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 קרקע  קומה: 

  
 2 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 5 מס' חדרים: / מדגםדירה  מורשת מודיעין  שם האתר: 

 2 דירה מס':   

 קרקע  קומה:   

 __ : מחסן מס'   

 __ מס':   חניה  

 1 מס':  ןיבנ   
 

 
 

 "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            511847337' סמח.פ.  ( בע"מ. 1993)י הנגב נבופרץ   :נספח לחוזה בין   

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .ת המקומיתהרשו י"ע יקבע: בית מס' מורשת: רחוב  ןודיעימ: 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    

 .ראלשי עיקקרמ שותר: שם המחכיר 2.1    

  :  תקופת החכירהלת תחי    :הרתקופת החכי  2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

 המשמש גם כחדר שינה(, ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן , חדרי שינה 2 חדר שינה הורים, ,מטבח ,פינת אוכלו : כניסה, חדר דיורבדירה .4  

גרם מדרגות לחצר , מרפסת שירות*, שימוש נפרד(ית )ב םרחיוארותי ישצה הורים )מקלחת(, חר רחדיה(, טאמב) כללי חדר רחצה פרוזדור,

 .הורים(שינה )יציאה מח.  רחבה מרוצפת וחצרדיור(, חדר מה )יציא מפלסים 2-ב עליונה, רחבה מרוצפת וחצר

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

 : אלה םהמחושב לפי כללי כמצוין בתוכנית המכר: שטח הדירה הוא    

 .ירההד של ץחוה תקירויים של פניהם החיצונהעוברים על  השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(    

  –לעניין זה      

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

 דירה או תוכנית אחרת.ה לבין בינ ואבקומה      

 במרכזו של קיר החוץ; מורהא עולמצהרה אחרת יעבור קו בין דיכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה ל     

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

 ם בדירה.סכום שטחי כל המפלסיכל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה ויפורט השטח לגבי  בשבדירה רב מפלסית יחו (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל ת בדירה יחושב פעם אגומדרלך מה לכ של שטחו (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 – אגרות(, התש"לר, תנאיו ו)בקשה להיתואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה ק השטחים שגובהם תייכללו ר חטבחישוב הש (ד)      

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)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 שטחים נוספים המוצמדים לדירה או  פירוט .6 

 אין. :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1   

כנית ת)יש לצרף  כמפורט בנספח א' להסכם המכר: מס' רור עשן(לשח )בעקבות פתחים בתקרהמקורה חלקית  / מקורה יהחנ 6.2  

 המוצמדת(; החניהקום עם סימון מ הישטחי החנ

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

 אין. :(3)תי בשטחרדי  תףרמ .46   

 אין.: בשטחלדירה  דמוצמגג  6.5    

 תוורחבה/ , מדרגותכנית החצר המוצמדת לרבות שבילים)ראה ת המכרח א' להסכם כמפורט בנספ: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6

 מרוצפות ואחר'(;

 . שטח(ו)מהות  םפרטש לי י לעדאו משמשים את הדירה באופן ב נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

       

 ות לחישובי השטחים:רהע     

 הקווים  על ידי המצולע הנוצרמרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1   

 ירות הדירה הגובלים ק של ייםצונהמרפסת ועל פניהם החי ים שלהבנויים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, בשלמות או בחחשופה ו/או מקורה  ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

   על פיעלהשדי שיש בה כ להוהן מחוצה  רקעקה ומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםקילמ    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד רות; כאשר קיר שטח הקי ן בתוספת, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  .2   

 יכלל שטח הקיר במלואו.יתף הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משורק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  ללכיאחרת י    

 ס"מ;   20  ץ בעובימתחת לקירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי ות החור, הוא השטח הכלוא בין קישל מרתף חו שט .3    
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 כאשר קיר המרתף  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר; תרדירה אחריד בינו לבין חלק של כאשר קיר המרתף מפ    

 ו.לואבמ ייכלל שטח הקירח משותף בשט גובל    

 המופיע במפרט המכר  חצרהשטח בין   5%יה בשיעור של עד ירות התומכים בהיקפה; תותר סטי, את שטח הקכולל חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 :תקבילו  סטיות .7  

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

  ה שטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולהובין  6-ו 5יפים שטח כמפורט בסעין ב 2%ד ל עסטייה בשיעור ש )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 נאי שלא יאור זה ובתאי התאמה מת ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוובין המידת בתוכניות המכר ונת המצויסטיות במידו     

 לעיל.  6-, ו5חצר(, המפורטים בסעיפים  הדירה ושטחים אחרים )למעט שטחמשטח  2%על  לויע    

לא יראו אותן כסטייה ממפרט זה קבילות ו סטיותן ה זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%יעור של עד סטייה בש ב()   

     .(תונואר ות,קבועות שרברבלתות, תריסים, )אביזרים קרי: אריחים, חלונות, ד

 

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

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

 larry@ls-arch.co.il :ל"דוא 
 
 

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

 .אביב יפותל  12 חרוצים יד  : תובתכ 03-5223575 :פקס 03-5249119 :פון לט 

 office@pr-eng.com :דוא"ל 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב. 
 

 בתנאי שלא ישנו את יין,בבנ וחלקים אחרים חרותר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אכוהמ    * 

 .תף או שטחים ברכוש המשו יןניבה תחזי   

 אם יש כזה .  הרשמי  התקן הישראלי וצרים והמלאכות יהיו לפי דרישותמכל ה * 

   

 .תיאור הבניין  .1

 

     בניינים 2הנמצאים במגרש אחד ) ,בניינים 4אחד מתוך  ים,קומות מגור 6וד עות קרקע הכולל קומ ,"גבוה" בנין מגורים  1.1

בניין , קומות מרתף  2מעל נמצאים  -"L18"ו "H26" בניינים , (L17" ,"L18""מדגמים ים וספם נבנייני  2-ו"H26"  מדגם

""L17 ין תעשה בין בניהרחוב  סלממפניה ף החגישה למרת) לכל הבניינים . המרתפים משותפים-2רק מעל מרתף  נמצא

""L17 לבניין "H26").   

   
 

 ;ים בלבד רמגוה לוונהכ ,)*(דירות. דירות למגורים 17L:  71מדגם  בניין ב 1.2

 ;, הכוונה למגורים בלבד )*(דירות. דירות למגורים H26:  62מדגם  בניין ב  

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

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

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

 משותפות לכל הבנייניםקומות       

 כינוי או תיאור 

 קומה

  לעמתחת/מקומות 

 למפלס כניסה 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 מרתף  מתקו

דר  חמעלית, , תית קומאה מבובכל בניין: 

מים וחדר משאבות   י/ מדרגות, מאגר

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

חסנים,  ת, מעברים, מחניות, מיסעו כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 . ת והרשויוהמתכננים  

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

מוקמו בבניין/ים סמוכים  ו/או י

 ן. נייהב רתוויש

 --- -1 קומת מרתף 

בכל בניין: מבואה קומתית, מעלית, חדר  

 . מדרגות 

מחסנים,   מעברים, חניות, מיסעות, כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 רשויות. המתכננים וה

אין גישה ישירה    -1בקומת מרתף 

 . L17לבניין 

  יתכן ומערכות שונות הממוקמות

  ים כומס ם בניין/ים בבניין ישרתו ג

ו ימוקמו בבניין/ים סמוכים  א ו/

 וישרתו הבניין. 

 

 L17מדגם  - 1בניין מס' 

 2 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

  -מבואת כניסה )לובי  ,)דירות גן( מגורים

ורים, מעלית,  ד זל(, פרובחלקו חלל כפו

דרגות, מחסנים, חדר עגלות, חדר חדר מ

ת טכניות לפי  אשפה, מתקנים ומערכו

 ת. ויוהרש ם ודרישת המתכנני

 ת. לאחת מדירות בגן כניסה חיצוני

 

צוברי גז מרכזיים, בפיתוח   

 (. 1,4)בסמוך לבניינים 

 

כן ומערכות שונות הממוקמות  תי

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

וכים  יין/ים סמו בבנמקאו ימו/ו

 וישרתו הבניין. 

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-4 

3 

 ה( קומ )בכל

ת,  רגומד ת, חדר מגורים, מבואה קומתי

כניות לפי דרישת  ת ט מתקנים ומערכו

 הרשויות. המתכננים ו

--- 

 2 5 מגורים  קומת

קומתית, מעלית, חדר  מבואה  מגורים,

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 כננים והרשויות. תמדרישת ה

--- 

 מגורים  קומת

 )פנטהאוז(
6 1 

, מעלית, חדר  מגורים, מבואה קומתית 

ניות לפי  טכ כות ם ומערמתקני מדרגות,

 ננים והרשויות. מתכ דרישת ה

--- 

 וןגג עלי

 )ראשי(
--- --- 

  מדרגות , חדר(ורה)לא מק  מתיתוק מבואה 

, מערכות סולאריות, מתקנים  )מקורה(

ות(, לפי  פות/ פרטיתוש ניות )מומערכות טכ

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 רים למגו 
7  --- --- --- 

 קומות סך הכל 

 ייןבנב  
 . אשי( )הר ליוןלא נכלל הגג הע ות במניין הקומ  8

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה ילהיתר ם בטבלה בהתאםייתכנו שינויי )א(

 ון והבניה נכלבניין ]כהגדרתה בתקנות התיזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת יין אלצש י ,ייןבנל אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 [. )בקשה להיתר(  

 מקובלת ה ' ו/או בשיטה, א', ב'.. וכו: קרקע, בינייםהקומות בפועל עשוי להשתנות כגון נויט הינו נומינלי. כימפרינוי מס' הקומות בכ )ד( 

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

  ג.עד למפלס הג מרתף ת קומ ממפלסמקורה : גותרר מדכל חדאפיון ; 1: בניין בהמדרגות  י /מספר חדר    

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

 . 9 :2,3,4ים ני י בבנ. 8 :1בבניין   :מספר התחנות למעלית; 1 :בניין כל ב מספר המעליות; יש מעליות: 1.5  

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

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :(ניין בל כב) ן ועבודות גמריהבני י ומרח .2

 .השלד מהנדסתכנון , לפי תמשולבמתועשת ו/או או ו/ רגילה: שיטת הבניה; השלד מהנדסלפי תכניות  ן:שלד הבניי 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסי בעו  , םטרומייו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/ בטון מזוין חומר:: עקרקמת קו ת רצפה ותקר 2.2

 .יועץהחלטת לפי ה :בשיטה .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  י:בידוד אקוסט .1045 ס'ל מאלפי תקן ישר :י מתרד דובי   

   קה.לדרישות התקן הישראלי למניעת החל םאתהלקה בריצוף בניין המגורים יהיה נגד הח                 

   .1045מס'  ישראלי י תקןפל :י בידוד תרמ; שלדה סמהנדשובי לפי חי עובי: .: בטון מזויןרחומ :רצפה ותקרה קומתית 2.3

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

  .השלד נדסהמלפי חישובי  עובי:השלד.  מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדס אלמנטיםו א ,מזוין: בטון חומר גגות הבניין: 2.4

 :  1045אלי מס' לפי תקן ישר :תרמי וד ביד עץ.והנחיות הי ילפום: ואיט שיפועי ניקוז   

 מית של קיר ינפ ןבדופ באם מכלול מתועש, .השלד מהנדס והנחיות התכנון האדריכלי לפי ילהמתועשת בשילוב רג קירות חוץ: 2.5

 שלד.הנחיות מהנדס הלפי  ,(טונגיאאו בלוק תאי ) החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,  

   :1045ישראלי מס'  לפי תקן :בידוד תרמי  דס.נהמהתכנון לפי  :בי עו   

 י.פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התקנים הישראלת וקירות צבעי תקרו                   

 מור קירות חוץ:י ג 2.6

 הבניה.תר ילפי התנאים בה להכקה. קרמי דוגמתפוי קשיח תית ו/או חיוכו/או אבן מלא : אבן טבעיתעיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

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

 או משולב, לפי ו/ )איטונג(י את קבלו ואו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 .  1  ק ל ח 1004ל פי ת"י  ע ש  הנדר וסטי  ד האק יעניקו את שיעור הבידו   השלד והיועץ ובכל מקרה   מהנדס   נחיות ה    

   .הנדס, גובה לפי תכנון האדריכלו משולב לפי תכנון המ: בטון ו/או בלוק ו/אחומר וגובה: ות )ככל שיש(פסמרקיר הפרדה בין  

 :שי רא רגותדמ רחד 2.8

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

בעל "תו תקן  ,+ צבע אקריליחיפוי בשיפוליםבצבע אקרילי עד תקרה. שכבות(, גימור  2) טיח: חומר: יםפנ תגימור קירו  2.8.2                 

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

ירוק" מטעם מכון  ו תקן"ת בעלאקרילי מלבין גימור  + סיד סינתטישכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה .הרתקה: עד לגוב  

   קנים.הת

 נט לבן בהתאם לדרישות   נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמ גורים יהיו מאבןמדרגות בניין המ: טיםסופוד מדרגות 2.8.3 

 כנגד החלקה.  ך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסיםורלא ואמיםהתקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים ת  

 ת כל דין.יבוצע על פי הוראוית לחדרי המדרגות והמעלטי האקוסהבידוד  . 2279ל בהתאם לת"י כ ה              

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

 חדר המדרגות.מצעות אב :ראשי() עליה לגג 2.8.5 

 :מבואה )לובי( קומתית 2.9

, אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן תמוגדקשיח,  בחיפויהיו ים יות פנגימור קיר :חומר: ה קומתיתאו מב גימור קירות פנים 

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

 א יבוצע לתקרה מונמכת של  ה)במקרמלבין סינטטי "בעל תו תקן ירוק"  : טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 .ןאבן נסורה או גרניט פורצל: ריצוף. (וז הטיח מעל תקר               

 בלבד(. ינוצצד חיפח צבוע בתנור ) ארונות למערכות: ו לפי החלטת החברה.קומתית ו/אכמו מבואה פרוזדורים לדירות:  
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  :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

פוי הכניסה, מעל החי ה משקוף דלתגובלחות עד ן(, לפורצליט פו גרנה או קרמיקה )רגיל ארן נסובא: חומר: ימור קירות פניםג

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

 או תקרה דקורטיבית.  ו/או תקרת משנה יד סיגמת פולמלבין סינטטי דו: טיח + צבע חומר: גימור תקרה

, והעומדים בתקן הישראלי "רמ 0.64-מא יפחת בודד לריח טח אלן ושחים מסוג גרניט פורציאו אר (אבן נסורה )שישחומר: : ריצוף

 .למניעת החלקה

, בחזית 816התכנון ובניה ות"י  תפי תקנוניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לומת הקרקע ליד דלת הכתיבות דואר ימוקמו בק

 ת.קומית המהרשו מספר יהיה לפי דרישתהעיצוב  הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר,

ארונות . (ארונות חשמל, מים וכו' ת,)למעט גומחוסינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבועטיח קירות ותקרה: : ניםחסמלפרוזדורים 

 בלבד(. חיצוני פח צבוע בתנור )צד רכות:עלמ

 :התקר גימורהתקנים.  ון ם מכ" מטעינטטי , בעל "תו תקן ירוקס דבסיצבוע בבטון : גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

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

 , משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה ותינהח או ף המרת רצפת גימור :מקורה חלקית /מקורה גימור רצפת חניה 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 :ו'וכם טכנייחדרים חדר עגלות, כגון: ם ירחד 

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (כו'ארונות חשמל, מים ו )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבוע טיח :גימור קירות 

 .ים, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. כל הצבעיטבע סינטבטון צבוע בצ              

 ב.משולן או פורצלמיקה או טראצו או קר יח: אריגימור רצפה  

 ל דין.פה והקירות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, בהתאם לדרישות כמר של הרצת גועבוד :חדר אשפה

 

  :הערות

 ע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.בצב ועצב בבטון  או  פנים בטיח קירות/תקרה יעשו  תצביע . 1

    .למניעת החלקה 2279 אלי רהיש ישות התקן לדר התאםלקה ביהיה נגד הח פים(חים המשותטש)בדירות וב בניין בריצוף . 2

 

 

 מחזיר ו םונטרקאי בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת ע"י מערכת ()אלומיניום וזיגוג המבואה במכלול: יש, משולב ן לבניידלת כניסה  2.13

 (. 3.7.8)ראה סעיף שמן, כולל אינטרקום                

 (,תר הבניהוהי ת הרשויותלפי דרישו אלומיניום מזוגגאו  תמתכ)עפ"י תוכנית יש,  :1ן בבניי: ין ינוספת לבנ, יציאה /סהי נלת כד

  אין. : 2,3,4בבניינים  .צפוןכיוון מיסה ביציאה/ כנ

 .אישור כיבוי אשבואו סגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות  , סגירה אוטומטית באשעשן/אש תדלתו :תדלתות חדרי מדרגו  2.14

 לפי היתר הבניהתאור, חומר וכמות,  :חדרים לשימוש משותףחלונות ת ו ו דלת דלתות פח. ים:טכני דרים דלתות ח  

  אין.  :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,םיי נכים ט/חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים, , חדרובי , לן לבנייבכניסה , הרתאו         2.16

 ירה  הדך והיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתמגורים ין היבבני                 

  .רגותהמד בחדרלהדלקת  אור                  

 החיצוני בלבד(  םקפח מכופף צבוע בתנור )בחל מר:גז ומים: חו  שמל,ות חארונ 2.17

 או או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל מחסן,  של כל המחסנים למונה נפרד,ות החשמל הזנ חיבור: דירתייםים מחסנה בורתא     2.18

 .מוכר והחלטתוה חירתב עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 י לפ םשל הבניין/י ף משותוש הל הרכהזנה ממערכת החשמל ש : יש.תו למערכות אלקטרומכניות משותפלתאורה ו  חשמל חיבור    2.19

            ימוקמו בבניין וישרתו גם ו א/ו במגרש החלטת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין/ים סמוכים

 את שרתוות שימשותפהתיקון של המערכות ה תועלוי, התשלומים ו/או ויות השונותאישור הרשבכפוף ל ,במגרש סמוכים ים/ןניבני

 (.ע"י נציגויות הבית של הבניינים במגרש העניין ישולמו"פ עהבניינים  כלל

 

 פרטי זיהוי( – 'תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א .3

 

 :*גובה הדירה 3.1  

 מ';  2.50 -מ לא פחות: קרהתחתית התי הריצוף עד רה מפני דגובה ה  
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 מ';  2.05 -: לא פחות מדורזו פרו  חדרי שרות גובה   

   מ'; 2.05 -לא פחות מ: (שכרנסן דירתי )באם מחה וב*ג   

 

 נה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלישמ למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרותהערה: * 

 דין. המינימלי הקבוע על פיי התקנות לא יפחת מן הגובה ירה על פהקבוע לגבי חלקי ד  

 

 המשמשים אותה.צמדים לה או המו ים שטחוב בדירה מוריםוגי  דריםימת חרש – 2טבלה מס'  3.2 

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

 ( 1)חומר קירות ר תיאו 

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

 ( ס"מ)ב

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

 ריצוף
זיכוי למ"ר/ מ"א  ל רמחי

 דשים קלים חבש
 ת הערו

 כניסה 
 

 בטון יוקבל  בטון,
 ( 1)או אחר

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . בהמשךערות ה ב  ראה פרוט אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מטבח 
 י בטוןוקבל  בטון,

 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
בגובה   חיפוי העבודה משטח   ךלכל אור

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

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

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)רחאו א 
 . וט בהערות בהמשךפר ראה אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 פרוזדור 
  ואבלוקי בטון  בטון,

 ( 1)אחר
 . בהערות בהמשך וטפרה רא ןיא ( 3) ראה ( 2)אחר 

 נה הורים שי   חדר 
 בלוקי בטון בטון,

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

 רחצה הורים   ר חד 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחר וא

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

 התקנים. כון עם מ" מט קקן ירו"תו ת
 . בהמשך ערות בה  רוטפ הרא 

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 חדרי שינה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 ת הג"א י הוראופל
 . בהמשך ת וראה פרוט בהער אין ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 ללי חדר רחצה כ 
 ( טיה מב )א 

 בלוקי בטון ,וןבט
 ( 1)אחר וא

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

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ראה  רמיקה חיפוי ק . בהמשך ערות ט בה ור ראה פ 

 שרותי אורחים 
 ןוטבלוקי ב  בטון,

 ( 1)או אחר

 מ'.  1.50ה ב עד גוי קירות  פוחי ןאי ( 3)ראה  ( 2)אחר 
ומעל טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן  

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

 רות י ש מרפסת  
 ןבלוקי בטו בטון,

 ( 1)או אחר
 . בהמשך ת וראה פרוט בהער אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

   ת ו מרוצפ   ות רחב 
 בטון בלוקי בטון,

 ( 1)אחראו 
 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין ( 3)ה אר 2.6ראה סעיף 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 ת  דרגו גרם מ 
 ונה לחצר עלי 

אה פרוט  חי ביניים רמדרגות ומשט  אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף  ( 1)בטון בלוקי  בטון,
 ושאר הערות בהמשך.   (6)בסעיף 

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון טון,ב 

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

 גינה י  כל ל מחסן  
בלוקי בטון או   בטון,

 ( 1)אחר

צבע  ת ורקיגימור  .טיח 
סיד  תקרה    גימורלי. אקרי

 י.  ינטט ס

 רצלןופ ט ינגר

 מהנדס. עובי קירות מחסן לפי החלטת ה  אין
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

בלוקי בטון או   בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות  רוגימ .טיח 
תקרה סיד  אקרילי. גימור  
 י.  סינטט 

 רצלןופ ט ינגר

 ת המהנדס. ן לפי החלטסח עובי קירות מ אין
  צג החברהממ

 ונה לבחירת הק
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 לטבלה: תוהבהרו הערות 
 

 ניתן  ככל שיהיו כאלה, -מתועשים/מתועשים למחצה  חוץ )בדופן פנים של קירות בלוק תאי טון/בטון/בלוקי ב :רותר קי חומ ( 1) 

 ונטית לרבות וקינה הרלה בתידעמבכפוף ל תאי. הכל קוגבס, בלוקי גבס, או בל תחוולמ רות אלו תהיה עשויהישמעטפת הפנים של ק  

 בחדרי  ן/בלוקי בטון תאי/בלוקי גבס.)חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטונים מגורים(. קירות הפד תרמי של בנייני ו: ביד1045בת"י   

 .ןע"י היצרן או בלוק בטו "יםמלים המוגדרים "עמידים קרחצה ייבנו הקירות מבלו         

 בממ"ד לפי הנחיות .נים הרלוונטיםות התקודריש כנון המהנדסתלפי , רמי/ בגר/ או משולבטיח תגבס/ טיח/ רגיל : טיחתקירו גמר  ( 2)

 גבס. תווחלמם של קירות אלו יעשו ית למחצה, יתכן שמעטפת הפנשעבאם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מתו פקוד העורף.        

 ם הישראלי. " מטעם מכון התקניקתו תקן ירוות פנים יהיו בעלי "קרות וקירהתבעי כל צ לבן. :גוון  לי.ירצביעה בצבע אק  

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

     סוגי ריצוף לבחירת    . R-9קה גדות להחל גת התנ ר נטיות ובד יקה הרלווקח ודרישות התקינה וה   2279 "ית   ג א'. העומד בדרישות ו ס  :ריצוף ( 3) 

 ורט להלן: אריחים מסוג גרניט פורצלן.  או הספקים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם למפ / כר ו פשרויות שיציג המו הקונה  מתוך כמה א 

ו ס"מ א  45/45או  מ  ס"   60/60במידות    ניטרלי.   -  ר שאחת מהן היא בגוון בהי  ות חפ ים ל דוגמאות/גוונ  3  -ו סדרות של ריצוף   4  מבין ה  ר י לבח 

 לו. מהנדרש לחדרים א   חותה  ההחלקה לא תהיה פ   ת ס"מ. דרגת מניע  33/33

  גת אריח במידות אלו צ המוכר יהיה פטור מה  הספק(   ת אינו ניתן לאספקה )עפ"י אישור והצהר    ס"מ  45/45במידה ואריח לריצוף במידות    

 ט להלן:ור ופי כמפיח חלר אאו מידות  רה נוספת ד סיהיה חייב להציע לקונה   לם ו א 

   :  היא להחלטת המוכר(   )הבחירה בין החלופות   

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

 ף וצ רות של רי סד   5חות,  פ ה המוכר יציג לקונה, לכל   ח, י רלכל מידת א  וף, כלומר צי לכל מידת אריח המיועד לר   סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 לי;לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטר  מגורים,  רות  בשימוש בדי   כיחים גוונים נפוצים וש /ת ם התואמים לדוגמאו וגמאות/גווני ד  3-ו           
גת ר דוהחקיקה הרלוונטיות וב  ה ינ קת ישות הודר  2279ת ת"י  ו. העומד בדרישסוג א' : שרות ומרפסת , שירותיםריצוף בחדרי רחצה -  

לפחות אות/גוונים  דוגמ   3  -של ריצוף ו ות  סדר  4לבחירה מבין    , אריחים מסוג קרמיקה R-11קלחת פת תא מ רצ וב R-10 חלקה  ת לה התנגדו

יעת נ מת  גר ד   יר לפי האמור לעיל. י רות והדוגמאות המוצגות לדד סמידות האריחים ייקבעו מתוך ה  ניטרלי.  -שאחת מהן היא בגוון בהיר  

ספק, שיבחר שתציג החברה או ה  , מסוג/דוגמא/גוון/מידה   עשה מאחת הרוכש ת   ת בחיר.  אלו  לחדרים ה מהנדרש ת וההחלקה לא תהיה פח 

 ה.על יד 

יטרלי. נ  -וון בהיר  חת מהן היא בג א שדוגמאות לפחות    3  -סדרות של ריצוף ו   4סוג א'. לבחירה מבין   :תו מרוצפ ותברחבריצוף  -

ג י צממבחר שת בחירת הרוכש תעשה    גשם.חשוף ל וף ה לריצשאינה פחותת ההחלקה גרבדירת שיפועי ניקוז, וציל לםהמתאימים בגוד

 יר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים(.ת שבהם ק)במקומו בחר על ידה., שיהספקהחברה או  

  :רותיםי שו  חדרי רחצה חיפוי  ( 4)

  30/60-ס"מ או כ   25/33-כ במידות    ניטרלי.   –בהיר    יא בגוון ה  שאחת מהן   ם י דוגמאות/גוונ  3לפחות    ן י ב מ ש  לבחירת הרוכ   -קרמיקה   סוג א'.           

)חיפוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת  שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. מידה, מא/גוון/ תעשה מאחת מדוג   "מ. בחירת הרוכש ס 

 אקרילי(.  עפוי ועד לתקרה טיח+ צביחה עלובה קו משקוף הדלת. מגונה ללא שינוי מהמחיר עד קה

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50ות נוספות  למפרט וכן במיד  ת ידות דומו ה רשאי להציע אריחים המהמוכר יהיהקונה  בהסכמת    

והנקזים  תופרצמר הקירות. הקירות, הגזהה לוסטי וחיפוי קרמיקה קארה מובנית כולל בידוד גיבמחיר הדירה. לצנרת גלויה תבוצע ס

 חדרים סמוכים./מים לחלקי בניין למניעת מעבר םיטית התקנים הרלוונישולפי דרדין ו להוראות כ יאטמו לפי םבאזורים רטובי

-במידות כ   . ניטרלי   –היא בגוון בהיר    ן הדוגמאות/גוונים שאחת מ   3סוג א', בחירה מבין לפחות    –חיפוי קירות קרמיקה  : מטבחבחיפוי   

לכל אורך   ת ס"מ לפחו   60בגובה      . בחר על ידה הספק, שי   ברה או ציג החר שת ממבח תעשה    ש בחירת הרוכ   ס"מ.    20/20-כ   או ס"מ    10/30

ן של החיפוי ו יחיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העל  BIכאשר התנור אינו ביחידת     ן תחתון. העבודה )מעל ארומשטח  

  ע אקרילי. טיח + צב  : ת ף(. מעל החיפוי ובקירו וצי ר ה   מ' מעל   1.50פה )גובה  צ הקרמי ועד הר 

 . מ"ר   .200  ד ע   שטח האריח הבודד   . ראצו או ט   ניט פורצלןרג סוג א'. ריצוף )ככל שנרכש(:  סן ריצוף במח ( 5) 

 מחומר המתאים לתנאי חוץ.  : גרם מדרגות לחצר עליונה  ( 6) 

 

  הערות: 

  רחוהאפשרות לבינתן ולא ת אך ורק ממבחר של ספק אחד השלמניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תע – דייר/בחירת הרוכש 

 ברה.ע"י החמאלו שנבחרו  ים, גםנומספקים ששונים מוצרים  

 משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת נקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניום  צוב מעקות המרפסות )באם לאיע – המעק 

 ים ומסעדים".קע"מ 1142החזית ולפי הנחיות ת"י         
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 . "מס 2 -כעד  חללים סמוכיםבין ל רפסת שרות,ומ ה, ממ"דצחר ריחד ניסה לדירה,כב – םי הפרשי מפלס 

 (. גובה/רוחב ס"מ 20 דע) גובה המותר בתקנות עד )מדרגה( מונמך/המוגב יתכן סףגג, /פסות שמשרמאה לביצי 

 .הלבטב המצויןגובה חיפוי הקירות יעשה לגובה   - חיפוי קירות 

 חברה. לטת ה פי הח ס"מ, ל   60  -ות מ ות שאורכם פח ות קמור נ י באם יש פ   , PVCניום או  י מ ו ל א   ות מפרופיל ו פינ יבוצע   –פרופיל פינות בחיפוי   

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

 ו/או  פלדה ו/או ןוטב או( עץ ו/מכרנית הבתוכ ןבסימוומבלי שהדבר יחייב  ,ןככל ותבחר החברה להתקי) – , קורה/ותרגולהפ 

  .בלומש 

 רונות למערכותקירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, א למעט בשוליס"מ לפחות,  7בה בגוף ומר הריצוים( מח)פנל –שיפולים  

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

  .לפחות מ"מ 3של  יחים )פוגות(בין אר חוביצוע מרונדרש רמיקה, קו תעייצוף באבן טבלר ניםתקהלפי דרישות  – ם )פוגות(י חו מרו  

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 רחאצויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך חסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התיי 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 נות:רו א 3.3

ל הכיור/ שלהתקנה שטוחה  המתאים ך פתחחיתו בת לכיור,ם, תושגירות, מדפידלתות, מ להארון יכלו תון:טבח תחמ ן ו אר   3.3.1 

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

    .MDFו רון עץ )סנדוויץ'( אאהה מעץ דיקט. שאר חלקי יהי ון(, וגב הארוויץ')סנד ץגוף הארון והמדפים יהיו מע                    

 "מ לפחות מעל  ס 90 -ה סף עליון של משטח העבודה יהיה כס"מ לפחות. גוב  60-זית הדלתות, יהיה  כחעומק הארון, כולל                     

 רון.אהניעת רטיבות של תחתית מל םמיפוי עמיד לובחי ס"מ 10 -כ הגבהה )סוקל( בגובה של סף הרצפה. בתחתית הארון  

 "פתרונות פינה". ל עומקו. ביחידות הפינה של הארון יותקנוכהו ולמ לפחות, לכל גובס" 60רוחב מגירות ב יחידת הארון יכלול   

 י "ע וצגהיר ניטרלי( שיואחד בולבן ונים לפחות )מהם אחד וג 5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני: : מתכת. ידיות  

  בגוון לבן. ןו/או מלמי קהייפורמ: מדפים וגמר פנימי י פו צי רה. י החבשיבחר/ו על יד םיהחברה ו/או הספק/  

  ;בהמשך הערהראה *: אורך הארון  מידות  

    ראה נספח ג' :התחתון מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

      

 מאבן ס"מ 2-ות מלא פח בעובי עבודה קונה משטחה תרחילב : תיאור:ו ורכל אלכו  מעל ארון מטבח תחתון  ודהבעמשטח 

עם שוליים , לפי העניין(  1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל (, העונהךר או שווה ערת אבן קיסכדוגמרית )או פולימ יתטבע

 נטיותקן ק טחף המשבהיק .להתקנה שטוחה של כיורתאם ויהמשטח ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של 

ת המשטח ככל  יעם עיבוד בחז נט מוגבהללא קתקנה להעדיף ה ישאה ר"י המוכר )הקוניקבע ע עיבודו ון מוגבה שאופןילע

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

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3 הקונהציג בפני מוכר תעל ידו. בחברה/ה ר/וחבהמוכר ו/או הספק/ים שי י"עו מאות שיוצגדוג  מגוון לבחירת הקונה מתוך גוון:  

  יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.ש/אבן קיסר . לוחות השי(וונים אלו יהיה בהיר ניטרליג)אחד מ גוונים לפחות    
  

 

 .יש :עליון ארון מטבח    3.3.2 

בח מטארון  רן. במקרה זה לא יותוימ"א ארון מטבח על 2 -ב ןותחארון מטבח תמ"א  1עד  רהמוכר יהיה רשאי  להמירה: עה

 . תיפינ ןעליו

 לארון המטבח התחתון.העליון יהיה בהתאם  מבנה וציפוי ארון המטבח

 אחד לכל אורכו. ף דס"מ לפחות. הארון יכלול לפחות מ 30ועומקו ס"מ לפחות  75גובהו של הארון העליון 

 

שולחני מונח הכולל כיור או וי לת טרספה, יץ' אוהעשוי עץ סנדוו מתועש ארון תחתון )כללי(, הצחר רדבחחרים )ציין(: א ותונאר 3.3.3 

 ס"מ לפחות.   80 -כ מידות:וצירי נירוסטה.  ,רה/ות, דלת/ותת מגלרבואו שיש, )אינטגרלי( קוורץ  או  מחרס   

  רון.הא ןרצו/או מלמין לפי י קהאירמפו: פנימי ציפוי . קהאיפורמ ציפוי חיצוני:  

    'ספח גראה נ הרחצה:ד ארון עבמחיר לזיכוי   
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               :רותהע  

)פינה ככל  לאורך הקיר . המדידה3.3.2בכפוף להערה בסעיף כל וה מטר אורך 06.ארונות מטבח  כללית של ךראו  מדידת   (1) 

בתוך  יםבלהמשו )למעט מקרר(  ו"בכיו  םי מדיח, תנור, כירי לדים עיו המ (. חלליםבאורך הארון  םי פעמי  מחושבתשקיימת 

   זה. אורי ה מתייחשבו כסטי  נות המטבח, לאו אר אורךמידות ב 5% -טיות עד כס ת.ארונו רך הבאו  לו הארונות יכל

  טבח המ יתכן ובקיר שבגב ארונות י כבמקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון  ( 2) 

 תחזוקה. לצורך ישה לפתח/ים אלו שר גפא. יש ללטן/ים משותפיםקו ל השפתח/י גי  קיימים

 .הקונה טתחללה הינם תחתון  בארון  מובנים 'וכו  תנור ,חמדי  של הארון לצורך התקנה נון כת   (3)

  ומדפים,ות דלת תבו לר ,בשלמותו  המטבח ארון  תאלספק  המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     

של מים וניקוז למדיח  שותרהנד ולרבות ההכנות ) חללים אלל ( המובנים םחשמליי הכלים ה להתקנת ועדו י ש במקומות                       

 ברה תנחה את  חהבאחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שכיור. תחת ה          

 . שוכרה         

 

  ה:יסבכ תמיתקנים לתליי  3.4

 תליית הכביסה. ממנו תהיה גישה ישירה למתקן רשא ,מרפסת/רותפסת השהממוקם במר בקיר חוץ חפת              

באורך מינימלי  ,קחבלי כביסה פלסטי 5,  יםגלגלכולל  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( הלתליית כביסחיצוני מיתקן 

 .כסה"מטר  8 -מפחות  סה באורך של לאי כבילב כולל ח  ס"מ 120לי של ימנמי באורךן מתרומם מתקאו  ,"מס  160של 

 קן שווה ערך בחצר.תלדירות הגן: אפשר שיותקן מ 

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

 

 

 

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

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ם/  ויאלומינ

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 נגרר(   /(כע"כ

כמות ומידת  
 בנוי הפתח ה

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  ם/ויניאלומ

 מתכת(

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 כיס( נגרר/ 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /מר )עץ וח
  אלומיניום/

 מתכת(
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
נגרר/  כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי(

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  חוןטב פלדה 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 דיור ר חד

1 

 .כ כ.ע   ררגנ ג אלומ' מזוג 

--- 

--- --- 

1 

 ומ' לא ומ' לא
 ליגלילה חשמ

 דנייבוי יל גכול
 235/220-כ --- 235/220-כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 רר כ.ע.כ גנ אלומ' מזוגג 

1 

 ינד גלילה י אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115-כ ---

  ה חדר שינ
 1 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

1 

 רר כ.ע.כ גנ וגג ז מאלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 גלילה ידני ' ומאל ומ' לא

 175/220 -כ --- 175/220-כ

 2חדר שינה 

1 

 ר רגילה יצ עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג מז  ' אלומ

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ם/  ויאלומינ

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 נגרר(   /(כע"כ

כמות ומידת  
 בנוי הפתח ה

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  ם/ויניאלומ

 מתכת(

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 כיס( נגרר/ 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /מר )עץ וח
  אלומיניום/

 מתכת(
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
נגרר/  כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי(

 3 שינה חדר 

1 

 לה ציר רגי עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ומ' מזוגג לא

1 

 ידניגלילה  אלומ'  ' אלומ

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ה ידניליגל אלומ'  אלומ' 

 135/115 -כ 135/115 -כ ---

 "ד  ממ
  )משמש

  שינה  כחדר
4) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
)רגילה(.  ר צי

 ץ פתיחה חו

1 

 ' מזוגג ומאל
 ואנגרר כ.ע.כ  

ות  הנחילפי 
 הג"א 

1 

 .  כיס ר לנגר אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  דה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/יםשתיים, פל  כנף אחת או
          ות הג"א. ה לפי הנחיר רגילאו צי   . ס ילכ

--- --- 

  הרחצח. 
 וריםה

1 

 ילה רג ציר   +צוהר עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 קיפ( )

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 70/210 -כ

ח. רחצה  
 כללי

1 

 ר רגילה יצ +צוהר  עץ 

1 

 וגג מז  ' אלומ
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/115-כ 80/210-כ

 ישירות
 אורחים

1 

 ציר רגילה  והר +צ  עץ 

--- 
 ר וורוא

 מכני
--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

  פסתרמ
 תרושי

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 נגרר כ.ע.כ  לומ' מזוגג א

--- 

--- --- --- 

 --- 155/110 -כ 80/210 -כ

מחסן כלי  
 גינה 

1 

 פח 
 ה לציר רגי

 דו כנפי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 115/210 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( וצמד ה ש 

1 

 ה רגיל רצי פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/205 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 .רכישה(ה םכלהס ףבטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצור ין ו צ)הקיים בפועל רק באם 

חתית בת מריפוליקנט  קנתהת ללויכו םות למיה עמידובפתיחת ציר רגילה. הדלתות תהיינ 23ראלי מס' בהתאם לתקן ישדה ץ לבודלת ע= עץ  דלת .א

= סוג הלי רג רי צ , הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  ג פרופיל:וס= אלומיניום, אלומ' פרוט יתר בסעיף י' בהמשך(.  אהר) תס"מ לפחו 7הדלת בגובה 

 ר,בקיס( )כימחה וך גולת או/ף וכנל ענגררת = כנף ניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(סב נטוי )נטוי(,  לתה משתפ= פתיחקיפ תיחה, פ

ם כולל אט ף צמוק ןוריתבי לפי הנחיות היצרן(,  במילוי פוליאוע: שלבי התריסים עשויים פח אלומיניום )בתריסים ,יתנכא הע= כנף בתנוגיליוטינה 

  (.יורבחדר ד, ליתחשמהלילה ד, לגחאי דני )גיבוי חשמלי = תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/אוגלילה . מוגברת ם לאטימהין השלביגומי ב

 ת/תולד"כ ההובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לס בטבלה של אחד מחדרים רבתיאודרים יכולות להופיע ם לשני חפיתושמ, דלתות/חלונות . ב

 .רויאוהמיזוג מערכת ס"מ כהכנה לתפקוד  3ל רצפה עד  ושולי דלתות פנים יוגבהו מע לה. יתכןהמצוינות בטב נותחלו

המורכבים משני לוחות , התקן תלפי דרישו רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) וף שק גוגזי מאלומיניום עם ,"ד()למעט ממ תו טרינוי  / חלונות .ג

 ריםיזאבוו תקן בעלי תהחלונות ורכיביהם יהיו  מ(.מ" 6עם מרווח אויר בעובי של ת, לפחומ"מ  4 )זיגוג בעובי ביניהםר יוח אווזכוכית עם מרו
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נות יותקנו על ידי מתקין מורשה ול, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החגלגלים ם,יריצ ,EPDMגוג, אטמי גומי לי זיסרגם: בכללים, וורימק

 ןתקיו ת,נוהחלו לכל תילובמס :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורף , נגרר  עם כנף/ים פלדה ום מזוגגוג אלומינילון מסיהיה חד "מבמ .ןרמטעם היצ

 .אחת רשת לכנף  כהכנה להסימב סף נו יבנת

 ת שרותלמרפס נהופבאם  לרבות במטבח אוורור( התכנון והבניה נדרש תו)בחדרים שבהם לפי תקנ לקיר חיצוני  גתאו דלת מזוג/ו  ן ולחבהעדר  .ד

 .ות רפפת כיסוי(ב)לר מכנייותקן אוורור לון, ריס או חהסגורה בת

  .וםינימיועץ האלועפ"י תכנון  וון,גל, ופירג פסו .םיוומינם אליויעש יסיםת והתרמסגרות החלונו  .ה

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

 . ש י א בו כי דרישות  לפי  ,  או רפפות קבועות / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ת חלון  צעו ה באמ ( יעש רכש מחסן שנ   ככל )   ן חס מ ה רור  ו או  . ז 

מערכות , (טלסקופיתית/מר)פנו עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,  5044שראל י ןקתלתואמת  רב בריח, טחון(פלדה )בילת . דהיסכנ דלת .ח

"מ  מ 1.25משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי של  .ומספר דירהעצור דלת תחתון, מ מברשת סף  ,זטות"נעה ו"רו תידי ,צירים, מגן צילינדר

 וון לפי בחירת המוכר.לג רמגיניל או צביעה בתנור. פוי ובחייו ף יההמשקות והדלנף כ ת.ולפח

  בטחון/אש.דלתות ויותקנו קרקע יתכן בקומת דירות ל הסבכני לפי הנחיות רשות הכבאות, .בחירת החברהלפי  גוון וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

ט היב כלב ךראו מילוי אחר שווה ע/ובורד לקסי פמילות עם סגרל מם עקידבווחות ממשתי לכנף הדלת תהיה עשויה  :פנים מכלולי דלתות .י

המתאים  צוני מתועשפוי חיאו צי צבע ה אוקגמר פורמיייותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת.  חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים –תפקודי 

תאם לתקן ישראלי הבהיה ת יהדלף קומש .תום לפחצדדי 3-במצופה )קנט( בהיקף כנף הדלת  ., עם ידיות מתכת משני הצדדיםבמיםלעמידות 

 מקלחת בטיה /אמ יבחדר . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. מהיטא יהלבשות פולימרי או עץ בגמר תואם לדלת כולל פס ל עב 23מס' 

גוונים לפחות  3 תוךומ לו וצגוות שיאדוגמ מגוון ךש מתווכהרירת לבח גוון:   הדלת. אור, מזוגג בכנף -"תפוס פנוי" וצוהר/ צו ובי דמוימנעול סיב

 .הדפק/ים שיבחר/ו על י, שיוצגו על ידי החברה ו/או הסן(בל ם)אחד מה

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועל הדיירים בקומה(מש את כלאמור לש )בחרום יקומת ץלויחפתח כהמוכרז   בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 יס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.תר/ןולם במידות הפתח, סוג החשינויי ונתכוץ יח חילכפתות סמכמוה ותהרשויז ע"י בפתח שיוכר

 2 -ת וריצוף הממ"ד גבוהים כהדלסף  נית.חיצו נגררת,/פתחתמה, הנאטו פלדה דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת :קוד העורףי פלפי דרישות  .יב

זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים  + םוינים לפתיחה. חלון אלומיכנפי 2ו ו/אכיס רות לנגר, הייםשתו אף אחת לדה כנס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פ

פתח וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,חיות הנ לפי)סינון אויר  מערכת קנתתה ק.וומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרסח בקוטרים שונים,

הרי מתקן הסינון, ע"י החברה ק פסו יודגש שבאם (.2010מאי הג"א ות תקנ) ן.היצר דותמי לפית רכמעדות הית. מיהפרעה מקומ רוצתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  ע"י הגורמים ות נוספתת תקינות ואטימיקבדייב יח ,רוכשהע"י רוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ו ונבדקתקינתו והתקנתו ש

צוע בפועל יגבר הביצוע בפועל ביה ןיכר ו/או במפרט המכר לבות המכניבתווין ן המצבי ירהסת שלה רבכל מקגש כי למניעת ספק יוד פיקוד העורף.

 של פיקוד העורף. תוהתואם הנחיות מעודכנ

 

 

 

 

 הניטרים בדירלים סואה וכרבמתקני ת – 4' סטבלה מ 3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 שרותי אורחים מטבח
 צה רח חדר
 םרי הו 

  הרחצר חד
 יכלל

 אחר ת ו רפסת שרמ

 כיור מטבח
 לה(פו כ/דדת)בו 

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' גו ס

 --- --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

דות י מ
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3 סעיף ראה  א' --- --- סוג

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

 שרותי אורחים מטבח
 צה רח חדר
 םרי הו 

  הרחצר חד
 יכלל

 אחר ת ו רפסת שרמ

 נטילת ידייםל ורי כ

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- ןיא --- זיכוי ₪ 

וארגז  האסל
 )ב'( שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- ןרות היצמידלפי  ןלפי מידות היצר לפי מידות היצרן ---

 --- --- א' א' א' --- גו ס

 --- --- אין אין אין ---  ₪י כו זי 

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
לפי הוראות כל דין 

 המשךראה ב
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- סוג
 ף משופעצויר

 )מקלחת(
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪ 

ם ים קרי למ סוללה
 מהקיר ,ורכי לים חמ/

 שטחמאו מה

 --- --- פרח/מערבל  ל ערבמ/חפר חפר פרח דגם 

 --- --- א' א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' פח ג'ראה נס ראה נספח ג' אין ₪ זיכוי 

ללה לאמבטיה סו 
 למים קרים וחמים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- סוג

 --- --- פח ג'נסראה  --- --- --- כוי ₪ זי 

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3ך דר  
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' --- --- זיכוי ₪ 

 --- יש --- --- --- --- זה ולניקו ביסת כמים מכונחיבור 

 לשרוול וניתצן חי בדופ 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 ומשקולת סגירהכולל תריס הגנה 
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

 ור מדיח כליםה לחיבנהכ
כוללת ברז והכנה לחיבור ההכנה )

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

 --- --- --- --- --- אין (יל)ברז נ ם למקררמי  נק'

 --- --- --- --- --- 1 ישול )הכנה(ז לבגודת נק

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( מים םנקודת גז לחימו 
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 :חרותאו  טבלהל ערותה

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

  התקנה נירוסטה במחרס/ סילי קוורץ/ קוורץ גרניט/ ,רת הקונהלבחי : "מ(ס  80/46 -כפולה כ"מ או ס 40/60-כמידות )בודדת ב בחמט כיור  א()

 חרס: כיור רחצה לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. רחצה שולחני )אינטגרלי(: כיור. ()לפי סוג חומר הכיור בהתקנה תחתונה או  שטוחה

 .פק, שיבחר ע"י החברהרן/סצי הילפ, במידות חרס :ידיים ר נטילתיו כ. לטתהח ת לפיוצרת, ס"מ 40/50-מידות כ

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

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי               

  עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכהשלד  קפי,י, בעלת חיזוק היהומוגנמ"מ  3.5 בעובי ר אקריליחומה מתהי טיה:אמב   

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5 בעובי חלחילופין מפ . מגלווןמפרופילי ברזל                

 קוזלני םפועישי עם 2279 י"ת תבדרישו העומד מרבג ,יןד כל אותהורב שהנדר פי על מהמידות יפחת לא המקלחת משטח מקלחת:               

 ;המשטח       

והוא ימוקם  בציפוי כרום ניקל ,דו כמותיקרמי  ןמיקסר בעל מנגנו ערבלפרח/מ: דגם: . לקערת מטבחל חסכם()כול סוללה למים קרים/חמים  (ג) 

  דרותס 3 ךמתו לבחירה "מ לפחות.ס 20ק ת ולעומחוס"מ לפ 25 -ה כגובה בפי :יינהתה ברז מידות ,הכיור או העבודה משטח מישור על

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

  או העבודה משטח מישור עלוהם ימוקמו    בציפוי כרום ניקל,  פיה  ערבל: דגם: פרח/מים(ל חסכמל)כו   לכיור/י רחצה, יםסוללה למים קרים/חמ )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3לבחירה מתוך  ות,חמ לפס" 15ולעומק  חותס"מ לפ 15 -כ רךבאו  :תהיינה זבר דותמי ,כיורה  

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

  תיתיציאה תחהכוללת  ,בציפוי כרום ניקל תותקן סוללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר :באמבטיה :חסכמים()כולל  סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 ס"מ לפחות ומזלף.  60לסקופי ומוביל אנכי באורך קה טלט החמתלה מתכוונן, מושורי, ינור שרצ אמבטיהלמיל' ה  

ל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך כולקל ייפוי כרום נ, בצ(3ך )מערבל/רב דר -מהקיר דגם: : מקלחתל  

 מ"מ.   15בקוטר  קלחתמראש ס"מ ו 30ר באורך ע מהקייר, זרודיחירת הן ולפי בופיחילומזלף. לס"מ לפחות  60  

 דה.ו על י/ן ו/או הספק/ים שיבחרשיוצגו ע"י החברה/קבל סדרות 3וך סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מת  

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

 .בן: להקבועות גוון  )ז( 

 . והזנת חשמל כים( וחיבור לקו דלוחין או שפ2007תיקון אוג'  -)הל"ת םחמי ם, מי: מים קריםכוללת כביסה למכונת ורנת חיבהכ )ח( 

 נחושת בלבד ללא אביזרי קצה. , צנרתת: באם לא נאמר אחרגז הכנה לנק' )י( 

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

 שעומדים בתקן ישראלי קבועותלבחור או לרכוש  כש,הרו תחריו, באממבחר החברה ם אינםבא -יה(בטנית/אמרחצה )אגות בועק )יב( 

 .  R-11 -ולא פחות מ מניעת החלקהל  

 = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.  פרח קבוע. מתוך שרוול הנשלף  ז ראש ברנשלף =  )יג( 

  חת. ידית אבעזרת  ם,ם /חמימים לקריות ויסיקסר( = )מ מערבל  

 ת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.= חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלח פוץ(רנטיא) דרך-רב  

  

 מסמך אחרהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או בם לגבי י )מובהר כי ציוד ומתקנ

 (.הרכישהף להסכם צורש 

 

 , ברצפה, (הבניין משותפים לכללובחלקם יתכן )צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : אחר ה, לכל צורךבדיר ספיםזרי אינסטלציה נו אבי    3.6.1 

 . יבוי אש(ת כישועפ"י דר וכמות, )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, ך לתקרהו בסמואבקירות   

 בין  להעברת גז וכבלי פיקודת וצנר מפוצלו/או  יני מרכזיאינסטלציה. ניקוז למזגן מדס הנת מהלפי החלט ,מיקוםב י מיםן למחלקרוא  

 רון, שרות ו/או במסדבמרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום למאיידהמיועד קום עד המי המיקום המיועד למעבה,  

  .הרהחביסה,לפי החלטת מהנדס ר כבובמסתעליון ו/או  בגג  למעבה מיועדם קורה. מיחלטת החבי העפ"  

 ת המערכת הסולארית תהיה. התקנןהיה לפי הוראות כל דיתבאמצעות מערכת סולארית לדירות  הספקת מים חמים   3.6.2

 . ר()טיימ ום המיםימזמן לחקן קוצב והתים המים החמלרבות גיבוי חשמלי לדוד  579בהתאם לדרישות תקן ישראלי       

 ן )טיימר( הכולל מפסקם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמאגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום ע מכל ןיותקלכל דירה   

 ר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.  במאפש 

ב צן קווהתקאמצעות חשמל המים בחימום  שה, יעיתכת סולארמערות באמצעים לדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמ  

 .מן לחימום המים )טיימר(ז 

גג עליון  או בסמוך להשירות או ך נגיש כגון במרפסת וסתר אמבמקום : מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמים( מכל אגירה )דוד            

       מהנדס האינסטלציה. תכנוןלפי  
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 (.2007 תיקון אוג'-)הל"ת ת כביסהמכונ .לחת, מקהרחצה, אמבטיומטבח  קערות :םם לכלי מים חמי  בורחי  3.6.3

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

 ום לפי החלטת החברה(.)מיק שי: נה למונה מים לדירההכ 3.6.5

  סטלציה,ינהאנדס מהתכנון פי ל ,PPR, S.Pונת, פקסגול, ו: פלדה מגולחומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 .לסטיפ: יםשפכ: פלסטי, וחין דל  

 יש.: בחה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטצנרת גז בדיר 3.6.7

 .: ישרההכנה למונה גז לדי  3.6.8

 

  הערה: 

  י ניתוק,רזת, בהתאמו, םם עבור מחברים, מאריכיתשלומחיר הדירה אינו כולל לפי החלטת החברה. הינו בדירה,  הגז נק'קום ימ 

 עצמו לחיבור הגז,  הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונהותשלומים נוספים  מלאי קדוןריכוז מונים, פי מיסים, ,מונה דוןפיק 

 ,)הכנה בלבד( בשרוול פלסטי לתחמושצנרת אספקת גז  בבניין.ת ע"י החברה לפעול המורשי זהג' קונה ישירות לחבה אותם ישלם 

 ירה.במחיר הדכלולה  

 

 

 (טבלה זו  לאחר ערות)ראה ה ותקשורת לני חשממתק – 5' טבלה מס 3.7
 

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

 מיקום

ודת נק
 מאור

 תקרה /קיר
 קסכולל מפ

 קע ת בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 ודות נק 3 כ"סה

 תהערו  /אחר

 דירהל כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

מפסק תאורה ללובי   -
 . רגותקומתי/חדר מד

 . לוח חשמל דירתי -
ארון תקשורת כולל   -

 . שקע 
 טלוויזיה לפוניה/ט -

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
עלת  פנקודת חשמל לה

 . יס התר

 רוזדורפ
1 

  סקמפ )כולל
 ף( ימחל

1 - - - 

  3באורך מעל דור זבפרו
מ' או בפרוזדור הכולל  

נקודות   2פניית "ר", 
 חות + מחליף. מאור לפ

 1 מטבח

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  

  וגןמהם מ
גת  מים בדר

44IP    ואחד
מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
מעל   התקע יהיה 

דה ככול  העבוח משט
ם  תאובההאפשר  

  וותקנ נון המטבח יכלת
י כח נפרדים  שקע 

 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
 הורים

1 
  )כולל מפסק

  מחליף
 ( למנורה

4 
יים ליד  )שנ 

 המיטה( 
- 1 1 

)נק'   ם רקואינט -
 מע/דיבור בלבד( ש

   רחצה חדר
 הורים

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- - 

 - 1 1 - 3 1 נהי שדרי ח

 /ד"ממ
 הח. שינ

י  פ נורה ל מ
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

פיקוד   תקנות לפי 
 העורף
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 מיקום

ודת נק
 מאור

 תקרה /קיר
 קסכולל מפ

 קע ת בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 ודות נק 3 כ"סה

 תהערו  /אחר

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 ם( )מוגן מי

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

+ התקן קוצב זמן  
  סק לדוד פהכולל מ 

השמש במיקום עפ"י  
 התכנון. 
 מכני+ אוורור 

 - - - - 1 שירותים
 בהעדר חלון, 

מכני  ורור או ' קה לנהכנ
 . דרשכן שנימפסק הי +

 ת שרות סמרפ
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 
 סה, )מכונת כבי

 מייבש כביסה(

- - 

 ותרחב
 תו מרוצפ

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי +  

ן פתיחה  + מנגנו מפסק
 ידני. 

מחסן כלי 
 נהגי 

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
ן  המחסן תחובר לשעו

ו  ירתי אליד מל השהח
או    ך המחסן.משוי

נות  זה פין שילולח
החשמל של כל  

המחסנים יחוברו למונה  
ף ונפרד  משות 

למחסנים בלבד, או  
מחסן,  נה נפרד לכל מו

להחלטת המוכר ועפ"י  
 בחירתו. 

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
ן  חובר לשעוהמחסן ת

דירתי אליו  מל השהח
משויך המחסן. או  

שהזנות  לחילופין 
ל כל  חשמל שה
ה  נורו למ חובסנים יהמח

ף ונפרד  משות 
למחסנים בלבד, או  

נה נפרד לכל מחסן,  מו
להחלטת המוכר ועפ"י  

 בחירתו. 

 סתורמ
 כביסה

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- - 

    

  אחרותלטבלה ו  הערות

 ת.אח הדלקה לל נקודתה(, כוארמטור /אהיל -י קיר או תקרה )ללא נורה וכיסויל גבעורה בית נ = היר/ תקרנקודת מאור ק (א)

  או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(. )שני שקעים ור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.= "שקע" בודד לחיב ור )רגיל(תקע מא תבי  (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5 בכבלים עהחיבור יבוצ

החיבור  ל שקע בנפרד(.נספר כ ,ל אחדבפניותר  שקעים או)שני  שמל רגילהניזון מזרם ח שקע בודד עם כיסוי,ים: גן מו מ ל(מאור )רגי ית תקע ב  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5בכבלים יבוצע 

לכמות  תנם תוספושאיוינים בסעיף א' ר(, המצישל נקודות המאור )בתקרה או ק תאור בלבד לאופן ההדלקה נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 ור המצוינות בסעיף א'.מאה תקודונ

 2.5ישירות ללוח למפסק נפרד עם קבלים  מחובר רד )כל נק' במעגל נפרדמלי נפשחמעגל בי ם על גהנמצא/י  קע/ים""ש = פרדבית תקע מעגל נ (ה)

 מ"מ . 

 גנה גבוהה.גת הרבדם ה מוגן מייזר הקצעגל חשמל נפרד אך אבהכרח במבבית תקע מוגן שאינו או אחר=  IP44תקע עם דרגות הגנה בית  (ו)

בין מחשבים,  –דת תקשורת וכוללות נקודת טלפוניה, נקו ו לחודא מפלט()קוביחד  נקודות 3= חשב()מ קשורתטלפון חוץ/תטלויזיה/נקודת  (ז)

נט. ראינט/הטלפוניםה לרשת ללא חיבור הדירים.  ורי כבלדלקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שיחיבור  –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55קופסא ו בקיר כנהודת ההת ועד נקהתקשורמריכוז  נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה

 .(הענייןמר לפי ועמדת שלדלת כניסה למבנה או ליזרי קצה לתקשורת פנים )נקודה/ות מלאות כולל אבת טלפון פנים )אינטרקום(= נקוד (ח)

   מ"מ. 2.5כבלים נפרד עם , מחובר ישירות ללוח למפסק חשמלי נפרדעגל מ גבי על  ע כוחבית תק = נקודת כח (ט)
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וז תקשורת ועד נקודת ההכנה הכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכ ( וחוט משיכה בלבד.אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול" א צויןל באם=  נה""הכ (י)

ק מניעת ספלמפזר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(. " (,רהדיי)באחריות יותקן  מעל דלת חדר הרחצהת ום נמצאמבאם ההכנה לתנור חיבקיר. 

 כוללת שקע מוגן מים.ההכנה לתנור חימום  י החברה.קים ע"פולא מסום עי חימש כי אמציודג

ת אותה/ם מכבים אדליקים/ביניהם, אך מבריחוק  ת להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאיםנקודה/ות מאור הניתנו =חליףמ (יא)

 מאור. ות/הנקוד

קודה תחובר ישירות ת למקום המתוכנן לכיריים. הנח, מתחבטון המבארפאזית ודת תלת תקן נקתופאזי= בדירת מגורים הכוללת חיבור תלת  (יב)

 רתי.מפסק בלוח החשמל הדישקע וה ת. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בי5*2.5ווט בכבל למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותח

 

 זה  או במסמך אחר רט מכרפמלה, בבטבין כך באם צוי ועל רקותקנו בפנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל י ומתק ציודמובהר כי )

 סכם הרכישה(.שצורף לה 

 

   נגנון שבת לתאורת מורגות דבחדר מ לחצן להדלקת אור .יש: ת מאורו בכל קומה: נקוד חדר מדרגות/ מבואה קומתית:   3.7.1 

  יש. :מתיתו קבואה במ קת אורירה להדלתוך הדלחצן מ .יש לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:. בועהק ילהל              

 ניה )בקשה להיתר(.שרוולים )צינורות( בדירה על פי תקנות התכנון והב : הכנתטלפון חוץ  3.7.2 

  ,זםמז צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

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

בתוך  ל שקע רגיל(,)כולדירתי ולוח תקשורת  (תידחבה בערהצורך ל םמודולי 6-נוי למקום פל השארת )כולדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

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

 מן.זוצב כולל ק  .: ישמלי חששמש/מים,  מל לדודקודת חשנ 3.7.6 

 .י וע"ח הקונה(נת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"ה והתקנמלל הזכו ה אינוחיר הדירמפר. )אמ 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7 

 מתת הכניסה הראשית בקותיחת דלפ, כולל לחצן לשמע דיבור )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רודיבושמע למית ופו ,ניסההכ  

 ן.יא :רדת()נפסגור  פת במעגליה נוסת טלוויזמערכ 3.7.9 

  רוציתלקליטת טלוויזיה רב עלחיבור לכבלים  הכנה :וויזיהטלהכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

.  לחילופין (שרות זהספק תאשר  ערוצית -זיה הרבלחברת הטלוויישירות הקונה  יללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע")   

ע"י הקונה  שיר דירתי אשר יירכ)ללא ממ M.Fדיו ור 33, 1,2ץ רי ערוודטת שיקליל יניםלמספר בנאו  ןילבניזית אנטנת צלחת מרכ  

 מספק שרות זה(.  

 

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. תף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" או)משו צוניחשמלי חי "י מפוחלפי תקנות, יבוצע ע ור מכנירהמחויב באוו אוורור חלל  -  

החשמל ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים רכתהמע .הדירתית החשמל צריכת של לבקרהו ניטורל תמערכ ןתותק ירהד בכל -  

 .המשתנים החשמל תעריפי הזנת ותאפשר תהישראלי   

 :תכלול המערכת                                   

 מליחש זרם דהמוד כיבר על תמתבסס שרא רתיתהדי חשמלה בלוח מדידה יחידת                                   

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

 אותם ומציג מקומית בצורה וניםהנת תא בדומע המקבל אלחוטי דיגיטלי צג                                    

 הכניסה במבואת / הכניסה לדלת בסמוך ,הדירה בפנים יותקן גהצ ; הרובר רהבצו                                    

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (תצטברמוה תגיה השוטפהאנר כתצרי נתוני את לפחות יציג צגה; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה נגיש במקום                                    

                               .תהכספי                                   

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

 

 מתקני קירור / חימום, בדירה: .4

 :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת זיתמרכ ימינ למערכת בדבל הכנהיש  ן.אי מרכזי  מיני דירתי  רמיזוג אווי 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או טיההאמב חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד ןמתוכנ וםמיק . 1                    

 ;הדירה     

                        כנןהמתו קוםהמי יןב הרצפה במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד ושתחנ רתצנ של "מהצ" רבותל הנדרשות התשתיות עביצו  .2                   
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  מוצא .הכביסה רלניקוז מסתו או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5פרד נ מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                        

 .לבפוע תהמערכ נתלהתק עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות סתרהה ולליכ "צמה"ה                      

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

 .יראוו מיזוג מהנדס ידי על רכתעהמ לתכנון בהתאם יהיה ההכנות . מיקום4                  

 .מעביםה / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום . 5                   

 רה זה ההכנה תכלול:הכנה למזגן עילי בממ"ד. במק תבוצע ,ף העור קודשור פי*באי    .   6  

 חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל. נקודת  -                    

 ה. סגר במכסמחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ייאל  דד ועמחוץ לממ"ה בקיר נרת ניקו מים, מנקודצ -                     

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

 ות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג האויר.כל ההכנ  -                            

 לכל  יזוגמ אפשרמ אינו ההדיר תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי לעש  כלכ  ( לעיל.6) 4.1 מעבר לאמור בסעיף  .ן: איוצלפמזגן מ 4.2

 כל את שתכלול דירהה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  וצעתב ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת תובאמצע יהחלק  

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, למצנרת חש לרבות הנדרשות התשתיות   

  .איןיזון ממערכת מרכזית בבניין: י הנתדיר יזוג אוירמ 4.3

   .: איןפועל בגזהימום תנור ח  4.4

 .)בחדרי רחצה( .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןום הפועל בחשמלור חימנת  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 .ן: איקונבקטורים חשמליים  4.7

 .: איןחימום תת רצפתי   4.8

 .אין :חריםמיתקנים א  4.9
 
 

 
 ן:רה, במחססידורי כיבוי אש ובטיחות בדי * .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן  .ש ע"י רשות הכבאותדריככל שי: הבדיר רינקלרים(:ית )ספטמאוטו  אש כיבוי  מערכת 5.1  

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

 .יש חב המוגן )ממ"ד(:נון במרי מערכת ס 5.3 

 

 , כבאותת ה"י רשו ע דרשי י ש, ככל עליהם וי לרבות חיפוי/ציפ ,כיבוי ובטיחות אלו  ,ילוי ג ורי סידהתקנת *   

 כנוניות.ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תי , כנית המכרבתו  יוצגו  בהכרח לא    

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

  ;ום המגרש: בתחכולם. פחות ממקום חניה אחד לדירהולא  בניהפי היתר הל: ן/יםלבניי ל מקומות חניהסך הכ 6.1.1   

 . יעשו בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינטטי :גימור קירות פנים המרתף. רתףמות המוקביות החנכל               

  ;אין)לפרט(:  חניות במקום אחר  

 כמצוין בתוכנית המכר.: יקוםמ ניהי היתר הבלפ: יותחנ מספר: יש, שותפת(פרטית/מ)חניה לנכים  6.1.2   

 רוכש דירה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  ובנספח החניה להיתר, תימכר לפיתוח /הסביב/גרשנית המסומן בתככים כמחנייה לנ             

 נכה.יר שאינו וגם לדיבין כלל דירי הבית  נכה, ש כמטעם משרד התחבורה(, ובהעדר רו                                

 .: ישרהערכת תאו מ .חלקמו בטון :מקורה חלקית/מקורהחניה  גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 נית המכר.: לפי סימון בתכמיקום אחת לפחות.: ירהמספר חניות לד 6.1.5  

    אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

 

 המגרשפיתוח  6.2 

 .לבנין סההכני תלמבוא עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן רשהמג םבתחו                               

 ]לבנין ההכניס מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  ניסהכ שביל תכלול החיצונית הרחבה                               

 .חותלפ ר"מ 20 של בשטח לצידו ווהמל נוןיג בעל ומואר                               
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 .תאבן טבעילבות/ בנים משת: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אם: חומר גמרבילי ש 6.2.1  

 .ככל הניתן בעל גוון בהיר הריצוף יהיה .ים משתלבות/ אבן טבעית: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנ: חומר גמרמדרגות/םלי שבי  6.2.2 

 במים בהתאם וני ן חסכוגינ .יש :צמחיה מון בתכנית  מצורפת(.פי סי ל)ע .יש: חצר משותפת 6.2.3  

   .חקלאותת משרד הלהנחיו                                

 .: ישותפתמש רשת השקיה 6.2.4

 . השקיה תלא מגונן וללא מערכ לשטח  ונההכו . )חצר,תוכנית המכר לפי :יציאה לחצר מחדר; יש: ה לדירה/ות הגן חצר, צמוד 6.2.5  

 בעת  הרוכש יעשה ע"י  מים משולי הבניין( ות פרטיות )להרחקתבחצרקרקע הפני קוז פועי ני : סידור שי הערה   

 .רטיתהפגינה ה סידור    

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

  .כיבוי ורת,קשתל, מחש   

 .מ"ר 7-לא פחות מ: יש, בשטח דירה/ות גן דה להצמו רבחצ רוצףמשטח מ 6.2.7  

 ניה ודרישת הרשויות. לפי היתר הב: מרחו : שגרשל המ ות/בחזיתגדר  6.2.8  

 .קביעת החברהולפי  לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבה ממוצע בגו    

 אין.: (בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.9  

 

   ותפותמערכות מש .7

 ת גז: כמער 7.1 

 המתואר בתוכנית  יקוםובמ ,חברת הגזם אום עבת, רקעיק -גז תת י/וברצ אמצעותב סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

 ת הנאה וזיק הנבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או רהרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החבהמג   

  .וקתהותחזרת הגז להנחת צנ    

 .רת הגזבעלות חבהינם בפקת הגז וצנרת אס ,צובר/י הגז כאמורר בזאת כי מובה   

 ;: ישמרכזי לדירה רממקו צנרת גז  7.1.2  

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

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 וי והנחיות יועץ הבטיחות.הכיברשות  ישותי דרלפ :גותלהפעלת לחץ בחדרי מדרמערכת  7.2.1  

 כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.דרישות רשות הי לפ: םרי פרוזדו במבואות/ת עשן כת ליניקמער 7.2.2  

 חות.ילפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבט :פרינקלרים(מתזים )ס –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 .הבטיחות לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ :לתן ותכו  י כיבו גזי רבות ארעמדות כיבוי ל 7.2.4  

 והנחיות יועץ הבטיחות. ת רשות הכיבוישוי דרילפ :עשן  גלאי  7.2.5  

 משותפיםשטחים ביבוי , ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש כיבוי ו  לוי גי  מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 פי דרישות רשות הכבאות.ות לם וכמו מיק יים,פרט או               

 ת יועץ הבטיחות.הכיבוי והנחיות י רשוע" שידרשככל : יהתפי חנאולץ במראוורור מ 7.3 

 אין.: )להזנת הדירות( מיזוג אוויר מרכזיתמערכת  7.4 

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

             הכניסה דלת דלי הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: י. שגו לדואר 1ת, הבי לוועד 1לכל דירה, : בות דוארתי  7.6 

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

  :מיתקנים אחרים 7.7 

 ל חדר/ים לשימוש כל בחלקים משותפים(,)ה תאוררכות עם, מר מימאגים, ת מרכות סניקה ומשאבומע  

 ועצים.תוכנית המתכננים והילפי  מיקום וכמות: .ו'וכ סמוכים לטובת הבניין יניםבבניאו  וכים,סמנים יניטובת בבניין ולב יריםהדי  

 

   חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 : אין.חצרל פרדנ יםונה ממיש; : יתלב ראשי מונה מים : יש; מרכזי ו מים קחיבור ל 8.1  

 יש. זי:חיבור לביוב מרכ 8.2  

 התקנת מונה.לא כולל ; יש. ות חברת החשמלבהתאם להורא ,מלת החשרשניין לחיבור הב 8.3  

 .םהטלפוניחיבור הדירה לחב' לל כולא  :תכנון והבניה )בקשה להיתר(בהתאם לתקנות ה :ת הטלפוניםהכנה לחיבור הבניין לרש 8.4  
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   .(3.7.10 סעיף  )ראה גם ה בלבדהכנ .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי יין לרשת תקשורת הבנ חיבור 8.5  

 עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  יםכלולומכים, ניקוז, דרכי גישה, כה, קירות ת: כביש, מדרכללי הגובל במגרשפיתוח  8.6  

 חברה.קומית אינם באחריות השות המריעשה ע"י ה  

  (.יההיתר הבנאו אחר לפי  יש )מכלים טמונים: ת אשפהאצירים ל/ן מתק 8.7  

 .המקומית ותהרש יע": אשפהפינוי   

 

   רכוש משותף .9

 : וש המשותףתיאור הרכ 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: יםמקומות חניה משותפ    9.1.1   

 ן.אי :(פתוחה ועמודים, )קומת כניסה פולשתמקומה  9.1.2   

 בחברה.לפי החלטת : נים שאינם צמודים לדירותמחס 9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות מ: בשטח .: ישיסהכנקומת ב )לובי(מבואה  9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 בכל בניין. 1)מספר(:  רי מדרגותחד 9.1.6   

 ין.בניבכל   1 :מספר מעליות: יש; יותמעלש; י: פיר מעלית 9.1.7   

 ש.יהגג: קנים על החלק התפוס על ידי מית פחות: למשותף גג 9.1.8   

 ממ"דים. -ים מוגנים דירתייםיש מרחב אין. :טמקל /"קממ 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

  בות,דר משאחור, סחרמשאבות מערכות סולאריות, ון: ( כגותפמשות ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות מיתקנים על הגג 9.1.11  

  ן.דיפי כל סמכת על שות מושתדרוש רוכל מיתקן אחר מאגר מים            

 .; ישטח ללא גינון ש : יש.טח פתוח בתחומי המגרשוש חצר 9.1.12   

  ש משותף מסומנים כרכוהפרט זה, רים במחכמפורט בפרקים א:  ים נוספים של הבית שהינם רכוש משותףמיתקנים וחלק 9.1.13   

 .המכרכניות ובת   

 

 משותף: רכוש הוציאם מהשאין לה (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.רגותמדי /דרח 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 ת כניסה.לובי בקומ 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 .הגגעל  ים(המשותפ) מיתקנים השוניםת אל הו גישה מחדר מדרג 9.2.6  

 מחדר מדרגות אל חדר מכונות.ישה ג 9.2.7  

 .שותפים()מ ים טכני/ים/דרתי לחומלובי קגות או מדר מדרגישה מח 9.2.8  

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

 .מעליות 9.2.10  

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

 רה כרכוש משותף.החב רו ע"ידשיוגכל כ: אחר חלק 9.2.12  

 

 עניין(לפי ה בניין/ים)ל בית משותף 9.3 

 ותף או בבית חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית מש –ן )להל 1974 – דהתשל")דירות(, לחוק המכר  6ף עיאם לסהתב )א(  

 של התקנון המצוי  ראהשנה הומאו  בטלהבית מ בית או שבדעתו להחיל עלל על החהמיועד להירשם כבית משותף והתקנון ש    

 עניין; ואלה העניינים: אותו המכר פרטים על רף לחוזהול במפרט או לצכלייב לח להלן, המנויים נייניםין מן העהמתייחסת לעני    

 ק מהרכוש המשותף;הוצאת חל (1)    

 לדירה;הצמוד  שיעורו של החלק ברכוש המשותף  (2)   

 ף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;משותהבית ה צאותבהושתתפות שיעור הה (3)   

 המשותף; יתול הביהבדבר נהחלטות  י קבלתסדר (4)   
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 דירות;)א( לחוק המכר 3ון בצו בדרך האמור בסעיף כל עניין אחר שקבע שר השיכ (5)   

 כמי שהתחייב  מכר,חוזה הבמור הא , על אף בסעיף  קטן )א( יראוהו מנוייםהמוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים  )ב(  

 משותף. ה הבית ל חולו עעניין י י אותומצוי לגבשהוראות התקנון ה    

 

 צמוד לדירה:עורו של החלק ברכוש המשותף השי  9.4

 כל  של ( לשטח 5רק א' סעיף ר זה פכשבין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מיהיה קרוב ככל האפשר ליחס  

 שיקול דעת כפי שיידרש לפי  ,משותף ה ם הביתור ברישוחר הקשכל פרט א, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בנייןור בבידת החידוי  

 שטחים החלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב  מוכר ו/או כפיה  

 (.6עיף א' ס קרה פרט זרתם במפהצמודים לדירה )כהגד  

 

 ול הבית:סדרי קבלת החלטות בדבר ניה 9.5

 . 1969 -עין התשכ"טרקק המקחוקבוע בעל פי ה יהיה 

 

 :ר אליו ת הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקששיעור ההשתתפות בהוצאו  9.6

 דירה.ד לכל ויהיה על פי שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמ 

 שלת קבועוה הוצאותברכיב ה כאמור קן היחסייחויבו בתשלום חלה בהן שימוש בפועל יעש לא רמוכהבידי  הנייתה דירות שהחזקה בהן

 וש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור יב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכאחזקת הרכוש המ

כאמור  זאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהןו, לפועבכה ייתה צרכי לא הלאחר שיוכיח  לגביהן  תהאמורו מתשלומן ביחס לדירות

 .המצויתקנון ב

 

 :או שיוחזרו לרכוש המשותף(/)ו אים מהרכוש המשותף צוים המחלקה 9.7

 ות המצ"ב  כנים בתיותף השטחים הבאים אשר מסומנמהרכוש המש יוצאו, בהסכם מבלי לגרוע מהאמור בעניין זה      

   סכם המכר.ו בהא/ומכר הבמפרט צוינים ו/או מ      

 קביעתה הבלעדית של החברה.ת בבית המשותף לפי ורו לדיצמדתף ויוכוש המשוים מהרגרש מוצאמקומות החניה שבתחום המ .א

 חי חוץ מקוריים. שט . ב

 . גלות משותף, ככל שיש(למעט חדר ע) מחסנים .ג

 מסתורי כביסה. .ד

 יל(. לע 9.2.9מעט החלק כאמור בסעיף גגות )לו , גינותמרפסות .ה

  .המוכרת מחסנים לתא שבבעלותהוניות הח יוצמדולדירות, חסנים ו/או המ ם הבית המשותף לא יוצמדו כל החניותרישות על שבככ .ו

 

 

 __________ __    ____________    ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה          

 
 
 

 ותף.המש ביתהגות ולנצי ו לקונהסמכים נוספים שיועברמ נספח א'
  .הערות כלליות נספח ב'

 .םת זיכוייטבלאו ג'      נספח 
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 וספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירותים נמכמס – 'ספח אנ 

 

 י נפרד של המפרט:תוכניות אלו יצורפו כחלק בלת 10.1  

 דירה.השל  )חיצוניות(יות מידות של כל חדר ומידות כללהכוללת  1:50 -טן מקלא  הדבקנה מיתכנית הדירה  10.1.1   

 המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -מן קטלא מידה  ה בקנההדירבה נמצאת  תכנית הקומה 10.1.2   

 .המבקוותף הכוללת סימון הרכוש המש 1:100 -לא קטן מ תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה 10.1.3   

 ותף הרכוש המש הכוללת סימון 1:100 -ידה לא קטן מרתף בקנה מות מות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומתכני 10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  דים; תכניות אלו ניתן לצרף מוצמם ייירתטחים דוש   

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

משותפת  חצרכוללת סימון ה 1:250ה מידה בלת היתר בניה בקנלרשות המקומית לקגשה הושכפי  מגרשה תכנית 10.1.6   

 ודות.וגינות צמ

 

 ות על פיבהתאם לכל דין לרבת ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש הוראות תחזוקהתנו יני ירהירת הדבעת מס 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 כל רכיבי הדירה על גימורם.וקת חזתות לפשוט תופעול א()   

 כות מיזוג אוויר, מער ת,חובטיערכות מרבות רה לותקנות בדיהשירות המ תחזוקה מונעת של מערכותתחזוקה כוללת ו )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 יקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.תדירות ואפיון ב )ג(   

 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.יצרן/ה, לרבות שמות תקנים בדיריות של ציוד ומערכות המואחר ותדותעו טכני טמפר )ד(   

 

 ור של של המערכות וחומרי הגימתכנית והוראות תחזוקה  (1) ה בבנייןו נמסרת הדירה הראשונשר לא רהדי לרוכש ימסור מוכרה 10.3  

 עניין:בר דירות המכ וקחפי  לות עברל דין להבניין שיש חובה למסור בהתאם לכ  

 רכיבי הבניין על גימורם. פות לתחזוקת כלפעולות שוט )א(   

 מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג השירות המותקנות בבניין לרבות כות ערמ של מונעת תחזוקהלת ותחזוקה כול )ב(   

 באלה.וצא מערכות אלקטרו מכניות וכיאוויר,    

 אם נדרשות. וטפות ותקופתיות,ות שורקן ביואפיו תתדירו ()ג   

 ר טלפון ליצירת קשר.ומספק ספן/ ות יצרבות שמ, לרקנים במבנהודות אחריות של ציוד ומערכות המותמפרט טכני ותע )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  בות מספר טלפוןרשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לר )ה(   

 תקשורת, מערכות בטיחות חשמל וניטרית, ות בלבד של אינסטלציה סרכות המשותפלמע (AS MADEות )דעתכניות  )ו(   

 צרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור כר ימוה וח.ובפית במבנה ניותת אלקטרומכומערכו   

 יה.מינום עמיד  ונה(מתאשונה שגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הרלמסור אותם לנצי   
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 ואזהרות הערות כלליות   –נספח ב' 

 כלליות למבנה ולדירה הערות 

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה והבניה והתקן הישראלי,נון תכה נותשות תקפי דרייו להמלאכות יהכל המוצרים ו .1

בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה  קינההת ת אםימרכז האו אנטנבבניין ו/ )לא סלולרית( תקנת מתקן לאנטנההחברה תהא פטורה מחובת ה .2

 להוראות כל דין. פוף וין, בכם ו/או צלחת לובכבלי

מנע הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ו/או להי וועדת עואמצו/או בבעצמו עול לפמתחייב  הקונה .3

ם וביצוע ריסוס שורשים חודרנייות אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלת לרב ל,יט לערשפו יפמרתף, כסיכון לאיטום הכדי  מכל פעולה שיש בה

 .ון חרקיםלמניעת קינ תקופתי

 לה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. רה קתקב וסויכוור ות כאממערכ .4

ע קיטום פינות בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצ. יםליאהישר קניםתבמהנדרש וף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות בחיפוי ובריצ .5

 .)גרונגים(

מבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות מי החובתים ד שטח/להעמי חברהאם תידרש הלמניעת ספק יודגש כי ב .6

ות ובזכ לצורך גישה, כן ןבמתקני הבניימוש שי רבותל שיתפוגישה ח ניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשרהמשמשות הבניין ו/או ב

 ים אלו.רים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחפטו לוא פיםהיו גוו כן י. כממעבר כבליםפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע להשימוש והטי

 רות.גוסאו  תתוחופ באריזותחומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, חל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים  .7

 טרם נמסרה הדירה לקונה.או מי מטעמו ב עבודות בדירה ע"י הקונה יבוצעולא  .8

שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  יכול םרידייע"י ה רכשושי ם(,ככל שקיימי) במחסנים .9

 גע בשימוש ובתפקוד.א יפשל אופןבו בדלבמחסנים ונפרד ל שמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף הזנת הח

אך לא  צור הפרעהם לילילווע ם החללמקטיניסה, תליית כבי ח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזורהמים החמים וי של דוד מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

שות בדרית דעומ םשלה שעשרמת הרע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר  .11

 התקנות לרעשים ומפגעים.

או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה טים ריפ ין,י הבנילחומר גרמוק כלשהו שיזאחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נלא יהיה אחראי המוכר  .12

הפריטים ,ע העבודה ביצוו אם ו/יחומרה לל לטיבכל האחריות בגין אלה כו ,ה ובין לאחר מכןלדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדיר

 על הקונה בלבד.פות הנ"ל תחול והאביזרים והתוס

בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת  פחותל וף תכ באופן המוגן, רחבלאוורר המ חשוב להדגיש כי יש .13

 .ירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןא בקמצנה והמהאד ןטמופק מבבאגרגטים )חצץ(, ה אלהימצראדון אשר עלול לסלק שרידי גז 

 חניות, מחסנים ,ים פרטיים, כגון גינותבשטחו בריע ה ואשרם במבנייריתות כלל הדיוב או צנרת או מערכות אחרות המשריתכנו שוחות ב .14

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

 גרש, בהתאם'( ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המ, גז, ביוב וכדשל מערכות השונות )חשמל, בזק, טל"כחות שוויים נעירו ()גומחותפילרים  .15

 הרשויות. ע"י רווששיאפיתוח ניות הלתכ

 .הזבריצוף ריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באנסיעה  .16

 ה.תיפגענלא  ויות הרוכשובכל מקרה זכ ו/או אישור הרשויות.לצרכי התכנון  במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאםיים נוינו שכית .17

 רכבים המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעייםסה לניהכרה אסו .18

 יים או משותפים במרתף/ים.פרט יםחבשט ,פ"מ(ג)חמימני בגז פלהתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  בנוסף חל איסור חמור .19

ופקית, בגבהים שונים או או/ת נכילויה אעברה גכן הל דין, תיתהנחיות הרשויות ובכפוף להוראות כ ות התכנון ו/אולפי דריש .20

ן נירכות שאלמנטים של מערכות הבניין המשותפות ושל מעובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל הא

שמל, קווי חור, מ.א. ואוורב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צנרת חשמל, צנרת ביותעלות ועוד כגון: צנרת מים, צנרת  נרת,צ ,תפותומש

וחצרות, בחניה פרטית, ת וכדומה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במחסנים, במרפסות, בגגות מרוצפים קשורת ן,לפוט

היועצים הטכניים. ות, לפי החלטת קרות הכל מעבר למסומן/למצוין בתכניובת ותרבקי ,רייםובטחים ציבשטחים משותפים ובש

ישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. הקונה יאפשר גישה רת ואחה גירו/או סה קלה בתקרכן ויכוסו מערכות כאמור ית

 מערכות הנ"ל.לתחזוקה וטיפול ב

פתחי ביקורת, השייכים לכלל  יקוז וכד'( וכןיתכן ועוברות צנרות )מים, ביוב, נ ניה,הח ן אוסהמח ואהדירה, ברצפה, קירות ובסמוך לתקרת  .21

 תפים. ים משוחלק ן, ומהוויםהבניי
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וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון,  רש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישוםהמג ותולגב .22

 ת.יווהרש תרישודלביצוע וה

בר חירה כאפשר בט המסעיפי המפרדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מה עם הרוכש התקמען הסר ספק במידה וטרם חתימת החוזל .23

יה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות א תתאפשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא תהם, לשלהו

 ן.הקבלת רבחי תעקבוב ו החלפהבחירה א

שמל בחש ימולות השמהן. עחלק פרויקט או פת של הבית, וזו שתשרת את דירות הכת החשמל המשותיחובר למער  - T.V-מגבר אנטנה ל .24

 תהיה חלק מהוצאות הבית המשותף.של המגבר 

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

לי הבד עיות כגון:אם לכללי המקצוע, יתכנו תופעות טבהישראלים ובהת בעית, בריצוף וחיפוי ובכפוף לתקניםבן טבא -ים חארי ן י בדלים בה .26

 עיניים" וכן התחמצנות מינרלים )ברזל( המתבטאות בכתמים דמוי חלודה. ם, "דיגין, ם, גוומרק

 מכר. כמו כן לא'(, אינם בהכרח מסומנים בתוכניות הוכו וןחת בטוקיר ,םת נושאימערכת שלד הבניין )עמודים, קירו -בניין  שינוי בחלקי  .27

הריסה ו/או עבודה הכוללת ת, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל תקרוב ו'וכ רת, גז , תקשוחשמלים, ביוב, מערכות מ מסומנים בתוכניות נתיבי

 .דיקהב ת, מחייבתקרה או רצפה לאחר קבלת החזקה בקירות, חדירה לעומק 

 ב ומיםת, ביוכניוות אלקטרומחלל גבוה )פנים וחוץ(, ו/או למערכקבוע, חלונות בשל פתחי בניה החסומים בזיגוג   - י ניקו ו  החזוקתשה לי גה .28

, )פיגום 1139ים והעומד בת"י עליונים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדרש רק מורשים לעבודות גובה ובציוד מתא ג/ותג אוו/

 (.'וכו גנ, סנפלימתרומם/תלוי

ת בולר(, מרפסותדרים ום )חטחים פרטיימעבר בש , הקונה יאפשריתות הבנייןקירות בחזות, וגג ןוניקיולצורך תחזוקה   -ח פרטי בשט ברעמ .29

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

 פוחים, מזגנים וכו' יות, משאבות, מו כגון: חשמל, תקשורת, גנרטור, מעלשיהיל וככ - ניותכמאלקטרו  תחזוקה  של מערכות טכניות ומערכות .30

 זוקה ובהתאם להוראות כל דין.התח ותראלה בהתאם הקונה ו/אויגות הבית תיעשה ע"י נצ

ום לצורך חר תבע קומהברים ייכלל הד אשר ישמש אתחיצוני חילוץ  ימוקם חלון/דלת ןבבנייבאחת מהדירות בכל קומה יתכן ו -חלון חילוץ  .31

חירום יאפשר  בעת כיו זה,בפתח  קבועג סור י לא ייקבעמתחייב כ ,ממוקם חלון/דלת החילוץ בדירה אותה רכשאשר  ,מעבר ומילוט. הקונה

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

תחזוקה מקצועית חרות המחייבות נים הותקנו מערכות אלקטרומכניות ואהשו יוקובחל מבנהב -ערכות הדרכה לטיפול שוטף במ .32

ה, את נציגי היצרנים ו/או החברות ספקיות הציוד או המתקינות במבנה זקהח לקבלת בסמוך לזמןחלה החובה המוכר ושוטפת, על 

 .לאופן השימוש והתחזוקה לנציגות הבית דרכההציוד, לצורך קבלת ה

 

 ותראחת וכללי תהערו

ופן ת באעושפמו ,נוליטאו גר/לט ובטון, אספ יש לקחת בחשבון כי רצפות -וכו'(  מעברים, שבילים)מיסעות,  עות ססמיות על חומרי גמרהשפ .33

ה עבתופ יו תפקודעת ספק יודגש כי אין כל מפגע בטיחותי ו/אטבעי מתזוזות ססמיות ו/או תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעירים ברצפות אלו. למני

  תאם לשכיחות התופעה.חזוקה שוטפת בהלחומרים אלו. יש לבצע תהאופיינית  זו, יתעטב

הערות האמורות בתכניות, וכי הוראות המפרט כולן הן בנוסף ומבלי לגרוע ע מהרו לגלי סף ומבהן בנו נ"ל י ההערות המובהר בזה כ .34

 כם.מהאמור בהס
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   זיכויים טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיוזיכ תווז טבלא ריכ

 

 
 מיוחדות ערותה
 לצו וןיקות 1974-דהתשל" ות(,המכר )דיר לחוק 6ת המכרז וכנדרש בתיקון מס' ם בהתאם להוראוריכוז זיכויים אלה הינ .1

יבוצעו שינויים מהמפרט והתכניות  )מפרט המכר(. מובהר כי עפ"י הוראות המכרז, פרט לנרשם להלן לא 2015-המכר התשע"ה
 יכויים ו/או חיובים אחרים.עו זוצבלא יומכר ה ם להסכםהמצורפי

 

 כוללים מע"מ.אינם  להלןחירים הנקובים המ .2
 

 מות הבניה, מדד הבסיס:המדד הידוע ביום חתימת הסכם המכר.תשו דד:מם לצמודי ספח זהם בנרים הנקוביהמחי .3
 

ה )במסגרת הליך שינויי אל יכוייםו לזותכצל זננו לוצאו אי רלהודיע לחברה/קבלן, על רצונו רוכש הדירה המועד האחרון שעל  .4
  תימה על הסכם המכרד החועממים ימ 30 ן בתוךהקבלע"י החברה/"(, ימסר לרוכש הדירה מועד ההודעהירים( )להלן: "די

 יום קודם למועד קבלת ההיתר.  60ובכל מקרה לפחות 
 

ר תתקבל כוויתוי הקבלן בתום התקופה, ת ע"ורכת תזעהוד ןתכפוף למדעת רוכש הדירה כאמור עד התאריך האמור ובאי הו .5
 פי כל דין. לזכותו זו על

 

"י הרוכש ספק מטבחים שאינו ספק החברה, התקנת המטבח חר ענבש ככלננים והמתוכ מטבחן ארונות הניצול זיכוי בגי .6
 הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.תתאפשר לרוכש רק לאחר מסירת 

 

 .308/2016מר/ ד, בהתאם למכרזוי כנגד ויתור על הפריטים הנ"ל בלבזיכ בלקתי לוי זככ ידוע לי .7
 

כאשר הוא מוצמד למדד תשומות הבניה בהתאם למועד  ן הממכרבגי וןחרהא התשלוםקוזז מבר יכולל והמצטסכום הזיכוי ה .8
 הזיכוי.

 

 .מהדרישות על פי כל דין. חתו יפ ל לאמהחש תות ותשתיים לנקודות חשמל ינתן בתנאי שמספר הנקודומתן הזיכוי .9
 

כאשר חדרי השירותים  דריםח ניל שחות לכאחד לפופי ותר מעגל סקנים הנוגעים לחשמל, במתקן ביתי יתאם לחוקים והתבה .10
 םלוליכ גן אינםכונת כביסה, מייבש, מדיח כלים, בישול ומזוהמעברים אינם כלולים בחישוב החדרים. מעגלים לדוד חשמלי, מ

 ת לבטל את הנקודות והמעגלים הנ"ל.לכך אין אפשרו רי הנדרש של מעגלים סופיים, ובהתאםהמזער פבמס
 

ן במפרטי המכר הינה על פי המפרט הבסיסי של משרד השיכון והבינוי, והיא בסיסית טלפוע/תקית מאור/בודות הת נקכמו .11
 ורמטיבית, ולכן לא מומלץ להפחית ממנה.ונ

 

ר קבלת באופן עצמאי תתאפשר לי אך ורק לאחפשרות להתקינם לזיכוי בגין פריט מהפרטים הנ"ל, האכות הז י אתתניצלו ככל .12
וני. למען הסר ספק יובהר כי גם גישה לממכר לצורך מדידות וכיו"ב לא תתאפשר בטרם חשב עלו ותיובאחריממכר, קה בהחז

 מסירת הממכר.
יחשבו סתיימה התקנתם נמצאים באלמנטים יצוקים ובנויים והב. היובמים//שורתקתלחשמל/ *למניעת ספק יודגש כי צנרות

 כש על מימוש זכותו לזיכוי מהאמור במפרט המכרת רודעהוין ר לעניוק המכלח 6תו בתיקון כסיום "התקנת הפריט" כמשמעו
טים פרי ורחת לבואפשר ןלא תינתמספקי החברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. *פרטים שונים המוצגים אצל ספק אחד 

 וברזים. כלים סניטריים שונים בין ספקים שונים לדוגמא:
 

פורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/המוכרת והקונה על ם המרימחמתוט/ים המהפרי וייםזכותו לזיכמימש הקונה בפועל  .13
 קונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.נספח זה, יראו השינויים שבצע ה
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  :ארמק

 יחידה.  -'יח

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 . חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה -מפלטקו

 דד. אחד בוריט פ -פריט

 
 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  - נות מטבח, רחצה : ארושאונ
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 ח'י
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 6 טבחהמ ונותרלל אכלזיכוי 

מטבח, ברז מטבח, ח עבודה, כיור תחתון/עליון, משט
 המכר. מפרטהתיאור שב (, לפיחיפוי מטבח

 5,812 --- --- --- לטקומפ

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

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

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  -זרים ביאות וב שרבר  ת: קבועו נושא
 

 
 הערות:

 ה..כל המחירים כוללים זיכוי פריט+התקנ1
 
 
 
 
 

סעיף 
ט במפר

 המכר
 תיאור

 ומר/ח
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 ש"ח ליח' ב
 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט חצה,  לפי התיאור במפרט המכר.יור רלכ ברז סוללת 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט דייםנטילת יסוללת ברז לכיור 

 המכר.
   80 טפרי קומפלט

   126 פריט פלטקומ בטיה,  לפי התיאור במפרט המכר.לאמ רזבללת וס 3.6

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

 .המכר
   102 טפרי טפלמקו
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 מחיר בגין זיכויים   -שורתנושא: חשמל/ תק 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 יאורת

 ר/מחו
 דהבוע

 'חי
ליח'  מחיר

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –רה ת מאור קיר/ תקנקוד  3.7

   78 ריטפ ומפלטק ויזיכ – אורבית תקע מ  3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט נקודת טלפון 

 
 : לטבלאות החשמל/תקשורת ות הער

 ט המכר. (, במפר5)טבלה  3.7הערות כלליות לאחר סעיף  .ראה 1

 י ביצוע. מתייחסים לזיכויים לפנ שמל/תקשורת ח ון ירחהמר חי . מ2

 
 
 
 
 
 
 
 

               ____________    ___________ _    _________ ___ 
 חתימת המוכר     תאריך         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


