהן כי לבלג  לאחר שיוכיח מתשלומן ביחס לדירות האמורות

 .בתקנון המצוי

 

 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/)ו  וצאים מהרכוש המשותףם המלקי חה 9.7

 כניות המצ"ב  ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתמהרכוש המש יוצאו, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה       

   המכר.ר ו/או בהסכם במפרט המכ םאו מצויניו/      

 קביעתה הבלעדית של החברה. רות בבית המשותף לפילדי מדוצאים מהרכוש המשותף ויומקומות החניה שבתחום המגרש מוצ .א

 שטחי חוץ מקוריים.  . ב

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

 מסתורי כביסה. .ד
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 עיל(. ל 9.2.9יף בסע וגגות )למעט החלק כאמור , גינותמרפסות .ה

  .ת המוכרתוהמחסנים לתא שבבעלויות החנ מחסנים לדירות, יוצמדוית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או השבעת רישום הבככל  .ו

 

 

  ____________    ____________    ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה          

 
 
 

 ית המשותף.לנציגות הבונה רו לקוועבימסמכים נוספים ש נספח א'
  .הערות כלליות פח ב'נס

 .בלאות זיכוייםטנספח ג'       
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 לקונה ולנציגות בעלי הדירות כים נוספים שיועברומסמ – 'אנספח  

 

 תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: 10.1  

 דירה.הות( של )חיצוניליות של כל חדר ומידות כל דותימהכוללת  1:50 -לא קטן מ מידה תכנית הדירה בקנה 10.1.1   

 המשותף בקומה.ימון הרכוש הכוללת ס 1:100 -מ ןקט לא הנמצאת הדירה בקנה מיד תכנית הקומה בה 10.1.2   

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

 כוש המשותף הכוללת סימון הר 1:100 -ה מידה לא קטן מרתף בקנמות מקומות מפולשות; קו /הניסכתכניות קומת  10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  לו ניתן לצרף מוצמדים; תכניות א תייםדיר ושטחים   

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

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250נה מידה בלת היתר בניה בקלק תומיקגרש כפי שהוגשה לרשות הממנית התכ 10.1.6   

 ת.וגינות צמודו

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש נתנו הוראות תחזוקהה יידירהבעת מסירת  10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 ה על גימורם.רהדי שוטפות לתחזוקת כל רכיבי עולותפ )א(   

 יר, מערכות מיזוג אוו, יחותבט תמערכונות בדירה לרבות השירות המותק ת ותחזוקה מונעת של מערכותתחזוקה כולל )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

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

 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.ות יצרן/רה, לרבות שמתקנים בדימערכות המוווד יכני ותעודות אחריות של צטמפרט  )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  (1) ה בבנייןהראשונ אשר לו נמסרת הדירהירה ש דכהמוכר ימסור לרו 10.3  

 ן:יעניבהמכר דירות פי חוק  ת עלון לרבהבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל די  

 כל רכיבי הבניין על גימורם. טפות לתחזוקתפעולות שו )א(   

 מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג ות בבניין לרבות השירות המותקנרכות ל מעת שעוקה כוללת ותחזוקה מונתחז )ב(   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 אם נדרשות. ות,יופתקאפיון ביקורות שוטפות ותוירות תד )ג(   

 ת קשר.ומספר טלפון ליציר ספק רן/צם במבנה, לרבות שמות יותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנימפרט טכני  ()ד  

 מיליה.יפקסומספר  רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון )ה(   

 ל ותקשורת, מערכות בטיחות חשמסניטרית, בלבד של אינסטלציה  תותפו( למערכות המשAS MADEת )וות עדתכני )ו(   

 אמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור וכר יצרף למסמכים ההמ .תוחילקטרומכניות במבנה ובפומערכות א   

 נה( מיד עם מינויה.וה שתמלמסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונ   
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 ואזהרות  הערות כלליות   –ח ב' פנס

 ות כלליות למבנה ולדירה הער

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה הישראלי,כנון והבניה והתקן ת התקנותאכות יהיו לפי דרישות כל המוצרים והמל .1

הכנה לטלוויזיה  תקןמרכזית אם התקינה בבניין מנטנה בבניין ו/או א )לא סלולרית( החברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה .2

 להוראות כל דין. פוף לווין, בכ ים ו/או צלחתבכבל

בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ו/או להימנע  וועד הבית, ולנקוט צעותבאמ לפעול בעצמו ו/אוחייב הקונה מת .3

ניים וביצוע ריסוס שורשים חודר אי שתילת צמחיה בעלת רק, שפורט לעיל, לרבות אך לא , כפיסיכון לאיטום המרתף כדי  מכל פעולה שיש בה

 .חרקיםלמניעת קינון  תקופתי

 אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות.  קרה קלה ו/או סגירהו בתכוסיומערכות כאמור  .4

ות צע קיטום פינו/או שיפולים לא יבו רותיבחיפוי ק. נים הישראלייםקרש בתבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנד .5

 .)גרונגים(

רש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות ומי המבנה ו/או המגבתח ים/חתידרש החברה להעמיד שטלמניעת ספק יודגש כי באם  .6

כות ובז לצורך גישה, כן ןנייבלרבות שימוש במתקני ה יתשה חופהמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גיש

 ים אלו.סי ועד בית בגין שטחו פטורים מתשלום מים אלופיגר כבלים. כמו כן יהיו הטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבהשימוש ו

 וחות או סגורות.תזות פחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, בארי .7

 ו בטרם נמסרה הדירה לקונה.ה או מי מטעמודות בדירה ע"י הקונבע ועיבוצלא  .8

מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין. יכול שיהיו תקרות  יריםהדי רכשו ע"ישי שקיימים(, )ככל במחסנים .9

 פקוד.תוב שובאופן שלא יפגע בשימו דבים בלונפרד למחסנ הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף 

לא אך  ים ליצור הפרעהעלולל וליית כביסה, מקטינים החויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תל ד המים החמיםשל דו מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

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

 עשים ומפגעים.רת לוהתקנ

שהם שיובאו ע"י הקונה יטים או אביזרים כלפר, ייןנלשהו שיגרמו לחומרי הבזק כאי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נלא יהיה אחר המוכר .12

יטים רהפ, ומרים ו/או ביצוע העבודהחטיב הכל האחריות בגין אלה כולל ל ,לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן

 ול על הקונה בלבד.ספות הנ"ל תחוהאביזרים והתו

הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת לפחות בשלוש השנים כוף ן תפהמוגן, באו וורר המרחבחשוב להדגיש כי יש לא .13

 .הם עשוי המרחב המוגןמן שוהאדמה והנמצא בקירות הבט מבטן באגרגטים )חצץ(, המופק אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

 חניות, מחסנים ,ון גינותבשטחים פרטיים, כג עברור ישכלל הדיירים במבנה וא ת ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתותיתכנו שוחו .14

 ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. 

, בהתאם וכד'( ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרשכ, גז, ביוב נות )חשמל, בזק, טל"והש תירוניים ושוחות של מערכועחות( פילרים )גומ .15

 ו ע"י הרשויות.אושרשי חלתכניות הפיתו

 .וף זהברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצעה נסי .16

 ת הרוכש לא תיפגענה.ובכל מקרה זכויו ון ו/או אישור הרשויות.ם לצרכי התכנהחנייה ומיקומם בהתא מותויתכנו שינויים במספר מק .17

 בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעיים יסה לרכבים המונעיםהכנ ורהסא .18

 ם במרתף/ים.יותפשבשטחים פרטיים או מ "מ(,פני )גבגז פחמימבנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  .19

שונים  או אופקית, בגבהים/ית ואנכ ין, תיתכן העברה גלויהאו הנחיות הרשויות ובכפוף להוראות כל ד/שות התכנון ולפי דרי .20

 ןשאינ ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות

 . ואוורור, קווי חשמל,ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צנרת מ.אחשמל, צנרת  גון: צנרת מים, צנרתכוד עמשותפות, צנרת, תעלות ו

ום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במחסנים, במרפסות, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית, תקשורת וכדומה, בתחון, טלפ

טת היועצים הטכניים. יות, לפי החללמסומן/למצוין בתכנ רמעב יים, בקירות ובתקרות הכלרציבו בשטחים משותפים ובשטחים

ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. הקונה יאפשר גישה חרת וישנו את צורת רה אסגי ויכוסו בתקרה קלה ו/אומערכות כאמור יתכן 

 לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.

וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל ניקוז וכד'( צנרות )מים, ביוב,  תברווהמחסן או החניה, יתכן וע ה, אוברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדיר .21

  .ומהווים חלקים משותפיםהבניין, 



  

 

 

 

 

 , ג' 'בנספחים א',  

 29  מתוך  26 'עמ 14.05.2020תאריך: / 25,51דירות  חד' / 4  /  מפרט מכר למשתכן/ 2,3יינים בנ  /302 מגרש / מודיעין רשת ומ / פרץ בוני הנגב / מסד לאיכות הבניה

 

החלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, ת המגרש, הפיתוח, ובולוג .22

 ישות הרשויות.רע ולדהביצו

 כבר פי המפרט המאפשר בחירההתקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיזה עם הרוכש מידה וטרם חתימת החובפק סלמען הסר  .23

ה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות לם, לא תתאפשר בחירהוש

 קבות בחירת הקבלן.עלפה בבחירה או הח

חשמל וש בשימהיקט או חלק מהן. עלות שותפת של הבית, וזו שתשרת את דירות הפרורכת החשמל המיחובר למע  - T.V-ל הנטנאמגבר  .24

 חלק מהוצאות הבית המשותף. תהיהשל המגבר 

 אין לשתול צמחיה ישירות באדנית אלא במכלי שתילה.  - (ככל שישבאדניות בנויות ) .25

ת כגון: הבדלי בהתאם לכללי המקצוע, יתכנו תופעות טבעיום הישראלים ווחיפוי ובכפוף לתקני צוף יבאבן טבעית, בר -אריחים  ם בין הבדלי  .26

 תחמצנות מינרלים )ברזל( המתבטאות בכתמים דמוי חלודה. ים, "עיניים" וכן הגיד ון,ומרקם, ג

לא  המכר. כמו כןח מסומנים בתוכניות רבהכ קירות בטחון וכו'(, אינם שאים,מערכת שלד הבניין )עמודים, קירות נו -שינוי בחלקי בניין  .27

הריסה ו/או עבודה הכוללת ות ומחיצות. לכן כל בתקרות, רצפות, קירכו' ז וגביוב, חשמל, תקשורת,  מערכות מים, מסומנים בתוכניות נתיבי

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

ם יאלקטרומכניות, ביוב ומת בחלל גבוה )פנים וחוץ(, ו/או למערכות קבוע, חלונו בניה החסומים בזיגוג תחיפשל   - ה לתחזוקה וניקוי שהגי  .28

, )פיגום 1139ה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדרש רק מורשים לעבודות גובה ובציוד מתאים והעומד בת"י גג/ות עליונים, יעשאו /ו

 וכו'(. פלינגמתרומם/תלוי, סנ

ות לרב ת(,ום פרטיים )חדרים ומרפסמעבר בשטחי , הקונה יאפשרבחזיתות הבנייןקירות גות, וג ןוניקיורך תחזוקה ולצ  -מעבר בשטח פרטי  .29

 .ובתאום מראש ןהענייסנפלינג, הנחת ציוד מכני וכלים, הכל כמקובל בנסיבות קשירת פיגומים, 

 , מפוחים, מזגנים וכו' ליות, משאבותתקשורת, גנרטור, מע ,שמלחככול שיהיו כגון:  -יות נטרומכתחזוקה  של מערכות טכניות ומערכות אלק .30

 הוראות כל דין.ת התחזוקה ובהתאם להראום לאת הבית ו/או הקונה בהתתיעשה ע"י נציגו

 חרום לצורך בעתים בקומה רהדיי אשר ישמש את כללחיצוני חילוץ  ימוקם חלון/דלת ןבבנייבאחת מהדירות בכל קומה יתכן ו -חלון חילוץ  .31

י בעת חירום יאפשר , וכזה חבפתקבוע א ייקבע סורג מתחייב כי ל ,רכש ממוקם חלון/דלת החילוץבדירה אותה  אשר ,ומילוט. הקונה רמעב

 על המוכר להעביר מידע זה לרוכש טרם בחירת הדירה.את המעבר בדירה אל חלון/דלת החילוץ. 

ות תחזוקה מקצועית אחרות המחייברכות אלקטרומכניות ועו מנבנה ובחלקיו השונים הותקמב -ת הדרכה לטיפול שוטף במערכו  .32

יצרנים ו/או החברות ספקיות הציוד או המתקינות במבנה, את נציגי ה חזקהת הלהחובה לזמן בסמוך לקב חלההמוכר ושוטפת, על 

 לאופן השימוש והתחזוקה. לנציגות הבית הציוד, לצורך קבלת הדרכה

 

 אחרותלליות כערות ה

ות באופן ושפעמ ,טון, אספלט ו/או גרנולייש לקחת בחשבון כי רצפות בט -לים וכו'( מעברים, שבי )מיסעות, חומרי גמר ל ת עו השפעות ססמי  .33

תופעה בקודי זות ססמיות ו/או תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעירים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפטבעי מתזו

  בהתאם לשכיחות התופעה. תחזוקה שוטפתומרים אלו. יש לבצע חלת יטבעית זו, האופיינ

בתכניות, וכי הוראות המפרט כולן הן בנוסף ומבלי לגרוע  וע מההערות האמורותלגר בלי מהערות הנ"ל הן בנוסף ו מובהר בזה כי ה .34

 מהאמור בהסכם.
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   זיכויים טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיזיכו בלאותריכוז ט

 

 

 הערות מיוחדות 

ן לצו המכר תיקוו 1974-כר )דירות(, התשל"דלחוק המ 6ראות המכרז וכנדרש בתיקון מס' נם בהתאם להויכוז זיכויים אלה היר .1
)מפרט המכר(. מובהר כי עפ"י הוראות המכרז, פרט לנרשם להלן לא יבוצעו שינויים מהמפרט והתכניות המצורפים  2015-התשע"ה

 יובים אחרים.חאו /כר ולא יבוצעו זיכויים ומסכם הלה
 

 כוללים מע"מ.אינם  להלןים מחירים הנקובה .2
 

 ד הבסיס:המדד הידוע ביום חתימת הסכם המכר.ד תשומות הבניה, מדל:מדים דהנקובים בנספח זה צמו המחירים .3
 

יירים( מסגרת הליך שינויי דבה )לא ו לנצל זכותו לזיכוייםני רצולהודיע לחברה/קבלן, על רצונו או ארוכש הדירה המועד האחרון שעל  .4
המכר  ובכל מקרה לפחות עד החתימה על הסכם ממו מיםי 30החברה/הקבלן בתוך  : "מועד ההודעה"(, ימסר לרוכש הדירה ע"י)להלן

 יום קודם למועד קבלת ההיתר.  60
 

 ור לזכותו זוהתקופה, תתקבל כווית תוםבהודעת תזכורת ע"י הקבלן  למתן אי הודעת רוכש הדירה כאמור עד התאריך האמור ובכפוף .5
 על פי כל דין.

 
מטבחים שאינו ספק החברה, התקנת המטבח תתאפשר בחר ע"י הרוכש ספק ל שנוככ רונות המטבח המתוכנניםניצול זיכוי בגין א .6

 לרוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.
 

 .308/2016כרז מר/בד, בהתאם למעל הפריטים הנ"ל בל ריתווזכותי לקבל זיכוי כנגד  ילי כ ידוע .7
 

 הוא מוצמד למדד תשומות הבניה בהתאם למועד הזיכוי.כאשר  ן בגין הממכראחרום הול והמצטבר יקוזז מהתשלסכום הזיכוי הכול .8
 

 .י כל דין. פעל  החשמל לא יפחתו מהדרישות שתיותמתן הזיכויים לנקודות חשמל ינתן בתנאי שמספר הנקודות ות .9
 

ירותים חדרים כאשר חדרי הששני כל למעגל סופי אחד לפחות  והתקנים הנוגעים לחשמל, במתקן ביתי יותרהתאם לחוקים ב .10
ולים במספר לינם כוהמעברים אינם כלולים בחישוב החדרים. מעגלים לדוד חשמלי, מכונת כביסה, מייבש, מדיח כלים, בישול ומזגן א

 שרות לבטל את הנקודות והמעגלים הנ"ל.ם לכך אין אפעגלים סופיים, ובהתאמשל  המזערי הנדרש
 

הינה על פי המפרט הבסיסי של משרד השיכון והבינוי, והיא בסיסית ונורמטיבית,  טלפון במפרטי המכר/תקע בית/כמות נקודות המאור .11
 ולכן לא מומלץ להפחית ממנה.

 
בלת החזקה נם באופן עצמאי תתאפשר לי אך ורק לאחר קאפשרות להתקיריט מהפרטים הנ"ל, הפין גיצלתי את הזכות לזיכוי בנככל ו .12

 ספק יובהר כי גם גישה לממכר לצורך מדידות וכיו"ב לא תתאפשר בטרם מסירת הממכר. ל חשבוני. למען הסרי ועיותרבממכר, ובאח
תם יחשבו כסיום הסתיימה התקנים יצוקים ובנויים וטלמנאורת/מים/ביוב. הנמצאים בשמל/תק*למניעת ספק יודגש כי צנרות לחש

 כותו לזיכוי מהאמור במפרט המכרעת רוכש על מימוש זהוד ייןנלחוק המכר לע 6בתיקון "התקנת הפריט" כמשמעותו 
 ןבי םפשרות לבחור פריטים שוניאינתן *פרטים שונים המוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא ת

 יים וברזים.: כלים סניטרספקים שונים לדוגמא
 

זו, בחתימת החברה/המוכרת והקונה על נספח זה, ים המפורטים בטבלה ומחרהמת תו לזיכויים מהפריט/יםמימש הקונה בפועל זכו .13
 יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.
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 : קראמ

 יחידה.  -יח'

 מרובע. ר מט -מ"ר

  ורך. מטר א -מ"א

 חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  -קומפלט

 ריט אחד בודד. פ -פריט

 
 
 

 יר בגין זיכוי בלבדמח  - ת מטבח, רחצה רונו: א אנוש
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
 ןכולל ארו) מ"א 5 ת המטבחוארונ לכללזיכוי 

, ברז מטבח, מטבחדה, כיור ון/עליון, משטח עבוחתת
 מפרט המכר.(, לפי התיאור שבחיפוי מטבח

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי(, לפי כללין רחצה )בחדר רחצה ארו

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

 
 

 בד בלי ומחיר בגין זיכ -ואביזרים  ברבותנושא: קבועות שר
 

 
 הערות:

 ה.התקנ .כל המחירים כוללים זיכוי פריט+1
 
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 רהמכ
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט פרט המכר.ה,  לפי התיאור במרחצ יורכסוללת ברז ל 3.6

   126 ריטפ קומפלט פרט המכר.במר וברז לאמבטיה,  לפי התיא תסולל 3.6

3.6 
יאור במפרט ,  לפי הת)אינטרפוץ( סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 ריטפ טלקומפ
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 יכויים מחיר בגין ז  -נושא: חשמל/ תקשורת
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 /חומר
 דהועב

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ ותמכ

   72 פריט קומפלט זיכוי – מאור קיר/ תקרהנקודת   3.7

   78 טפרי קומפלט זיכוי –ע מאור בית תק  3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט נקודת טלפון 

 
 : לטבלאות החשמל/תקשורת ות הער

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

 ביצוע. ים לזיכויים לפני יחסיתמ חשמל/תקשורת  ר המחירון י . מח2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ____________   ______ ______    ____________ 
 חתימת המוכר     תאריך         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


