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 קרקע  קומה: 

  
 1 דירה מס': 

  
 L17– 1 מס': מדגם/ בניין 

  

 511847337ח.פ. בע"מ (1993)פרץ בוני הנגב 
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2יף עס              

 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               
 אור הדירה.ית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

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

 
 הירין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזיאור 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. רה ושטחים יבדימורים גו( רשימת חדרים 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(3)טבלה   :3.5סעיף         
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,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   
 (. 6.2.1-6.2.8רש )גמפיתוח ה  :6.2סעיף   

 .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   
 .םי: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדייר7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6ף סעי  
 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   
 ותף )רישום ופרטים(.שמ בית  :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   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 פחיםסנ
 

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

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

 1 דירה מס':   

 קרקע  קומה:   

 __ מס':  מחסן  

 __ מס':   חניה  

 1 ': 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            511847337מס'  .פ.ח ( בע"מ. 1993)י הנגב ץ בונרפ  :נספח לחוזה בין   

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .ומיתהרשות המקע"י  עביק: בית מס' מורשת: רחוב  יןעידומ: ישוב .1   

 . 1  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    

 .ראלעי ישרקמק תושר: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   :רהי כהחתקופת  2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

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

)כניסה  כלי גינהלמחסן ו חצר, רחבה מרוצפת, מרפסת שירות*, רד(פנש )בית שימו חיםאור רותייש ,(יהבטמא) כללי חדר רחצה פרוזדור,

 .(ניתחיצו

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

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

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

  –ה ז ןיילענ     

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

 ית אחרת.תוכנ ודירה אבקומה או בינה לבין      

 ץ;וחהר קי לבמרכזו שהאמור ר קו המצולע רה אחרת יעבוכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די     

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

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

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל עם אפ בשויחרה ישטחו של כל מהלך מדרגות בד (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

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

 קשה להיתר(. הבניה )בון וכנתה ותתקנ –)להלן  1970      

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

 

 :המשמשים את הדירה באופן בלעדי ם לדירה או י דשטחים נוספים המוצמפירוט  .6 

 אין. :(1) מרפסת שמש בשטח   6.1   

כנית )יש לצרף ת כמפורט בנספח א' להסכם המכר: מס' רור עשן(לשח )בעקבות פתחים בתקרהחלקית מקורה  / רהמקו  חניה  6.2           

  המוצמדת(; החניהקום עם סימון מ הישטחי החנ

 המוצמד(;יקום המחסן ת המחסנים עם סימון מ)יש לצרף תכני כמפורט בנספח א' להסכם המכר :( 2)חטשמחסן ב 6.3           

 אין. :(3)חתי בשטרי ף דמרת 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

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

 ואחר'(;

 . שטח(ות הו)מ רטםפליש די עמשמשים את הדירה באופן בלו א נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

       

 הערות לחישובי השטחים:     

 וים וקהמצולע הנוצר על ידי המרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" רפסת שמש מ" .1   

 בלים הדירה הגוות קיר שלם נייומרפסת ועל פניהם החיצם של ההבנוייים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,כוונהה "שמשמרפסת "מובהר כי      

 על   עשפילה ישיש בה כד להוהן מחוצה  ערקהק בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםה מולמיק    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר א בין קירות המחסו, הוא השטח הכלשטחו של מחסן  .2   

 יכלל שטח הקיר במלואו.יף הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותרק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  ללאחרת ייכ    

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביתיאורטי  חץ של המרתף בתוספת שט, הוא השטח הכלוא בין קירות החורתףל מו שחשט .3    
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 כאשר קיר המרתף  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; ריד בינו לבין חלק של דירה אחרתכאשר קיר המרתף מפ    

 או.מלובייכלל שטח הקיר משותף בשטח גובל     

 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יט, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סכולל חצרחה של טש .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 סטיות קבילות: .7  

 ה:המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זהסטיות    

  ה של חצר תותר סטייה גדולה חלמעשה; ואולם לעניין שט ובין השטח 6-ו 5כמפורט בסעיפים ן שטח יב 2%עד  סטייה בשיעור של )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 י שלא אור זה ובתנאאי התאמה מתי ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוהמיד בתוכניות המכר ובין תסטיות במידות המצוינו     

 לעיל.  6-ו, 5למעט שטח חצר(, המפורטים בסעיפים ירה ושטחים אחרים )שטח הדמ 2% על ויעל    

ראו אותן כסטייה ממפרט זה לות ולא ייבהן סטיות ק זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

     .(תורונ, אתקבועות שרברבותות, תריסים, )אביזרים קרי: אריחים, חלונות, דל

 

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

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

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

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

 .יפו באביתל  12 חרוצים יד  : כתובת 03-5223575 :פקס 03-5249119 :ן פו לט 

 office@pr-eng.com :דוא"ל 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב. 
 

 תנאי שלא ישנו אתין, בבבני וחלקים אחרים חרותאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות ארש רהמוכ    * 

 .תף המשוטחים ברכוש שן או יהבני יתזח   

 אם יש כזה .  הרשמי  התקן הישראלי שותיכל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דר * 

   

 .תיאור הבניין  .1

 

    בניינים  2הנמצאים במגרש אחד ) ,בניינים 4אחד מתוך  קומות מגורים, 6 דוהכולל קומת קרקע וע ,"גבוה" בנין מגורים  1.1

בניין , ת מרתף וקומ 2מעל נמצאים  -"L18"ו "H26" בניינים , (L17" ,"L18""גמים דמ פיםנוס בניינים  2-ו"H26"  מדגם

""L17  ין תעשה בין בניב הרחו ממפלסף החניה גישה למרת) לכל הבניינים . המרתפים משותפים-2רק מעל מרתף נמצא

""L17 לבניין "H26").   

   
 

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

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

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

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

 או לכל צורך אחר. סק,על     
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 בניין וייעודה של כל קומה כלפירוט הקומות ב – 1טבלה מס'  1.3

 משותפות לכל הבנייניםקומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 יסה נכלמפלס 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 קומת מרתף 

ת, חדר ליע מת, מתיומבואה ק  בכל בניין:

מים וחדר משאבות   י/ מדרגות, מאגר

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,  כללי:

יות לפי דרישת  ערכות טכנ מתקנים ומ

 המתכננים והרשויות. 

ות שונות הממוקמות  ערכ מויתכן 

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

בניין/ים סמוכים  ו/או ימוקמו ב

 ין. יוישרתו הבנ 

 --- -1 רתף ת ממקו

, חדר תתית, מעלימבואה קומ בכל בניין:

 . מדרגות 

, מחסנים  ם, חניות, מיסעות, מעברי כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

אין גישה ישירה    -1ף ת רבקומת מ

 . L17לבניין 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

ישרתו גם בניין/ים סמוכים    בבניין

מו בבניין/ים סמוכים  קוימ  או/ו

 וישרתו הבניין. 

 

 L17מדגם  - 1בניין מס' 

 2 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

  -מבואת כניסה )לובי  ,)דירות גן( מגורים

לית,  ע מבחלקו חלל כפול(, פרוזדורים, 

דר עגלות, חדר חדר מדרגות, מחסנים, ח

ת לפי  אשפה, מתקנים ומערכות טכניו

 ות. ידרישת המתכננים והרשו

 ת. רות בגן כניסה חיצונימדי תלאח

 

צוברי גז מרכזיים, בפיתוח   

 (. 1,4)בסמוך לבניינים 

 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

וכים  ן/ים סמייו/או ימוקמו בבנ

 וישרתו הבניין. 

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-4 

3 

 )בכל קומה( 

ות,  מדרג מגורים, מבואה קומתית, חדר 

דרישת   ילפ  יות ומערכות טכנ  תקנים מ

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 5 מגורים  קומת

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 . רשויות הו  דרישת המתכננים

--- 

 מגורים  קומת

 )פנטהאוז(
6 1 

, חדר  מגורים, מבואה קומתית, מעלית

לפי   כניות ת ט ומדרגות, מתקנים ומערכ

 יות. וש והרים  דרישת המתכננ 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  מדרגות , חדר()לא מקורה מתיתוק מבואה 

, מערכות סולאריות, מתקנים  )מקורה(

ות(, לפי  טירפפות/  ומערכות טכניות )משות

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
7  --- --- --- 

 סך הכל קומות

 ייןבבנ 
 )הראשי(.  ג העליוןגהלל נכ  מות לאבמניין הקו 8

 
 

 
 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

 ניה בהלבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון ויזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת ן איילבניין, יש לצ אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   
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 מקובלת ה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטההקומות בפועל עשוי להשתנות כגון נומינלי. כינוי וניה רטות במפ' הקוממסי כינו ד() 

   ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון הבחב'   

 

 בכל בניין: (ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  עד למפלס הגג. תף מר מתס קופלמממקורה : רגותמד אפיון כל חדר; 1: בניין בת ו גי המדר/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:דת שו מע 1.6  

 

 :(ין י נבבכל ) מרודות גין ועבבני חומרי ה .2

 .השלד מהנדסתכנון , לפי תמשולבו/או מתועשת ו/או  רגילה: יהשיטת הבנ; השלד מהנדסלפי תכניות  שלד הבניין: 2.1

 ; השלד שובי מהנדסחי י: לפעובי  , םטרומייו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/ בטון מזוין מר:ו ח: ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .1045 'מסראל לפי תקן יש :תרמי וד ביד  

   שות התקן הישראלי למניעת החלקה.י רריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לד                 

   .1045מס'  ראלישי ןקתי לפ :מי בידוד תר; השלד סהנדלפי חישובי מ עובי: .יןמזו ן: בטוחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

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

  .לדשה מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  , לפי החלטת מהנדסטים מתועשים מבטוןנמ: בטון מזוין, או אלחומר גגות הבניין: 2.4

 :  1045לפי תקן ישראלי מס'  :י מרד תדובי  .עץויחיות הלפי הנם: שיפועי ניקוז ואיטו    

 של קיר  תבדופן פנימי באם מכלול מתועש, .השלד מהנדס והנחיות התכנון האדריכלי לפי שילוב רגילהשת במתוע קירות חוץ: 2.5

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

   :1045ישראלי מס'  לפי תקן :מי רת ודביד. דסהנהמתכנון י : לפבי עו   

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

 ת חוץ:קירו  גימור 2.6

 ה.בניה היתרים בי התנאהכל לפה. דוגמת קרמיקאו חיפוי קשיח /וו/או אבן מלאכותית  : אבן טבעיתעיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

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

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

   . 1  חלק 1004י ת"י  ש על פ דר נ את שיעור הבידוד האקוסטי ה   ו השלד והיועץ ובכל מקרה יעניק   מהנדס   נחיות ה    

   .ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכל או בלוק/: בטון וחומר וגובה: מרפסות )ככל שיש(פרדה בין הר קי  

 :ראשי  מדרגות רחד 2.8

   ;המהנדס ובישילפי ח עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

בעל "תו תקן  ,חיפוי בשיפולים+ צבע אקרילי בצבע אקרילי עד תקרה.שכבות(, גימור  2) טיח: מרוח: םי נפקירות גימור  2.8.2                

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

ירוק" מטעם מכון  ןקבעל "תו תאקרילי מלבין גימור  + סיד סינתטישכבות 2: טיח חומר: תקרה רו גימ. תקרהעד לגובה:   

  התקנים. 

 צלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות   ות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורגרמד :םי ופודסט מדרגות 2.8.3 

 דרגות והפודסטים ופסים מחוספסים כנגד החלקה. מההתקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך   

 על פי הוראות כל דין. עוצבי תוהמעלי מדרגותחדרי הי להבידוד האקוסט . 2279 לת"י םאהכל בהת              

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

 חדר המדרגות. תובאמצע: )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 :מבואה )לובי( קומתית 2.9

רצלן, גרניט פו נסורה או קרמיקה או ןבא מתי קשיח, דוגויפיו בחהים ניגימור קירות פ: חומר: יתתממבואה קו  גימור קירות פנים 

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

 לא יבוצע ה מונמכת רק)במקרה של תמלבין סינטטי "בעל תו תקן ירוק"  : טיח + צבע חומר: רהתק רגימו 

 .ןלאבן נסורה או גרניט פורצ: וףצי ר. ו(מעל תקרה ז חטי                

 (.דבפח צבוע בתנור )צד חיצוני בל ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית ו/או לפי החלטת החברה.פרוזדורים לדירות:  
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  :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

החיפוי  ף דלת הכניסה, מעלוקשמ בהות עד לגו, לפחרצלן(ופ טו גרנירגיל אקרמיקה ) ה אורואבן נס: חומר: ימור קירות פניםג

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

 או תקרה דקורטיבית.  ו תקרת משנהא/ו מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד : טיח + צבע חומר: גימור תקרה

ישראלי , והעומדים בתקן ה"רמ 0.64-מיפחת  דד לאיח בורא חלן ושטט פורצחים מסוג גרנייראבן נסורה )שיש( או אחומר: : ריצוף

 .קהלמניעת החל

, בחזית 816ובניה ות"י  ןתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנו

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

ארונות . (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבועטיח רות ותקרה: יק :םי סנלמחפרוזדורים 

 וני בלבד(.צ)צד חי בתנור פח צבוע למערכות:

 :רהגימור תקים. קנהת ון מכ "תו תקן ירוק" מטעם, בעל  יטבסיד סינטצבוע בבטון : חניהקירות גימור  :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

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

 , משתלבת או באבן מוחלק בבטון השיע החניות או המרתף  רצפת גימור :מקורה חלקית /מקורה גימור רצפת חניה 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 :ו'וכ חדרים טכנייםחדר עגלות, : ןוכגחדרים  

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב עצבוח : טימור קירותי ג 

 קנים.בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון הת  בעים,צהטי. כל טצבע סינצבוע בבטון               

 ב.ולשמפורצלן או ו או ה או טראצקי: אריחי קרמגימור רצפה  

 עבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, בהתאם לדרישות כל דין. :(רחדם )באם קיי  פהאש חדר

 

  :הערות

 כון התקנים.צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מ ן בבטו או  פנים יחבט עשו צביעת קירות/תקרה י  . 1

    .למניעת החלקה 2279ן הישראלי קתהת שו לקה בהתאם לדרי נגד החיה יה ירות ובשטחים המשותפים(דב) בניין בריצוף . 2

 

 

 קום ומחזיר אינטר ת"י מערכעהנשלטת שמלית בעלת פתיחה ח )אלומיניום וזיגוג( המבואה במכלולמשולב : יש, ן לבניידלת כניסה  2.13

 (. 3.7.8)ראה סעיף ל אינטרקום כול שמן,               

 (,תר הבניהוהי ת הרשויותלפי דרישו אלומיניום מזוגגאו  תכתכנית )מתו "יעפיש,  :1בבניין : ין ינלב נוספת, לת כניסה/ יציאהד

  אין. : 2,3,4בבניינים  .צפוןכיוון מביציאה/ כניסה 

 .הבטיחות ובאישור כיבוי אש סגירה ידנית, לפי החלטת יועץו א , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש :תו רי מדרגדדלתות ח 2.14

 לפי היתר הבניהתאור, חומר וכמות,  :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף .פח ותלתד טכניים:דרים תות חלד  

 אין.  :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישתפיםשו מ םוחלקי  חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, רגות, מבואות קומתיים,דמ חדרבי, , לו ן לבנייבכניסה , תאורה         2.16

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

  .ר המדרגותר בחדואהדלקת  ל                 

 וני בלבד( ור )בחלקם החיצנתפח מכופף צבוע ב ז ומים: חומר:ל, גת חשמארונו  2.17

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

 .בחירת המוכר והחלטתו י"עפמחסן המשויך  י אליולמונה הדירת              

 לפי יין/ים נבהל ש המשותף  של הרכוחשמל שת ההזנה ממערכ : יש.ת משותפותו ילמערכות אלקטרומכנלתאורה ו שמל חיבור ח    2.19

             םישרתו גניין וו/או ימוקמו בב במגרש החלטת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין/ים סמוכים

 שרתו אתות שימשותפהות עלויות התיקון של המערכאו /ו, התשלומים השונות שור הרשויותבכפוף לאי, במגרש סמוכים בניינן/ים

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

 

 :*הדירה גובה 3.1  

 מ';  2.50 -מ לא פחות: קרהתחתית הת הריצוף עדגובה הדירה מפני   

 מ';  2.05 -חות מ: לא פפרוזדורו  ותשר י חדר גובה   

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

 

 המינימלי חטדירה בשגובה הלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה הערה: * 

 על פי דין. ועבקת לא יפחת מן הגובה המינימלי הדירה על פי התקנוהקבוע לגבי חלקי   

 

 

 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  םורי גימימת חדרים ו רש – 2' מס טבלה 3.2 

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

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) תוקרתת וקירוגמר 
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
"א  מ"ר/ ממחיר לזיכוי ל

 חדשים  בשקלים
 הערות 

 ה יס כנ 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ראה פרוט בהערות בהמשך יןא ( 3)ה אר ( 2) אחר

 ח מטב 
 טוןבלוקי ב  בטון,

 ( 1)או אחר

 ןיא ( 3)ראה  ( 2)אחר 
ה  בגוב   יפוחיודה לכל אורך משטח העב 

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

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

 וכל פינת א 
 וןטב י קבלו ,וןבט

 ( 1)או אחר
 . בהמשךבהערות  ראה פרוט אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 פרוזדור 
וקי בטון או  ל ב  בטון,

 ( 1)אחר
 . בהמשך ת ערובה  ראה פרוט אין ( 3)ה אר ( 2)אחר 

 חדר שינה הורים 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 "א גה וראות לפי ה
 . בהמשךה פרוט בהערות אר אין ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחראו 

משקוף הדלת  ה  רות לגוב יקי פויח אין ( 3)ראה  ( 2)ר אח
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ה אר ה קקרמיוי חיפ  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 שרותי אורחים 
 בלוקי בטון ון,טב 

 ( 1)או אחר

 '. מ 1.50עד גובה חיפוי קירות   אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
"תו תקן   בעללי בע אקרייח + צומעל ט 

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

 מרפסת שירות 
 טוןבלוקי ב  בטון,
 ( 1)חרא  או

 . בהמשךהערות ראה פרוט ב  אין ( 3)ראה  ( 2) ראח

   מרוצפת   בה רח 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)חרא  או

 . 2.6ראה סעיף  וניחיצציפוי קיר וי/חיפ  ןיא ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 כלי גינה ל מחסן  
בלוקי בטון או   ,ןובט

 ( 1)אחר

צבע  קירות ור גימ .ח טי
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 .  יט סינט

 גרניט פורצלן

 ת המהנדס. טהחלפי ן למחס  קירותעובי  ןאי
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 

 י  רת די סן  ח מ 
 ( שהוצמד ל  כ )כ 

בלוקי בטון או   בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות ור גימ .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 נטטי.  יס

 גרניט פורצלן

 ת המהנדס. טהחלפי בי קירות מחסן לוע ןאי
  הממצג החבר

 הקונה לבחירת 
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 לה:לטברות בהוהת רו הע
 

 ה, ניתן ככל שיהיו כאל -מתועשים/מתועשים למחצה  חוץ רותיים של קפנופן )בד בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

 ונטית לרבות ולל בכפוף לעמידה בתקינה הרהכ ק תאי.גבס, או בלו קילויה עשויה מלוחות גבס, בהתשמעטפת הפנים של קירות אלו   

 בחדרי  וקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי גבס.לבטון/ב היו מ:(. קירות הפנים )חלוקה פנימית(: ימי של בנייני מגוריםבידוד תר : 1045 בת"י  

 .או בלוק בטוןן צרם "עמידים למים" ע"י הייררחצה ייבנו הקירות מבלוקים המוגד         

 בממ"ד לפי הנחיות .ודרישות התקנים הרלוונטים דסהמהנ תכנוןלפי , שולברמי/ בגר/ או מיח תט/סגב טיח/ רגיל: טיח רותקי  גמר ( 2)

 אלו יעשו מלוחות גבס. תותועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירבאם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מ עורף.הפקוד         

 אלי. עם מכון התקנים הישרירוק" מט קןתו תלי "ות פנים יהיו בעריכל צבעי התקרות וק לבן. :ון וג ילי.צביעה בצבע אקר  

 לבן. גוון: .סידפוליבסיד סינטטי דוגמת צביעה  .לפי החלטת החברה משולב, גר/ אוגבס/ ב: טיח /טיח מר תקרותג

      לבחירת סוגי ריצוף    . R-9קה ל ח ונטיות ובדרגת התנגדות לה רלו קיקה ה ת התקינה והח שוריוד   2279שות ת"י מד בדריו עסוג א'. ה   :ריצוף ( 3) 

 תאם למפורט להלן: אריחים מסוג גרניט פורצלן.  ה וכר, וב בחר המתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/או הספקים שבהם י ה  מ הקונ 

"מ או ס   45/45או  ס"מ    60/60במידות  .  רלי ניט   -  וון בהיר א בגהי ן שאחת מה   ת/גוונים לפחות וא דוגמ  3  -סדרות של ריצוף ו   4  מבין ה  יר בח ל 

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

  ידות אלו מ בהמוכר יהיה פטור מהצגת אריח   הרת הספק( אינו ניתן לאספקה )עפ"י אישור והצ    ס"מ  45/45ת  ו וף במידח לריצ במידה וארי  

 ט להלן:ר ו או מידות אריח חלופי כמפ ספת דרה נו הציע לקונה סל   יב אולם יהיה חי

   להחלטת המוכר( : ופות היא  ין החל)הבחירה ב   

 ס"מ.   60/60ס"מ,    33/33  אריחים: ידות הבנוסף למ   במידות חלופיות   אריח    א. 

 דרות של ריצוף ס   5פחות,  לקונה, לכל ה ג  צי ח, המוכר י לכל מידת ארי  ר ד לריצוף, כלומ לכל מידת אריח המיוע    וף סדרה נוספת של ריצ  ב.   

 יר ניטרלי;הבגוון ב ד מהם  לפחות אח  בדירות מגורים,   בשימוש   נים נפוצים ושכיחים גמאות/גווים לדו וונים התואמדוגמאות/ג   3-ו           
גת וונטיות ובדר רלה   ה ודרישות התקינה והחקיק  2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א' : רותסת שומרפ , שירותיםרחצה ריצוף בחדר -  

לפחות דוגמאות/גוונים    3  -סדרות של ריצוף ו   4ה מבין  יקה לבחיר וג קרמ, אריחים מס R-11לחת ק מ וברצפת תא  R-10 להחלקה    ת וגד התנ 

דרגת מניעת   ר לעיל. ו מ לדייר לפי האהסדרות והדוגמאות המוצגות    מידות האריחים ייקבעו מתוך  ניטרלי.  -גוון בהיר  ב הן היא  שאחת מ

ברה או הספק, שיבחר ג הח שתצי ידה,  גוון/מ חת מסוג/דוגמא/ שה מא עת הרוכש    בחירת לחדרים אלו.   רש ה מהנד ת לא תהיה פחוה  לק ההח 

 על ידה.

 יםמיהמתאניטרלי.   -וון בהיר  שאחת מהן היא בג דוגמאות לפחות   3  -סדרות של ריצוף ו   4ירה מבין  ח . לב א'   סוג  :תברחבה מרוצפריצוף  -

רה או ציג החב שת ממבחר  בחירת הרוכש תעשה   .םשחשוף לג ינה פחותה לריצוף אש ההחלקהקוז, ובדרגת ניי בגודלם ליצירת שיפוע

 יח, אין צורך בשיפולים(.שחיפוי קחופה ב)במקומות שבהם קיר החוץ מ הספק, שיבחר על ידה.

  :רותיםי שו  רחצה חדר חיפוי  ( 4)

  30/60-כ ס"מ או    25/33-דות כ י מ ניטרלי. ב  –בגוון בהיר  א  הי  חת מהן ות/גוונים שא מאוג ד   3  ת הרוכש מבין לפחות ר ילבח   -סוג א'. קרמיקה            

)חיפוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת  ר על ידה. ח פק, שיב או הס   שתציג החברה גוון/מידה, / ירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא ס"מ. בח 

 ילי(. טיח+ צבע אקרה קרלת. מעל החיפוי ועד לתהד קוף הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו מש

נוי ס"מ ללא כל שי 33/33, ס"מ   20/50נוספות  וכן במידות  למפרט   מות דו   דות אי להציע אריחים המי שר בהסכמת הקונה המוכר יהיה    

זים רות, הרצפות והנקיקזהה לגמר הקירות. האקוסטי וחיפוי קרמיקה רה מובנית כולל בידוד גיה. לצנרת גלויה תבוצע סרחיר הדיבמ

 כים.לקי בניין/חדרים סמובר מים לחמעיעת למנ םקנים הרלוונטייתהות כל דין ולפי דרישות ראהו מו לפים רטובים יאטריזובא

-במידות כ   ניטרלי.   –הן היא בגוון בהיר  דוגמאות/גוונים שאחת מ   3א', בחירה מבין לפחות    ג סו   –קה  ת קרמי חיפוי קירו : מטבחחיפוי ב  

ורך חות לכל אס"מ לפ   60בגובה      . על ידה   ר ציג החברה או הספק, שיבח ת ש  ר ממבח ה  רת הרוכש תעשחיב   ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/30

יון של החיפוי וי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העלפחי   BIת  ביחיד  תחתון.  כאשר התנור אינו   משטח העבודה )מעל ארון 

 ילי. קרא   ע ח + צב ובקירות: טי וי יפעל הריצוף(. מעל החמ' מ  1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה  

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

 

  ות:הער 

 לבחור  רותשפתן האשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינלמניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תע – דייר/וכשרבחירת ה 

 בחרו ע"י החברה.שנו לגם מא מספקים שונים, יםשונמוצרים  

 כדוגמת  או בנויחוסמת ולב עם זכוכית מחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניום משלא נקבע א)באם  עיצוב מעקות המרפסות – מעקה 

 עקים ומסעדים"."מ 1142החזית ולפי הנחיות ת"י         

 . ס"מ 2 -עד כ םכימוסחללים בין ל שרות, סתרפומ חדרי רחצה, ממ"ד רה,ידבכניסה ל – הפרשי מפלסים 

 (. בגובה/רוח ס"מ 20עד ) גובה המותר בתקנות עד )מדרגה( מונמך/הגבמו סף יתכןגג, /ות שמשלמרפס ביציאה 
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 לה.בטב המצויןגובה חיפוי הקירות יעשה לגובה   - ותרפוי קי י ח 

 ת החברה. החלט   , לפי ס"מ   60  -כם פחות מ ור שא   קמורות באם יש פינות    , PVCמיניום או  מפרופיל אלו   יבוצעו פינות   –פרופיל פינות בחיפוי   

 רה.ייצוף בדע"ג הרכי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ספק יודגש למניעת  - הברקהליטוש/ 

 ו/או  הפלד ו/או ( עץ ו/או בטוןרבסימון בתוכנית המכן, ומבלי שהדבר יחייב ככל ותבחר החברה להתקי) – , קורה/ותרגולהפ 

  .משולב 

 גב ארון מטבח, ארונות למערכותוחזיתות מחופים, ב לי קירותבשו עטלמ ס"מ לפחות,  7ובה גב)פנלים( מחומר הריצוף  – יםלשיפו  

 חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(. טכניים.רים זווא 

  לפחות. מ"מ 3של  וגות()פם ין אריחביצוע מרווח ביש נדרת וקרמיקה, באבן טבעי נים לריצוף לפי דרישות התק – ם )פוגות(וחי מרו  

 ת.מ לפחומ" 1לריצוף טראצו    

 

 אחרק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך רבפועל  יותקנו ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל ר כי )מובה

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ארונות: 3.3

ר/ ה של הכיוחה שטולהתקנ פתח המתאים וךתיר, חמדפים, תושבת לכיו ת,רויות, מגרון יכלול דלתאה ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 להצתה(, הכנה למדיח כלים.  דת חשמלל ונקו)כולל: פתח, נקודת גז לבישו ותהכנה לכיריים מובנ

   . MDFץ'( או וידונעץ )ס שאר חלקי הארון. וגב הארון יהיה מעץ דיקט גוף הארון והמדפים יהיו מעץ )סנדוויץ'(,                    

 ס"מ לפחות מעל   90 -כ דה יהיהח העבוף עליון של משטס"מ לפחות. גובה ס  60-לתות, יהיה  כל חזית הדן, כולעומק הארו                   

 .תחתית הארון שלת ת רטיבועמיד למים למניע יס"מ ובחיפו 10 -כ הגבהה )סוקל( בגובה של סף הרצפה. בתחתית הארון  

 פינה של הארון יותקנו "פתרונות פינה".ו. ביחידות הל עומקולכהו גובס"מ לפחות, לכל  60 בחן יכלול יחידת מגירות ברורואה   

 י( שיוצגו ע"י לרלבן ואחד בהיר ניטגוונים לפחות )מהם אחד  5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני:  .: מתכתתידיו   

  לבן. בגווןמין ו מלא/ו קהייפורמ: יםר מדפמגפנימי וציפוי י החברה. ידל עבחר/ו הספק/ים שי וא/ו החברה  

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  מידות  

    ראה נספח ג' :התחתון ארון המטבח  כוי בעדלזי  ירמח  

      

מאבן  "מס 2-חות מבעובי לא פ הודעבלבחירת הקונה משטח  ר:ו אי : תולכל אורכו  מעל ארון מטבח תחתון  עבודהמשטח 

 ייםשולעם לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל נההעוערך(, שווה  )כדוגמת אבן קיסר או תטבעית או פולימרי

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

ח ככל  חזית המשטביבוד עם ע וגבהללא קנט מ הני להעדיף התקשא)הקונה רר וכמע"י ה עיבודו יקבע פןאועליון מוגבה ש

 ביצוע זה(.  בגין איזיכוי . לא יינתן מים בכל היקף המשטחהנדרש כולל אף 

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3ה נובחברה/המוכר תציג בפני הק. ועל יד ק/ים שיבחר/וספה י המוכר ו/אושיוצגו ע" תומגוון  דוגמאלבחירת הקונה מתוך  גוון:  

  בודד אחד(. ולא לוחהדבקה . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו ב(ניטרליאלו יהיה בהיר נים מגוו )אחד  גוונים לפחות   
  

 

 .אין :עליון ארון מטבח    3.3.2 

 

 שולחני ו מונח הכולל כיורא יתלו ויץ' או טרספה,סנדו ץעי ועשה מתועשארון תחתון  כללי(,) רחצה בחדרארונות אחרים )ציין(:  3.3.3 

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

  .ןו/או מלמין לפי יצרן הארו קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאירמופציפוי חיצוני:   

    ראה נספח ג' :החצהר ון יר לזיכוי בעד ארחמ  

 

               :תהערו   

)פינה ככל  לאורך הקיר ידהד. המ.3.23עיף והכל בכפוף להערה בס מטר אורך 05.ארונות מטבח  לית שכלל אורך מדידת   (1) 

ך תו המשולבים ב( מקרר )למעט בהמיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו" (. חלליםבאורך הארון  פעמיים מחושבתשקיימת 

   זה. אורי ה מתייחשבו כסטי  מטבח, לאארונות ה אורךת ו מידב 5% -טיות עד כס באורך הארונות. ות יכללו נו ארה
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  יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח  ות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי נבור ארו יכוי עבמקרה של ז ( 2) 

 ים אלו לצורך תחזוקה./חפתלה ישותפים. יש לאפשר גים מש/ן פתח/י גישה לקולט קיימים

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  מובנים 'וכו  רתנו  ,מדיח של נהקהארון לצורך הת נון כת   (3)

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

מים וניקוז למדיח ל ש הנדרשות הכנותהולרבות  ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים נתתקהל שיועדו  במקומות                       

 ברה תנחה את  ירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחחוח על בנה לדו באחריות הקו תחת הכיור.           

 . הרוכש         

 

 

  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 הכביסה. תקן תלייתירה למשממנו תהיה גישה י שרא ,מרפסת/במרפסת השרותם קוממה חוץבקיר  פתח              

באורך מינימלי חבלי כביסה פלסטיק,  5,  יםגלגלכולל  ניצבים ם(ינו)מגולוממתכת  מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני מיתקן 

 .כסה" מטר 8 -של לא פחות מ ךורסה באכולל חבלי כבי  ס"מ 120של  באורך מינימליאו מתקן מתרומם  ,מס" 160של 

 וה ערך בחצר.ן מתקן שושיותק רלדירות הגן: אפש 

 .5100שראלי בתקן ימחומר עמיד העומד תיאור: : מסתור כביסה 

 

 

    )מידות בס"מ(  יסים בדירהרשימת דלתות, חלונות ותר – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

 י הבנו הפתח
 רוחב( )גובה/  

 ץ חומר )ע
ניום/  אלומי

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הבנוי  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
יניום/  מואל

 כת(מת

ה  פתיחסוג 
כע"כ/  /ציר)

 ( כיס רר/ ג נ 

כמות ומידת  
 הבנוי  הפתח

 וחב( )גובה/ ר

  /חומר )עץ 
ום/  ומינילא

 ת(מתכ
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
נגרר/  כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי(

 ה יסכנ

1 

 ציר רגילה  ןוחפלדה בט

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג  ' מאלו

--- 

--- --- 

1 

 ' ומאל אלומ' 
 חשמלילה גלי

 יכולל גיבוי ידנ 
 235/220-כ --- 235/220-כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 רר כ.ע.כ גנ אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' מאלו

 115/115-כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ילה רג ציר עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ה ידניילגל אלומ'  ' מאלו

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

  השינחדר  כ
2) 

1 
פי  ל פלדה 
 א  הג"

  גילה(. ציר )ר
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נגרר כ.ע.כ או

ות  לפי הנחי
 א "גה

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  ' מאלו

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  נגררת/ים, היסיםגד גז, הדף ורס נ  דהים, פלאו שתי כנף אחת 
          א. "י הנחיות הג ה לפרגילאו ציר   לכיס. 

--- --- 

ה  ח. רחצ
 כללי

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

--- 
 ור וראו
 ניכמ

--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

 תירושי
 אורחים

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

--- 
 אוורור 

 ימכנ
--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

 י הבנו הפתח
 רוחב( )גובה/  

 ץ חומר )ע
ניום/  אלומי

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הבנוי  הפתח

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
יניום/  מואל

 כת(מת

ה  פתיחסוג 
כע"כ/  /ציר)

 ( כיס רר/ ג נ 

כמות ומידת  
 הבנוי  הפתח

 וחב( )גובה/ ר

  /חומר )עץ 
ום/  ומינילא

 ת(מתכ
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
נגרר/  כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי(

מרפסת  
 שירות

1 

 ה לציר רגי +צוהר   עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210 -כ

1 

 רגילה  ריצ פלדה ביטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/215 -כ

מחסן לכלי  
 גינה 

1 

 לה יגציר ר  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ילה רג ציר פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ה(.שי כרהסכם בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף לה צוין )הקיים בפועל רק באם 

תית נט פולימרי בתחנת קיכללו התקו למים דותיינה עמית תהדלתוובפתיחת ציר רגילה. ה 23ישראלי מס' בהתאם לתקן  דלת עץ לבודה=  עץ  תלד .א

 גסו =ילהגר ציר , הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ' ס"מ לפחות )ראה פרוט יתר בסעיף י' בהמשך(.  7בה ובגדלת ה

קיר, גומחה )כיס( ב לתוךכנף ו/או רת על ר= כנף נגע.כ כ. גררי נ= רגילה+ משתפלת,  פ()דרייקיסב נטוי ת )נטוי(, = פתיחה משתפלפ קי , החפתי

אטם  ללוכ קצף : שלבי התריסים עשויים פח אלומיניום )בעובי לפי הנחיות היצרן(,  במילוי פוליאוריתן מותריסים ,= כנף בתנועה אנכיתנה י וטגילי

  (.ורדי דרבחחשמלית, הלה לגלי דני אחד,וי ייבג) חשמליאו /עה ורצו עלה, באמצעותלל כלפי מ= תריס נגגלילה . ה מוגברתהשלבים לאטימ יןמי בוג

 /תוהדלתובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ  בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע תות/חלונותלד . ב

 .וירוג האוזוד מערכת מילתפקכנה ס"מ כה  3מעל רצפה עד   ים יוגבהון ושולי דלתות פננות בטבלה. יתכיוהמצ תונולח

המורכבים משני לוחות , לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  ניום עםומילמא ,ד("ט ממ)למע תויטרינו  /ות חלונ .ג

יזרים קן ואבתבעלי תו יו ם יהיביההחלונות ורכ מ(.מ" 6ל עם מרווח אויר בעובי ש ות,לפחמ"מ  4 יבעובגוג יז) הםיניב ווירזכוכית עם מרווח א

צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה  ,EPDMי גומי מאטוג, י זיג, ובכללם: סרגלרייםמקו

 יותקן ת,החלונו לכל במסילות :ותרשת .י הנחיות פקוד העורף פל, נגרר  לדהג עם כנף/ים פלומיניום מזוגא מסוג ןחלו היהי מ"דמב מטעם היצרן.

 .אחת תשר לכנף  כנההכ במסילה נוסף  נתיב

ות רשסת פרלמ הפונ לרבות במטבח באם )בחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והבניה נדרש אוורור( לקיר חיצוני  בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .ות רפפת כיסוי(בלר) מכנייותקן אוורור חלון, ורה בתריס או סגה

  יועץ האלומיניום.נון כת עפ"יוון, סוג פרופיל, ג .יוםומינים אלעשוי םי חלונות והתריסה ותגרמס .ה

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

 . וי אש יב ות כ ש דרי לפי  בועות,  ק פות  או רפ / ו   ו/או סבכה בדלת ו/או אוורור מכני  ת חלון  ( יעשה באמצעו סן מח כש  ר נ ל ש כ כ )   ן ס המח   אוורור  . ז 

מערכות , (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,  5044תואמת לתקן ישראל  ריח,ב רב ון()ביטח. דלת פלדה יסהכנת דל .ח

  מ"מ 1.25ל בי שבעו ניה מפלדה מגולוונתוף במשק .ומספר דירהעצור דלת תחתון, מ סף  רשתמב ,"תוזטורו" הענ יתידצירים, מגן צילינדר, 

 יעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.בצו יל אי וינקוף יהיו בחיפווהמש כנף הדלתות. פחל

  בטחון/אש.דלתות יתכן ויותקנו  עת קרקמובק תרוידליסה לפי הנחיות רשות הכבאות, בכנ .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

בכל היבט  שווה ערךאחר  יוילאו מ/ורד ם מילוי פלקסבורת עים על מסגמודבק תמשתי לוחוה עשויהיה כנף הדלת ת :פנים דלתותמכלולי  .י

המתאים  מתועש יחיצונ יופיצאו  עו צבגמר פורמייקה אחוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת.  –תפקודי 

ישראלי  ןקתלאם בהתה משקוף הדלת יהי .ותצדדים לפח 3-ה בפהדלת )קנט( מצו כנף  בהיקף  .דיםתכת משני הצד, עם ידיות מבמיםלעמידות 

חת לקמ / יהטבמרי אבחד . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. אטימה יהלבשות פולימרי או עץ בגמר תואם לדלת כולל פס בעל  23מס' 
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חות פלם ווניג 3 ךשיוצגו לו ומתואות ון דוגמגומ מתוך לבחירת הרוכש ן:גוו    ור, מזוגג בכנף הדלת.א-צוהר/ צו"תפוס פנוי" ו ול סיבובי דמויעמנ

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

 בנוסף, .קבוע בוע סורג, אין לקל הדיירים בקומה(אמור לשמש את כל בחרום) יתמקו ץוחיל המוכרז כפתח  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה. ותבמידויים ילוץ יתכנו שינתח חוסמכות כפיות המוכרז ע"י הרששיו בפתח

 2 -כ ת וריצוף הממ"ד גבוהיםהדלסף חיצונית.  ת,נגרר/תחפתנה, המוה אטדלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלד :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים  .היחלפת נפייםכ 2לכיס ו/או  ררותתיים, הנגת או שחלון פלדה כנף אחרה. ס"מ מעל מפלס הדי

פתח יד לוע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )יר נון אויס תכמער תהתקנ חסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק. שונים,בקוטרים 

הרי מתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  .(2010י "א מא)תקנות הג צרן.ת הילפי מידו המערכת ומית. מידותה מקהפרע רוצתיהאוורור 

ע"י  שהוסמכו לכך ע"י הגורמים אטימות נוספתת וינותק תיקדבב ייחש, יע"י הרוכרוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו תקינתו והתקנתו ש

פרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל מבו ו/א המכר מצוין בתוכניותין הל סתירה במקרה ש ק יודגש כי בכלפעת סלמני העורף.פיקוד 

 של פיקוד העורף.התואם הנחיות מעודכנות 

 

 ם בדירהסניטרי  יםלכו  האי תברו נקתמ – 4טבלה מס'  3.6 

 לה זו(הערות לאחר טבגם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 יםחאור שרותי  מטבח
  רחצהחדר 
 לילכ

 רחא שרות סת מרפ

 ור מטבחי כ
 ולה(כפ/בודדת)
 

ת דו י מ
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- ןי א זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 ()בס"מ

 --- --- 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג

 --- --- 'גפח נס ראה --- ---  זיכוי ₪

 לת ידייםי לנט כיור

דות י מ
 "מ()בס

 --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- ₪ וי זיכ

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- צרןלפי מידות הי רןמידות היצ ילפ ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- זיכוי ₪ 

  /אמבט

 מקלחת

 מידות
 מ()בס"

--- --- 
170/70  

 יה(טבמ)א
--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,חמים ל/

 או מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  פרח פרח ם גד

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- 'גח נספאה ר ג' נספחראה  אין זיכוי ₪ 
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 מיתקן
 מיקום

 יםחאור שרותי  מטבח
  רחצהחדר 
 לילכ

 רחא שרות סת מרפ

יה לאמבטסוללה 
 מיםים וחלמים קר

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- י ₪ זיכו 

ללה למקלחת סו 
 וחמים למים קרים

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

 --- יש --- --- --- זקו ני ר מים מכונת כביסה ולחיבו 

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 יבור מדיח כליםלחהכנה 
 כוללת ברז והכנה לחיבורההכנה )

 (ולסיפון המטבח יוב,לב
 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין ()ברז ניל ' מים למקררנק

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים נקודת גז לחימום

 

 :ותואחר להבטל ותערה

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

  נירוסטה בהתקנה מחרס/ סילי קוורץ/ קוורץ גרניט/ ,לבחירת הקונה: ס"מ( 80/46 -ה ככפול או ס"מ  40/60-במידות כדת וד)ב יור מטבחכ  )א(

ילת ר נטו כי  בחר ע"י החברה.לפי היצרן/ספק, שי כיור רחצה שולחני )אינטגרלי(:. כיור(ה חומרוג )לפי ס בהתקנה תחתונה או  שטוחה

 . שיבחר ע"י החברהק, ספן/לפי היצר במידות ,סחר ידיים:

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

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי                

 וי עץ בפינות ומיטת תמיכה ילם ציפוי פוליאסטר. מץ עע לדהיקפי, ש חיזוק תעל"מ הומוגני, במ 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:   

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5עובי ן מפח ביחילופל  .מפרופילי ברזל מגלוון               

קם ימוא הוו ום ניקלפוי כריבצ ,מי דו כמותירן קונגנמבעל  קסרמי פרח/מערבל: דגם: . לקערת מטבח)כולל חסכם( למים קרים/חמים להסול  (ג) 

  סדרות 3לבחירה מתוך  פחות.ס"מ ל 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כ :תהיינה ברז מידות ,הכיור או דהבוהע משטח ישורמ על

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

  או העבודה משטח שורמי עלוהם ימוקמו  ניקלום כרי בציפו, יהפ ערבלמ: דגם: פרח/מים(חסכ ל)כול הרחצ ורלכי , סוללה למים קרים/חמים )ד( 

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

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

 הכוללת יציאה תחתית  ,יפוי כרום ניקלבצ ים מיקס מהקירם וקרחמים מיקן סוללה תות :הי באמבט :חסכמים( וללכ) חמים/קרים מיםסוללה ל )ה( 

 לפחות ומזלף.  "מס 60מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך  צינור שרשורי, מתלהלמיל' האמבטיה   

 .דהעל יחר/ו יבשים /קהספקבלן ו/או /חברההשיוצגו ע"י  סדרות 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך   

 .ניל יברזו: חיבור לביוב, וללתכ י שטיפת אסלהז/ארגו כיורים התקנת  ()ו 

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

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

 .בלבד ללא אביזרי קצהשת חונ צנרתחרת, א רנאמ אם ל: באלנק' גזכנה ה (ט) 

 : מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית.מים קרים (י) 
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 שעומדים בתקן ישראלי קבועותלבחור או לרכוש  ,כש, באחריות הרוחר החברהבאם אינם ממב -קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 מישור משטח העבודה או הכיור. רז הממוקם על ב = קרי פרח קבוע. וולשר ךומתנשלף ה רז ש באר =ף נשל (יב) 

  )מיקסר( = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת.  מערבל  

 יהם.נחלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או ש = נטרפוץ(י)א דרך-רב  

  

 באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר תקנו בפועל רקיו ייחסות בהערות לעיל הת שים לגביהנים מתקו ד וצי כי )מובהר 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 

 ה, , ברצפניין(הב למשותפים לכלו)בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : אחר , לכל צורךרהאינסטלציה נוספים בדי אביזרי    3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.  )מיקום יתכן מתזי כיבוי,נסטלציה. האי לטת מהנדסהחבמיקום וכמות עפ"י , רהקתך לבסמות או רויבק  

  בין להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזיינסטלציה. ניקוז למזגן מהאלפי החלטת מהנדס  ,וםמיקב ארון למחלקי מים  

 שרות ו/או במסדרון, במרפסת  מפוצל,ו/או  מרכזימיני למזגן  דועמי. מיקום למאיידועד מיה קוםהמי ה, עדעבמד לעוהמיהמיקום   

  .הרהחבסה,לפי החלטת מהנדס ביעליון ו/או במסתור כ בגג  למעבה מיועדעפ"י החלטת החברה. מיקום   

 ת הסולארית תהיהרכעמת ההתקנדין. ל כות ארהו תהיה לפיית ולארבאמצעות מערכת סהספקת מים חמים לדירות    3.6.2

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

סק מפ וללכהר( ב זמן )טיימקוצ אגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקןל לכל דירה יותקן מכ  

 .  מראש את זמני ההפעלה נןכתר למאפשב 

והתקן קוצב ות חשמל , יעשה חימום המים באמצעבאמצעות מערכת סולאריתם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים לדירות שלה  

 .ן לחימום המים )טיימר(זמ 

עליון  גג או סמוך להב שירות אוכגון במרפסת ש יגך נתר אם מוסקומב: דו הד מיקום ;טריםלי 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד(             

       מהנדס האינסטלציה. תכנוןלפי  

 (. 2007 תיקון אוג'-)הל"ת המכונת כביס .ה, אמבטירחצהומטבח  : קערותחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

    .יש, בדירות הגן בלבד :דלי""ברז  3.6.4

 חברה(.ה תטהחליקום לפי )מ יש :רהי ים לדה מלמונכנה ה 3.6.5

  האינסטלציה,מהנדס לפי תכנון  ,PPR, S.Pונת, פקסגול, ו: פלדה מגולמים חמים וקריםורות: ינחומר הצ 3.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

 יש.: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחצנרת גז בדיר .73.6

 .יש :ירההכנה למונה גז לד 3.6.8

 

  הערה: 

 התאמות, ברזי ניתוק, , ם עבור מחברים, מאריכיםתשלורה אינו כולל יר הדימחלפי החלטת החברה. נו הי ,ירהבד הגזק' נ יקוםמ 

 עצמו לחיבור הגז,  הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונהם נוספים מיוז מונים, פיקדון מלאי ותשלו, מיסים, ריכמונה פיקדון 

 ,)הכנה בלבד( בשרוול פלסטי לתחשמוגז  קתצנרת אספ בבניין.עול לפ החברשית ע"י הורז המגה 'ת לחבירוה ישהקונ אותם ישלם 

 כלולה במחיר הדירה. 
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 (טבלה זו ראה הערות לאחר ) מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 

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

 מיקום

נקודת 
 ורמא

 התקר /ירק
 סקפמ לכול

 תקע  יתב
 רגיל

 קע ת תבי 
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל וחכ

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 ואהמב או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

מפסק תאורה ללובי   -
 . קומתי/חדר מדרגות

 . לוח חשמל דירתי -
ל  כולורת תקש ארון -

 . שקע 
 ה יה/טלוויז טלפוני -

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת  

 התריס. 

 פרוזדור
1 

)כולל מפסק  
 מחליף( 

1 - - - 

  3בפרוזדור באורך מעל 
פרוזדור הכולל  ב  מ' או

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

 1 מטבח

6 
ם  ד מה)אח
אחד    ול,כפ
  ןהם מוג מ

דרגת  מים ב
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  

 ה( ילרג

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
התקע יהיה מעל  

משטח העבודה ככול  
האפשר ובהתאם  

טבח יותקנו  לתכנון המ
שקעי כח נפרדים  

 לתנור, למקרר  , למדיח

שינה  חדר
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( למנורה

4 
ד  )שניים לי

 יטה( המ
- 1 1 

  ם )נק'ואינטרק -
 ( בלבד רושמע/דיב

 /ד"ממ
 ח. שינה

י  ורה לפ מנ
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

פיקוד   תקנות לפי 
 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

זמן    ב+ התקן קוצ
הכולל מפסק לדוד  

השמש במיקום עפ"י  
 התכנון. 

 + אוורור מכני

 - - - - 1 שירותים
 חלון,  בהעדר

מכני   רק' אוורוכנה לנה
 ש. + מפסק היכן שנידר 

 ת שרות מרפס
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 )מכונת כביסה, 
 מייבש כביסה(

- - 

רחבה 
 מרוצפת

1 
 ( )מוגן

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
שמלי +  ח  כולל תריס 

מפסק + מנגנון פתיחה  
 ידני. 

מחסן לכלי 
 גינה

1 - 1 - - 

ל  ש שמל צריכת הח
  ןעוחובר לשתמחסן ה

ליו  א  יתהדיר החשמל
ויך המחסן. או  מש
שהזנות   ילופיןלח

החשמל של כל  
המחסנים יחוברו למונה  

משותף ונפרד  
למחסנים בלבד, או  

סן,  מונה נפרד לכל מח
להחלטת המוכר ועפ"י  

 בחירתו. 
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 מיקום

נקודת 
 ורמא

 התקר /ירק
 סקפמ לכול

 תקע  יתב
 רגיל

 קע ת תבי 
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל וחכ

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 ןסמח
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

ל  צריכת החשמל ש 
עון  חובר לשתמחסן ה

ליו  א  יתהחשמל הדיר
  משויך המחסן. או

  שהזנות יןילופ לח
של כל    החשמל

המחסנים יחוברו למונה  
משותף ונפרד  

למחסנים בלבד, או  
סן,  מונה נפרד לכל מח

להחלטת המוכר ועפ"י  
 בחירתו. 

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- - 

    

  הערות לטבלה ואחרות

 כולל נקודת הדלקה אחת.ורה(, ל/ ארמטהיא -יסוירה )ללא נורה וכו תקא רינורה על גבי ק בית = הרר/ תקקי  נקודת מאור (א)

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

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  י שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.)שנ ילחשמל רגם מזר וןזהני ד עם כיסוי,בוד קעש מוגן מים: גיל(מאור )ר ת תקעבי   (ג)

 ר לפחות. ממ" 1.5יבוצע בכבלים 

 לכמות תפם תוסאינוש)בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף א'  רושל נקודות המא תאור בלבד לאופן ההדלקה נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 בסעיף א'. ינותצומהמאור ה נקודות

 2.5מפסק נפרד עם קבלים מחובר ישירות ללוח ל ם" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרד"שקע/י = נפרדל מעג קעתבית  (ה)

 מ"מ . 

 הה.בוג בדרגת הגנהמים ה מוגן צזר הקאבימוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך  עקבית תאו אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

ן מחשבים, בי –נקודות ביחד )קומפלט( או לחוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת  3= )מחשב( תקשורתץ/ן חופולטטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /םהטלפוני לרשת ירהללא חיבור הדור לקליטת שידורי כבלים.  ביחיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לח –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  ורת ועד נקודת ההכנה בקירז התקשה מריכויכט משחוורת תכלול צינור תקשוה תדנקו

 .(עמדת שומר לפי הענייןלה או נבדלת כניסה למלנקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים )אינטרקום(= נקודת טלפון פנים ) (ח)

  מ"מ.  2.5ם ם כבלינפרד ע סקלמפ וחלמחובר ישירות ל ,פרדנ ילל גבי מעגל חשמע ע כוחקבית ת = נקודת כח (ט)

הכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  לבד.באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה ב"הכנה"=   (י)

ספק למניעת . רלי(פיסלא "תנור להט" )ם" וחו ר"מפז ת הדייר(,)באחריו יותקןצה מעל דלת חדר הרחכנה לתנור חימום נמצאת ההבאם בקיר. 

 מים. ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן דגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה.יו

ם ת אותה/אכבים ם/מדליקיונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מש נקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים =חליףמ (יא)

 .רמאו נקודה/ות

רות נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישיתותקן פאזי=  לתור תיבחמגורים הכוללת  דירתב (יב)

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

 

 רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרבפועל יותקנו ל לעי  ותריש התייחסות בהעיהם גבל י ציוד ומתקניםמובהר כ)

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

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

  יש. :הדירה להדלקת אור במבואה קומתיתמתוך לחצן  ש.י ור:א תלחצני הדלק יש. אור:י מפגו . קבועה לילה              

 רות( בדירה על פי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.: הכנת שרוולים )צינוטלפון חוץ  3.7.2 

  ,זמזם צליל: .צןלח פעמון: סוג: 3.7.3 

 "י.ת, לפי דרישות הט: סטנדרג: סו עשק/אביזרי הדלקה 3.7.4 
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תוך ב )כולל שקע רגיל(,דירתי ולוח תקשורת  (לצורך הרחבה בעתיד מודולים 6-פנוי ל מקום לל השארתו)כי רתי ד לוח חשמל 3.7.5  

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

 קוצב זמן. כולל  .ש: ילי חשמשמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .מחיר הדירה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה()מפר. א 3×  25 אזי:פ ת: תלחיבור דירתי ודל ג 3.7.7 

 תקומכולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית ב, שמע דיבור )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 שינה הורים(.חדר ב רולשמע ודיבפומית ו ,ניסהכה  

 ן.: איוספת במעגל סגור )נפרדת(זיה נכת טלווי רמע 3.7.9 

  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתחיבור לכבלים ל הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

חילופין .  ל(זה אשר תספק שרות תערוצי -ביה הרויזלחברת הטלושר ישולם ע"י הקונה ישירות א ללא ממיר וללא חיבור בפועל )   

ע"י הקונה  שירכ)ללא ממיר דירתי אשר י M.Fדיו ור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  ו למספר בניניםא ןיילבנכזית רחת מצל אנטנת  

 מספק שרות זה(.  

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. וה" אנטומאורר דירתי "ו ע"י או/וחיצוני )משותף( חשמלי  חי מפוע" המחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע לאוורור חל  -  

החשמל ולרשת פאזי תלת ורלחיב תתאים המערכת .הדירתית החשמל צריכת של ולבקרה לניטור מערכת תותקן דירה בכל -  

 .המשתנים החשמל תעריפי הזנת ותאפשר הישראלית   

 :תכלול כתהמער                                    

 חשמלי זרם המודד רכיב על מתבססת אשר ירתיתהד החשמל בלוח הדמדי יחידת                                   

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

 םאות ומציג קומיתמ רהבצו הנתונים את מעבדו המקבל לחוטיא ידיגיטל צג                                    

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

  עלותם ואת ) ש"קוטב  (והמצטברת טפתגיה השורהאנ תריכצ נתוני את לפחות יציג הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה נגיש במקום                                    

                               .הכספית                                    

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

 

 מתקני קירור / חימום, בדירה: .4

 :לותכל שרא ,פאזי תלת רטיתסטנד חתא מרכזית מיני כתלמער  בדלב 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 למאייד מתוכנן מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                        המתוכנן יקוםהמ בין הרצפה יובמיל העונ מוכנסת בקיר שמליח דוופיק נחושת צנרת של "מהצ" בותלר הנדרשות התשתיות ביצוע  .2                   

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

 .עלבפו כתהמער קנתתלה דע ,גבס בלוח כיסוי צעותבאמ הסתרה יכלול "מהצ"ה                      

 .קיר המסדרון על התרמוסטט קוםלמי עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת                   3.

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

 .המעבים / בהמעה למיקום ומוסתר וצנעמ םומיק . 5                   

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

 נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל.  -                    

 סה. יסגר במכינור ציהעיל בדירה. קצה פה פרצ םמ"ד ועד אל מחסומחוץ למ בקיר ודהצנרת ניקו מים, מנק -                    

 מיקום המעבה יהיה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון. -                    

 .רכל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג האוי  -                            

 לכל  מיזוג מאפשר אינו רהיהד ןנוכת האוויר מיזוג הנדסמ תע קבי פי שעל 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 מערכת באמצעות חלקיה  

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

  .יןאמרכזית בבניין: רכת ממע יר דירתי הניזון יזוג או מ 4.3

   .: איןהפועל בגזחימום תנור   4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע הכוללת מוםחי לתנור נקודה תבוצע. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6
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 : אין.חשמליים םקונבקטורי   4.7

 .ין: אחימום תת רצפתי   4.8

 : אין.אחרים מיתקנים  4.9
 
 

 
 סן:ירה, במחדות ביחטורי כיבוי אש ובסיד* .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן  .אותדרש ע"י רשות הכביככל שי: הבדיר מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(: 5.1  

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

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

 

 , ע"י רשות הכבאות דרשי י ש , ככלםעליה פוי י וי/ציפחלרבות  ,חות אלו ובטיוי בכי גילוי, ידורי סהתקנת  *  

 ך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות., ו/או שיסומנו אכנית המכרבתו  יוצגו  לא בהכרח    

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

  רש;חום המגבת: םולכ .חניה אחד לדירהקום ממ תולא פחו הבניה פי היתרל: ים/יין לבנ סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 . ים או בבטון צבוע בסיד סינטטייעשו בטיח פנ :גימור קירות פנים המרתף. בקומות המרתףכל החניות               

  ;אין)לפרט(:  חניות במקום אחר  

 וכנית המכר.ן בתויצמכ: מיקום הבניהי היתר פל: ותחני  מספר: יש, חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 )עם הצגת תג נכה רשמי  מסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה לנכים כחנייה               

 ו נכה.יר שאיניגם לדת ונכה, בין כלל דירי הבי (, ובהעדר רוכש רהמטעם משרד התחבו                               

 : יש.מערכת תאורה .מוחלק בטון :יתחלקה רו מק/מקורהחניה  תרצפ מרג 6.1.3  

 יש.: גישה לחניה מהכביש 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 

 .לבנין יסההכנ ואתלמב עד ובהרחמ תיחיצונ כניסה חבתר נןוכתת רשהמג חוםתב                                

 ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  הכניס שביל תכלול החיצונית הרחבה                               

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

 .אבן טבעית ות/שתלבאבנים מ /פלטאס /: בטון/ גרנוליטגמר מרוחם: שבילי  6.2.1  

 .כל הניתן בעל גוון בהירף יהיה הריצו .משתלבות/ אבן טבעית: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים : חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2 

 אם התב כוני במיםינון חסג .יש :יהצמח)על פי סימון בתכנית  מצורפת(.  .יש: תפתשו חצר מ 6.2.3  

   ת משרד החקלאות.להנחיו                                 

 .: ישמשותפת רשת השקיה 6.2.4

 ן וללא מערכת השקיה. ונלא מג לשטח  ונההכו . )חצר,לפי תוכנית המכר :יציאה לחצר מחדר; יש: ת הגן חצר, צמודה לדירה/ו  6.2.5  

 בעת  י הרוכשע"יעשה  (יין בנה מים משולי  הרחקתת )ליו טרבחצרות פ י הקרקענקוז פני  : סידור שיפועי הערה   

 .סידור הגינה הפרטית    

 ,כו'(ו שוחות צנרת,מרזב/ים,  ), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : דירה/ות גן פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה ל 6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

 "ר.מ 7-מ תלא פחויש, בשטח : גן ת ו /ודה לדירההצמחצר ברוצף ח ממשט 6.2.7  

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

 .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה קומה פתוחה)ת קומת עמודים מפולש 6.2.9  
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   תמערכות משותפו  .7

 : ערכת גזמ 7.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת י/צובר תבאמצעו כזימר רסידו לאספקת גז:כנה ה    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נההצורך תינת תדבמי המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או יין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברההמגרש או הבנ   

  תה.קותחזוגז להנחת צנרת ה    

 בבעלות חברת הגז.הינם  גזאספקת הרת צנו ,בר/י הגז כאמורצוי כ תאמובהר בז   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. ת גז בתוך הדירהצנרת אספק 7.1.3  

 :אש י סידורים לכיבו  7.2 

 ועץ הבטיחות.ות יחינההכיבוי ו ות רשותשי דרילפ :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.: במבואות/פרוזדורים קת עשן ני ערכת לי מ 7.2.2  

 ות יועץ הבטיחות.יחלפי דרישות רשות הכיבוי והנ :מתזים )ספרינקלרים( –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 ת.חועץ הבטייו ותיחרשות הכיבוי והנשות ריד : לפיולתן בוי ותכיגזי כאר עמדות כיבוי לרבות 7.2.4  

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :גלאי עשן  7.2.5  

 יבוי בשטחים משותפיםונות כרא, ברזי כיבוי )הידרנטים( ו אש כיבוי ו  גילוי  מערכותסידורי הכבאות, לרבות  כלהערה:      

 ות הכבאות.ת רששו י רמות לפי דיקום וכמ יים,פרט או               

 ע"י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. ככל שידרש: ניהרתפי חבממאולץ  רורוו א 7.3 

 אין.: )להזנת הדירות( יר מרכזיתמערכת מיזוג אוו 7.4 

 .אין ירים:י דמערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש ה 7.5 

             הכניסה דלת ידל הקרקע תקומב ומימוק הדואר יבותת ם:קו י מ ר שגוי. לדוא 1 ,הבית ועדלו 1לכל דירה, : תיבות דואר 7.6 

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

 : תקנים אחריםי מ 7.7 

 כלל וש ימשלחדר/ים  ותפים(,ם משקילחב)תאורה  מערכות ,ר מיםמאגת מים, מערכות סניקה ומשאבו  

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  וכמות: מיקום .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  נים סמוכים,יבבניין ולטובת בני ייריםהד  
 

   חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 ן.: איצרחל נפרד מיםמונה ; ש: ייתלב ראשי מונה מים : יש; חיבור לקו מים מרכזי  8.1  

 ש.י רכזי:ב מיו בלחיבור  8.2  

 ה.לא כולל התקנת מונ; יש. בהתאם להוראות חברת החשמל ,חיבור הבניין לרשת החשמל 8.3  

 .םוניחיבור הדירה לחב' הטלפכולל בקשה להיתר(: לא ) תכנון והבניהבהתאם לתקנות ה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 ד )ראה גם סעיף נה בלבהכ .אין :(נטטרני א/ה)טלוויזי ורת תקש שתרלר הבניין חיבו  8.5  

 עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, ת : כביש, מדרכה, קירותפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 .יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה  

  (.ניההבי היתר לפ חרא או מכלים טמוניםיש ): הפלאצירת אשתקן/ים מ 8.7  

 .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה  

 

   רכוש משותף .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: מקומות חניה משותפים    9.1.1   

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

 .ת בחברהחלטה יפל: מודים לדירותנם צאי ש מחסנים 9.1.3   
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    מ"ר. 14-לא פחות מבשטח:  .: ישמבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 .: יש)לובי( קומתית מבואה 9.1.5   

 בכל בניין. 1)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 .ןבניי  בכל 1: מספר מעליות: יש; מעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.הגג:  עליתקנים י מיד להחלק התפוס ע ותפחל :ףתו גג מש 9.1.8   

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

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 שאבות, חדר מ, רסחרו בותמערכות סולאריות, משא( כגון: משותפות ו/אות וי: יש מערכות טכניות )פרטמיתקנים על הגג 9.1.11  

  דין.פי כל וסמכת על רשות מש ר שתדרואח קןתיוכל ממאגר מים            

 .; ישנון שטח ללא גי  : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 ף שותמסומנים כרכוש מהרט בפרקים אחרים במפרט זה, ופכמ:  מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף 9.1.13   

 ת המכר.בתוכניו   
 

 המשותף: הרכוש מלהוציאם ין שא (מיםיבאם קי) ים/חלק 9.2 

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 חניה משותפת.גישה ל 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

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

 .ת אל חדר מכונותדרגו מ רדגישה מח 9.2.7  

 .)משותפים( רגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/יםחדר מדמגישה  9.2.8  

 .על הגג משותפים ידי מיתקניםהתפוס על  –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 שותף.וש מכרכ "י החברהוגדרו עיככל ש: רחלק אח 9.2.12  
 

 העניין(ם לפי י)לבניין/ תףשו מ בית 9.3 

 מכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית חוק ה –)להלן  1974 – דהתשל"לחוק המכר )דירות(,  6בהתאם לסעיף  )א(  

 המצוי נון קתה של הוראהו משנה אמבטל ית ף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבתוהמיועד להירשם כבית מש    

 אלה העניינים:אותו עניין; ו המכר פרטים על ם המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזהענייניהניין מן לע סתחיהמתי    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 רכוש המשותף הצמוד לדירה;ב שיעורו של החלק (2)   

 ו;ליא ם המחויבים בקשררותיישבוהמשותף  ות הביתאבהוצ פותשיעור ההשתת (3)   

 ת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;רי קבלדס (4)   

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

 יב התחיש ימהמכר, כ ר בחוזהוף האמל אמהעניינים המנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, ע ןימוכר שלא מסר פרטים על עני )ב(  

 ו עניין יחולו על הבית  המשותף. בי אותגהמצוי ל נוןתקה שהוראות    
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 ה:שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדיר 9.4

 של כל  ( לשטח 5ורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף מפיהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כ 

 כפי שיידרש לפי שיקול דעת  קשור ברישום הבית המשותף,אחר הבכל פרט  או זה סף לכל תיקון ביחבכפו אתז, בנייןהדיור ב חידותי  

 קחו בחשבון השטחים ילל ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא ימוכר ו/או כפי שיידרש עה  

 .(6סעיף פרק א'  רט זהבמפהצמודים לדירה )כהגדרתם   

 

 :יהול הביתר נדבב דרי קבלת החלטותס 9.5

 . 1969 -יה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"טיה 

 

 :המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית  9.6

 ש המשותף הצמוד לכל דירה.וכיהיה על פי שיעורו של החלק בר 

 ור ברכיב ההוצאות הקבועות שלי כאמסחלקן היח וםשלבת יחויבווש בפועל שימ הןב א יעשההמוכר ל בידי הניידירות שהחזקה בהן תה

 אות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור אחזקת הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצ

 להן כאמורש עהצבהלגרוע מזכויות הלי במ אתוז, עליכה בפוריתה צא הלאחר שיוכיח  לגביהן כי ל ביחס לדירות האמורות ןממתשלו

 .ן המצויבתקנו

 

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

 כניות המצ"ב  ם אשר מסומנים בתיאותף השטחים הבמהרכוש המש יוצאו, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה       

   כר.מה כםאו בהסהמכר ו/ במפרטים ו/או מצוינ      

 רכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה הבלעדית של החברה.ים מהאהמגרש מוצם חובתשמקומות החניה  .א

 מקוריים.  שטחי חוץ . ב

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

 מסתורי כביסה. .ד

 יל(. לע 9.2.9וגגות )למעט החלק כאמור בסעיף  , גינותסותפרמ .ה

  .לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתא שבבעלות המוכרת חסניםמות ו/או הניהחל כשותף לא יוצמדו המ תביה רישום כל שבעתכ .ו

 

  _ ___________    ____________    ____________ 

 המוכר תמחתי      תאריך          חתימת הקונה          

 
 
 

 ולנציגות הבית המשותף. הועברו לקונספים שיוכים נמסמ נספח א'
  .ת כלליותהערו ח ב'ספנ

 .זיכוייםבלאות ט'       ג פחנס
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 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות – 'נספח א

 

 תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: 10.1  

 דירה.השל )חיצוניות( לליות כ כל חדר ומידותמידות של  תלולהכ 1:50 -ידה לא קטן ממה בקנה רידתכנית ה 10.1.1   

 המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מנה מידה לא קטצאת הדירה בקבה נמ נית הקומהתכ 10.1.2   

 ומה.קבמשותף ה שון הרכומלת סיכולה 1:100 -תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ 10.1.3   

 המשותף  הרכוש ללת סימוןהכו 1:100 -דה לא קטן מרתף בקנה מיומות מק ומות מפולשות;ת כניסה/ קמוק תכניות 10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף    

 . 1:100 -מטן תכנית קומת גג בקנה מידה לא ק 10.1.5   

שותפת מ חצרוללת סימון הכ 1:250קנה מידה ב בלת היתר בניההמקומית לק תשות המגרש כפי שהוגשה לריתכנ 10.1.6   

 ודות.וגינות צמ

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקהבעת  10.2  

 בעניין: דירותכר חוק המ   

 ל גימורם.בי הדירה עיכר לות שוטפות לתחזוקת כלופע )א(   

 מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות,  בדירה לרבות ותקנותהשירות המ ערכותמחזוקה מונעת של תחזוקה כוללת ות ()ב   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 .נדרשות םות, אפתיתדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקו )ג(   

 צירת קשר.פון לילספק ומספר טצרן/ירה, לרבות שמות יבדתקנים כות המוציוד ומער לשת רט טכני ותעודות אחריופמ )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  (1) ה בבנייןור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונהמוכר ימס 310.  

 עניין:בת ורדיהמכר פי חוק  לרבות על לכל דין םאסור בהתמובה לש חהבניין שי  

 .גימורם רכיבי הבניין עלוטפות לתחזוקת כל ש פעולות )א(   

 מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג השירות המותקנות בבניין לרבות קה מונעת של מערכות כוללת ותחזו תחזוקה )ב(   

 באלה. אוצוכיות אוויר, מערכות אלקטרו מכני   

 אם נדרשות. ותקופתיות, תפואפיון ביקורות שוטות ורתדי )ג(   

 שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.מבנה, לרבות קנים ברכות המותוד ומעידות אחריות של צמפרט טכני ותעו ד()  

 ליה.ימיפקספר ומס רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון )ה(   

 יחות טקשורת, מערכות בחשמל ותסניטרית,  יהבד של אינסטלצות בלמשותפה ות( למערכAS MADEעדות ) תתכניו (ו)   

 המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  נה ובפיתוח.רומכניות במבת אלקטומערכו   

 .שתמונה( מיד עם מינויה הראשונה) תי הדירולשל בעעה למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבו   
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 ת ואזהרות יוהערות כלל  –' נספח ב

 רה ילליות למבנה ולדהערות כ

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה רישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי,ת יהיו לפי דהמלאכוהמוצרים וכל  .1

ה לטלוויזיה ן מתקן הכנייבננה מרכזית אם התקינה בטו/או אנ ןיבבני ת(יסלולרלא ) החברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה .2

 ין.ת כל דולהורא פוף ין, בכלים ו/או צלחת לווכבב

ו ו/או באמצעות וועד הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ו/או להימנע לפעול בעצמב מתחיי הקונה .3

וביצוע ריסוס  ת שורשים חודרנייםעלשתילת צמחיה בלא רק, אי  ךא כפי שפורט לעיל, לרבות המרתף, םוטכון לאייסכדי  בהמכל פעולה שיש 

 .יםון חרקמניעת קינל ופתיקת

 יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. ואמור מערכות כ .4

וצע קיטום פינות יבו שיפולים לא קירות ו/א יויפבח. בתקנים הישראליים שת מהנדרוחפדות לא ית( במוגובחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פ .5

 .גרונגים()

מיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות רש החברה להעאם תידודגש כי בספק י תלמניע .6

זכות וב ורך גישה, כןלצ ןהבניי ינתקלרבות שימוש במ חופשית שר גישהפאלמתחייב  הקונהם, המשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכי

 ים אלו.יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטח בלים. כמו כןמעבר כ ת הקרקע לרצועו תול בשטח/ים לרבוהשימוש והטיפ

 ת פתוחות או סגורות.ו, באריזםילאו רעי םחריפיות חל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריח .7

 קונה.לרם נמסרה הדירה נה או מי מטעמו בטקות בדירה ע"י העבודו וצעוביא ל .8

יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  שו ע"י הדייריםרכשי יימים(,ככל שק) במחסנים .9

 ד.מוש ובתפקוישב ובאופן שלא יפגע בלבד םלמחסני דרפונ שותף מכוש המהרהזנת החשמל למחסנים תעשה  

אך לא  נים החלל ועלולים ליצור הפרעהכביסה, מקטי תליית קנו באזוראם יותב' מיזוג האוויר וד המים החמים ויחד של מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

ת עומדת בדרישורעש שלהם הי שרמת וביחידות עירק ב מושבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שי .11

 ם ומפגעים.קנות לרעשיתה

פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה מרי הבניין, ו שיגרמו לחוק כלשהזסור או נדן, מחבחריות כלשהי לאור לא יהיה אחראי אוכהמ .12

ם הפריטי,דה ובהעב החומרים ו/או ביצוע יכולל לט הלבגין א תאחריול הכ ,לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן

 ל הקונה בלבד.וספות הנ"ל תחול עהתוהאביזרים ו

ן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת המוג ר המרחבלאוור גיש כי ישוב להדשח .13

 .ןוגעשוי המרחב המבטון שמהם ה ותבטן האדמה והנמצא בקירמהמופק  ,(ץטים )חצגבאגר אמצלהילסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

 חניות, מחסנים ,בשטחים פרטיים, כגון גינותבנה ואשר יעברו ל הדיירים במתות כלחרות המשררכות אעוב או צנרת או מיתכנו שוחות בי .14

 קט. יהפרו עציומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויו

התאם גרש, בון שטח המעל חשבו( ימוקמו במגרש "כ, גז, ביוב וכד'טל )חשמל, בזק,  כות השונותרעמ ת( עירוניים ושוחות שלום )גומחירלפי .15

 הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות. לתכניות

 זה. ף ת בריצוועירום לשקגלים לעלוברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" נסיעה  .16

 ענה.רוכש לא תיפגויות הל מקרה זכובכ ת.ואו אישור הרשוי/אם לצרכי התכנון והתייה ומיקומם במקומות החנ רספיתכנו שינויים במ .17

 אסורה הכניסה לרכבים המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעיים .18

 מרתף/ים.משותפים ב ואם בשטחים פרטיי )גפ"מ(, יפחמימנ זגבהמופעל  מתקן כל בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן .19

גלויה אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים  תיתכן העברה ל דין,להוראות כבכפוף והנחיות הרשויות ישות התכנון ו/או דרלפי  .20

אינן שמערכות  לשותפות ושין המבניובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות ה

חשמל,  אוורור, קווימ.א. ווב, צנרת חות ביו, צנרת ניקוז, שת חשמל, צנרת ביובנר: צנרת מים, צועוד כגון תועלמשותפות, צנרת, ת

ת, טלפון, תקשורת וכדומה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במחסנים, במרפסות, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטי

 יועצים הטכניים.ניות, לפי החלטת התכסומן/למצוין בכל מעבר למה ותיבוריים, בקירות ובתקרצבשטחים ו םמשותפי םבשטחי

ה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. הקונה יאפשר גישה וסו בתקרה קלכן ויככאמור ית מערכות

 לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.

כלל יכים ליפתחי ביקורת, השניקוז וכד'( וכן  ב,רות )מים, ביוועוברות צנ ןתכאו המחסן או החניה, י ,ת הדירהרקתבסמוך לוירות , קברצפה .21

 שותפים. ווים חלקים מן, ומההבניי
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 ,ןוצי התכנולאיל תאםגבולות המגרש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בה .22

 ולדרישות הרשויות. הביצוע

בחירה כבר  המפרט המאפשרסעיפי סעיפים מ ף ו/אוימה הבניה כך שסעוזה עם הרוכש התקדהחה וטרם חתימת ר ספק במידסהן למע .23

זכות  ו/או ישההושלם, לא תתאפשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דר

 ה בעקבות בחירת הקבלן.פאו החל הריבח

עלות השימוש בחשמל  או חלק מהן. פרויקטת דירות התשרת אשת של הבית, וזו ערכת החשמל המשותפלמיחובר   - T.V-ר אנטנה לבגמ .24

 תהיה חלק מהוצאות הבית המשותף.של המגבר 

 .הלכלי שתימאלא בית אין לשתול צמחיה ישירות באדנ  - (ככל שישבאדניות בנויות ) .25

גון: הבדלי עיות כתופעות טביתכנו  ם לכללי המקצוע,ים הישראלים ובהתאקנפוי ובכפוף לתבריצוף וחי ,יתבאבן טבע -בין אריחים  הבדלים .26

 רקם, גוון, גידים, "עיניים" וכן התחמצנות מינרלים )ברזל( המתבטאות בכתמים דמוי חלודה. מ

המכר. כמו כן לא  ותסומנים בתוכנינם בהכרח מיא, ים, קירות בטחון וכו'(ארות נושיק עמודים,)ניין הב מערכת שלד -שינוי בחלקי בניין  .27

הריסה ו/או עבודה הכוללת שורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל וב, חשמל, תקים, בימערכות מ נתיבי תמסומנים בתוכניו

 .בדיקה תבי, מחיקהזלת החקב בקירות, תקרה או רצפה לאחר חדירה לעומק 

יוב ומים טרומכניות, בות אלקאו למערכ/וץ(, וחלל גבוה )פנים וג קבוע, חלונות בחגוה החסומים בזיל פתחי בניש  - הגישה לתחזוקה וניקוי  .28

 ם)פיגו, 1139ו/או גג/ות עליונים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדרש רק מורשים לעבודות גובה ובציוד מתאים והעומד בת"י 

 ינג וכו'(.לוי, סנפלת/מתרומם

ומרפסות(, לרבות  רטיים )חדריםטחים פ מעבר בש רה יאפשנ, הקותות הבנייןקירות בחזיגגות, ו ןוניקיותחזוקה לצורך   - י טפרמעבר בשטח  .29

 .ובתאום מראש ןהענייקשירת פיגומים, סנפלינג, הנחת ציוד מכני וכלים, הכל כמקובל בנסיבות 

 ' ווחים, מזגנים וכעליות, משאבות, מפמ שורת, גנרטור,: חשמל, תקןוכגככול שיהיו  -ומכניות רות אלקטכרעניות ומככות טמערתחזוקה  של  .30

 נה בהתאם להראות התחזוקה ובהתאם להוראות כל דין.בית ו/או הקויגות השה ע"י נצתיע

רך וצל חרום בעתדיירים בקומה האת כלל  שמאשר יש יחיצונוץ חיל ימוקם חלון/דלת ןבבנייבאחת מהדירות בכל קומה יתכן ו -חלון חילוץ  .31

בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר וע קביקבע סורג י לא ימתחייב כ ,חילוץהממוקם חלון/דלת ר בדירה אותה רכש אש ,ילוט. הקונהמעבר ומ

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

חזוקה מקצועית ואחרות המחייבות תת ת אלקטרומכניותקנו מערכווהם במבנה ובחלקיו השוני - במערכות ףטיפול שו טרכה להד .32

וך לקבלת החזקה במבנה, את נציגי היצרנים ו/או החברות ספקיות הציוד או המתקינות ובה לזמן בסמחלה החהמוכר על וטפת, שו

 קה.וזחמוש והתיפן השלאו לנציגות הבית הציוד, לצורך קבלת הדרכה

 

 אחרותות כלליות רהע

מושפעות באופן  ,גרנוליטאספלט ו/או  בטון, כי רצפות בחשבון יש לקחת -וכו'( , מעברים, שבילים ות)מיסע מרי גמרמיות על חו ססת השפעו  .33

די בתופעה ואו תפק/ו יבטיחות על מפגן כטבעי מתזוזות ססמיות ו/או תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעירים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אי

  ה.עאם לשכיחות התופתחזוקה שוטפת בהת צעים אלו. יש לבלחומרינית יפאוטבעית זו, ה

נוסף ומבלי לגרוע מההערות האמורות בתכניות, וכי הוראות המפרט כולן הן בנוסף ומבלי לגרוע ות הנ"ל הן בי ההערבהר בזה כמו  .34

 מהאמור בהסכם.
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   יכוייםז לאות טב  –' גנספח 

 

 יםיאות זיכוליכוז טבר

 

 
 ותדחיוהערות מ

ותיקון לצו  1974-ל"ד)דירות(, התשהמכר  לחוק 6ס' יקון מתהמכרז וכנדרש ב ינם בהתאם להוראותה ז זיכויים אלהריכו .1
ניות כט והתמפר)מפרט המכר(. מובהר כי עפ"י הוראות המכרז, פרט לנרשם להלן לא יבוצעו שינויים מה 2015-המכר התשע"ה

 ים אחרים.ו/או חיוב םיוים המכר ולא יבוצעו זיככפים להסרוצהמ
 

 מע"מ. כולליםאינם  הלןלהמחירים הנקובים  .2
 

 זה צמודים ל:מדד תשומות הבניה, מדד הבסיס:המדד הידוע ביום חתימת הסכם המכר.קובים בנספח רים הנהמחי .3
 

י רת הליך שינויה )במסגאל םיוירצונו לנצל זכותו לזיכ ו או אינוצן, על רלרה/קבלחבלהודיע רוכש הדירה המועד האחרון שעל  .4
  ימים ממועד החתימה על הסכם המכר 30וך ברה/הקבלן בתע"י החכש הדירה סר לרומ"(, יועד ההודעהמדיירים( )להלן: "

 יום קודם למועד קבלת ההיתר.  60ובכל מקרה לפחות 
 

תור ויתתקבל כוופה, ן בתום התקלבהקעת תזכורת ע"י מתן הודלובכפוף  רוריך האמאעד התור אי הודעת רוכש הדירה כאמ .5
 פי כל דין.לזכותו זו על 

 

וכננים וככל שנבחר ע"י הרוכש ספק מטבחים שאינו ספק החברה, התקנת המטבח ות המטבח המתן ארונזיכוי בגיניצול  .6
 שבונו.חועל  וכשתתאפשר לרוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הר

 

 .308/2016מר/לבד, בהתאם למכרז ב הפריטים הנ"ל ד ויתור עלגנכ י כי זכותי לקבל זיכוילידוע  .7
 

כאשר הוא מוצמד למדד תשומות הבניה בהתאם למועד  מהתשלום האחרון בגין הממכר המצטבר יקוזזכולל והזיכוי ה סכום .8
 הזיכוי.

 

 .ל דין. ות על פי כשידריות החשמל לא יפחתו מהתדות ותשוקנשמספר ה בתנאיתן מתן הזיכויים לנקודות חשמל ינ .9
 

לפחות לכל שני חדרים כאשר חדרי השירותים גל סופי אחד ותר מעקן ביתי יל, במתמנים הנוגעים לחשבהתאם לחוקים והתק .10
ם כלולים נמזגן איו לם, בישוייח כלמד והמעברים אינם כלולים בחישוב החדרים. מעגלים לדוד חשמלי, מכונת כביסה, מייבש,

 לים הנ"ל.והמעג תלבטל את הנקודו אם לכך אין אפשרותהתים סופיים, וברש של מעגלדנה במספר המזערי
 

המאור/בית תקע/טלפון במפרטי המכר הינה על פי המפרט הבסיסי של משרד השיכון והבינוי, והיא בסיסית  כמות נקודות .11
 .החית ממנפלץ להמומונורמטיבית, ולכן לא 

 

 ר קבלתך ורק לאחר לי אשאופן עצמאי תתאפהאפשרות להתקינם ב, מהפרטים הנ"ל בגין פריט יויכל וניצלתי את הזכות לזככ .12
, ובאחריותי ועל חשבוני. למען הסר ספק יובהר כי גם גישה לממכר לצורך מדידות וכיו"ב לא תתאפשר בטרם החזקה בממכר

 מסירת הממכר.
חשבו והסתיימה התקנתם ים יצוקים ובנוייבאלמנטים  םיצאתקשורת/מים/ביוב. הנמ/לות לחשמרנצדגש כי וספק יעת *למני

 מכר לעניין הודעת רוכש על מימוש זכותו לזיכוי מהאמור במפרט המכרלחוק ה 6קון תו בתיט" כמשמעות הפרינכסיום "התק
ם תן אפשרות לבחור פריטינ. לא תיקפסל אותו צורק אאך *פרטים שונים המוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו 

 וברזים.א: כלים סניטריים גמקים שונים לדונים בין ספוש
 

ריט/ים המתומחרים המפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/המוכרת והקונה על לזיכויים מהפזכותו נה בפועל מש הקוימ .13
 ר.כמהבמפרט  םוסכמים מנספח זה, יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויי
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 : מקרא

 דה. יחי -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -"אמ

 . ור+ עבודהומר שחחחומר לבן+  -פלטקומ

 בודד. פריט אחד  -יטפר

 
 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  - נושא: ארונות מטבח, רחצה 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 חבש"ליח' 
 סה"כ תכמו

3.3.1 
 כולל ארון) אמ" 5 לכלל ארונות המטבח יזיכו

טבח, ברז מטבח, משטח עבודה, כיור מ תחתון/עליון,
 ר.ור שבמפרט המכהתיא (, לפיטבחיפוי מח

 4,881 --- --- --- קומפלט

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

  --- 600 --- קומפלט

 
 
 י בלבד בגין זיכו רימח  -ות שרברבות ואביזרים עשא: קבוונ
 

 
 הערות:

 ריט+התקנה.כל המחירים כוללים זיכוי פ1
 
 
 
 
 

סעיף 
פרט במ

 המכר
 תיאור

 מר/חו
 עבודה

 יח'
וי יר זיכחמ

 ש"ח ליח' ב
 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט סוללת ברז לכיור רחצה,  לפי התיאור במפרט המכר. 3.6

3.6 
ט מפר,  לפי התיאור בנטילת ידייםסוללת ברז לכיור 

 .רהמכ
   80 ריטפ טקומפל

   126 פריט ומפלטק ר במפרט המכר.לפי התיאו  ,יהסוללת ברז לאמבט 3.6
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 ים מחיר בגין זיכוי  -נושא: חשמל/ תקשורת
 

 סעיף
במפרט 

 כרמה
 תיאור

 ומר/ח
 עבודה

 יח'
 'יחמחיר ל

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי – דת מאור קיר/ תקרהקונ  3.7

   78 פריט קומפלט כויזי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט נקודת טלפון 

 
 : לטבלאות החשמל/תקשורת ות הער

 . רפרט המכבמ (,5בלה ט ) 3.7יף .ראה הערות כלליות לאחר סע1

 ני ביצוע. לפסים לזיכויים  מתייח  שורת ק תל/ חשמ  . מחיר המחירון 2

 
 
 
 
 
 
 
 

              _______ _____   _ ___________   ____ ________ 
 המוכרחתימת      תאריך         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


