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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   :2 ףיסע              

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

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

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיאור 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. ושטחים  הריבד ריםומ( רשימת חדרים וגי2)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   
 (. 6.2.1-6.2.8) שפיתוח המגר  :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   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6 יףסע  
 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   
 )רישום ופרטים(. ףתומשת בי  :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   

 
 םינספח

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. 'אפח סנ

 .ואזהרות הערות כלליות נספח ב'
 נספח ג'   טבלאות זיכויים. 
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 . חדרים 5 מס' חדרים: / מדגםדירה  מורשת מודיעין  שם האתר: 

 __ דירה מס':   

 __ קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   הינ ח  

 __ בנין מס':   
 

 
 

 ט מכר" פר"מ 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן            511847337ח.פ. מס'  ע"מ. ( ב1993) גבבוני הנ פרץ:  נספח לחוזה בין   

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .יתממקות הושיקבע ע"י הר: בית מס' מורשת: רחוב  ןימודיע: ישוב .1   

 . 1  תת מגרש:.  302 מגרש:   3  חלקה מס': 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    

 .אלשררקעי יקמ רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  ת החכירהתקופילת חת   תקופת החכירה: 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  

 .ת שמשמרפס, מרפסת שירות*, ש נפרד(שימובית ) רותי אורחיםיש)מקלחת(,  יםהורה רחצחדר  אמבטיה(,) כללי חדר רחצה פרוזדור,

 *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    

 ה.ריקירות החוץ של הדשל העוברים על פניהם החיצוניים  קוויםטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי השה )א(    

  – לעניין זה     

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

 ו תוכנית אחרת.א הדירבקומה או בינה לבין      

 ;קיר החוץ שלבמרכזו  ולע האמורהמצ קו בוררה אחרת יערה לבין דימפריד בין הדיכאשר קיר חוץ      

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

 שטחי כל המפלסים בדירה. וםסככל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה י בגבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח ל (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל פעם א רה יחושבדירגות בדמשטחו של כל מהלך  (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –ל תש", ה)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(והבניה ואם לנדרש בתקנות התכנון ם שגובהם תיחבחישוב השטח ייכללו רק השט (ד)      

 נון והבניה )בקשה להיתר(. תקנות התכ –)להלן  1970      

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

 

 :פן בלעדי המשמשים את הדירה באו  מדים לדירה או צושטחים נוספים המפירוט  .6 

דמוי תקרה  ]קירוי הכוונה למשטח מלא שמש מקורהה פסתה מרמתוכ כרהמסכם הלכמפורט בנספח א'   :(1) טחשמש בש מרפסת 6.1   

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

כנית )יש לצרף ת רהמככם כמפורט בנספח א' להס: 'סמ רור עשן(לשח )בעקבות פתחים בתקרהמקורה חלקית  / מקורהחניה  6.2  

 המוצמדת(; החניהקום מון מיסעם  היחנשטחי ה

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

 אין. :(3)חמרתף דירתי בשט 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 אין.: (4)טחבש מוצמדת לדירה חצר 6.6    

 . שטח(ו)מהות  את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם או משמשים נוספים המוצמדים רים,ם/אזו י קחל/שטחיםאם יש  6.7    

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

             

 

 חישובי השטחים:ות להער     

 וצר על ידי הקווים נההמצולע הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך סת פרמת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" שמש  מרפסת" .1   

 של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים  םים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקיהעובר    

 .סתרפמב    

 וף פכהרקיע  לשמש ו/או לאור מידת חשיפתהר אש לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,ההכוונ "שמשמרפסת "מובהר כי      

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

 .שיפת המרפסת לשמשח    

  בינו לבין חלק של דירההמחסן מפריד ר קין בתוספת שטח הקירות; כאשר ן קירות המחסהכלוא בי , הוא השטחשטחו של מחסן  .2   

 יכלל שטח הקיר במלואו.יח משותף טשהקיר; כאשר קיר המחסן גובל ברק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל    

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביורטי ת שטח תיאץ של המרתף בתוספת החוורקי בין, הוא השטח הכלוא שטחו של מרתף .3    

 כאשר קיר המרתף  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;של דירה אחרת  קריד בינו לבין חלכאשר קיר המרתף מפ    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     

 ט המכר פרהמופיע במ חצרבין שטח ה  5%עור של עד בשייה יתר סטת התומכים בהיקפה; תורוקיה שטח, את כולל חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    
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 יות קבילות:טס .7  

 ממפרט זה: המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייההסטיות    

  ייה גדולה חצר תותר סט ן שטחה שלהשטח למעשה; ואולם לענייין וב 6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%סטייה בשיעור של עד  )א(    

 לעיל. 4ערה וה 6.6בסעיף ט יותר כמפור    

 מתיאור זה ובתנאי שלא  מהאתאי ה ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המידמבסטיות      

 עיל. ל 6-, ו5 חצר(, המפורטים בסעיפים שטחעט משטח הדירה ושטחים אחרים )למ 2%יעלו על     

הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה  השעזרים במפרט ומידות האבזרים למדות האבמיבין  5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

     .(קבועות שרברבות, ארונותות, דלתות, תריסים, נו)אביזרים קרי: אריחים, חל

 

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

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

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

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

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

 office@pr-eng.com :דוא"ל 
 

 

 יהרזהבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביור אית ב. 
 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את םירוחלקים אח חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    * 

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 אם יש כזה .  הרשמי  התקן הישראלי י דרישותמוצרים והמלאכות יהיו לפל הכ * 

     

 

 .תיאור הבניין  .1

 

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

בניין , מרתף  קומות 2ל מענמצאים  -"L18"ו "H26" םינייבנ , (L17" ,"L18""מדגמים בניינים נוספים   2-ו"H26"  מדגם

""L17  ין תעשה בין בניממפלס הרחוב ף החניה למרת הגיש) לכל הבניינים פים. המרתפים משות-2רק מעל מרתף נמצא

""L17 לבניין "H26").   

   
 

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

 ;נה למגורים בלבד כוו, ה)*(תרודי. דירות למגורים H26:  26 גםמד בניין ב  

 ;למגורים בלבד  ה, הכוונ)*(דירות. דירות למגורים 81L:  18מדגם  בניין ב  
 

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

 .אחראו לכל צורך  לעסק,     
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 בניין וייעודה של כל קומהכל ומות בפירוט הק – 1טבלה מס'  1.3

 פות לכל הבנייניםותמשקומות       

 כינוי או תיאור 

 מהקו

מעל  /תחקומות מת

 למפלס כניסה 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ש סוג השימו

 --- -2 קומת מרתף 

מעלית, חדר מבואה קומתית,  בכל בניין:

מים וחדר משאבות   י/ גרמא מדרגות,

 (. 2' מס  בניין למעט)

ים, סנחניות, מיסעות, מעברים, מח כללי:

יות לפי דרישת  ערכות טכנ מתקנים ומ

 יות. המתכננים והרשו

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

ים  כובבניין ישרתו גם בניין/ים סמ

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 --- -1 קומת מרתף 

חדר  , תתית, מעלימבואה קומ ן:יינבל  בכ

 . ות מדרג

, ים מחסנ ם, חניות, מיסעות, מעברי כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 תכננים והרשויות. המ

אין גישה ישירה    -1בקומת מרתף 

 . L17לבניין 

הממוקמות   תויתכן ומערכות שונ 

ין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  בבני

  כים ו/או ימוקמו בבניין/ים סמו

 שרתו הבניין. וי

 

 L17ם מדג - 1' בניין מס

 2 קרקע  ןילבניקומת הכניסה 

  -מבואת כניסה )לובי  ,)דירות גן( םמגורי

ל כפול(, פרוזדורים, מעלית,  ו חלבחלק

חדר מדרגות, מחסנים, חדר עגלות, חדר 

ים ומערכות טכניות לפי  נ קאשפה, מת

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 ת. נייצוה חלאחת מדירות בגן כניס 

 

בפיתוח    צוברי גז מרכזיים, 

 (. 1,4)בסמוך לבניינים 

 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

גם בניין/ים סמוכים  ו בבניין ישרת

וכים  ים סמן/ ייו/או ימוקמו בבנ

 וישרתו הבניין. 

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-4 

3 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

דרישת  פי ת למתקנים ומערכות טכניו

 ת. ויוהרש המתכננים ו

--- 

 2 5 מגורים  קומת

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

ומערכות טכניות לפי    יםמדרגות, מתקנ 

 . שויות הרו  דרישת המתכננים

--- 

 מגורים  קומת

 )פנטהאוז(
6 1 

ית, מעלית, חדר  אה קומתוב מגורים, מ

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 יות. רשווה  דרישת המתכננים

--- 

 וןגג עלי

 ראשי()
--- --- 

  מדרגות , חדר()לא מקורה מתיתוק מבואה 

ת, מתקנים  יו, מערכות סולאר )מקורה(

ות(, לפי  רטיפות/ פת טכניות )משותומערכו

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 מותוקסך הכל 

 למגורים  
7  --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 . )הראשי(  ג העליוןהג כלל במניין הקומות לא נ 8

 
 

  :ותבהרוה הערות

  .הבניה יתריהייתכנו שינויים בטבלה בהתאם ל )א(

 בניה קנות התכנון והתבלבניין ]כהגדרתה יזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת א לבניין, יש לציין אחת כניסהמ יותרשיש ה במקר )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה ו/או בשיטה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו'כגון השתנותעשוי ל לעובפ הקומות לי. כינוימיננו כינוי מס' הקומות במפרט הינו )ד( 

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

  מפלס הגג.ל עד מרתף ממפלס קומת מקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1: בניין בי המדרגות /פר חדרסמ    

 אין.: יםגות נוספרדי מחדר   

 . 9 :2,3,4בבניינים . 8 :1בבניין   :ת למעליתנו מספר התח; 1 :בניין כל ב מספר המעליותיש;  מעליות: 1.5  

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

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :(בכל בניין ) חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .השלד סמהנדתכנון , לפי תבלומשו/או מתועשת ו/או  רגילה: שיטת הבניה; דשלה מהנדס תוכנילפי ת שלד הבניין: 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  , םיימטרוו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/ בטון מזוין חומר:: קרקע ומתת קרצפה ותקר 2.2

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1לק ח 1004 אלי מס'רשיקן לפי ת בידוד אקוסטי: .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד   

   ניעת החלקה.התקן הישראלי למ קה בהתאם לדרישותיהיה נגד החלן המגורים ייריצוף בנ                 

   .1045מס'  יראליש לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר :יתתמרצפה ותקרה קו  2.3

   .1חלק  1004 'לפי תקן ישראלי מס בידוד אקוסטי: .יועץהלטת לפי הח :הטבשי    

  .השלד מהנדסובי חיש לפי עובי:השלד.  מבטון, לפי החלטת מהנדס מתועשים אלמנטים זוין, או: בטון מחומר בניין:ת הו גג 2.4

 :  1045לפי תקן ישראלי מס'  :י בידוד תרמ עץ.ולפי הנחיות הישיפועי ניקוז ואיטום:    

 קיר בדופן פנימית של  באם מכלול מתועש, .דשלה מהנדס והנחיות יכלירדהתכנון הא לפי מתועשת בשילוב רגילה ת חוץ:רו קי  2.5

 הנחיות מהנדס השלד.לפי  ,(תאי )איטונגק ולאו ב הפונה לדירות, בלוקי בטון, החוץ ובצד  

   :1045 מס'ישראלי  לפי תקן :מי תר בידודהמהנדס. תכנון : לפי עובי   

 .לי של מכון התקנים הישרא" בעלי "תו תקן  ירוק ו צבעי תקרות וקירות פנים יהי                  

 ת חוץ:גימור קירו  2.6

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

 חיפויים אחרים;  ב עםמשול ות(בכש 2טיח ): טיח חוץ  2.6.2 

 או משולב, לפי ו/ ג(לוק תאי )איטונב אוו/או בלוקי בטון ן ו/וימז : בטוןחומר: רותידקירות הפרדה בין ה 2.7

 .  1  חלק 1004יקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  כל מקרה יענ ב ו השלד והיועץ    מהנדס   נחיות ה    

   .ן האדריכלנוהמהנדס, גובה לפי תכ : בטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי תכנוןוגובהחומר : (ש י ל שמרפסות )ככרדה בין פהר קי  

 :ראשי  מדרגות רחד 2.8

   ;לפי חישובי המהנדס עובי:. בל: בטון מזוין או בנוי או משוחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

ל "תו תקן עב ,חיפוי בשיפולים+ צבע אקרילי י עד תקרה.בע אקרילצבור שכבות(, גימ 2) טיח :מרחו: גימור קירות פנים 2.8.2                

  ון התקנים.מכירוק" מטעם 

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקןרילי קאמלבין גימור  + סיד סינתטישכבות 2: טיח חומר: תקרה גימור. תקרהובה: עד לג  

  התקנים. 

 ישות   רדאו טראצו צמנט לבן בהתאם ל פורצלןגרניט  סורה אונ ןמאבניין המגורים יהיו בות מדרג: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 ופסים מחוספסים כנגד החלקה. דרגות והפודסטים תואמים לאורך המ יפוליםיים, ובעלות שנטהתקנים הרלב  

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

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

 חדר המדרגות. באמצעות: )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 :מבואה )לובי( קומתית 2.9

צלן, רופיט או קרמיקה או גרנרה נסוגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן : חומר: מבואה קומתית פנים תגימור קירו  

 עד לתקרה. ל תו תקן ירוק"( ע"במעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי ) משקופי הדלתות,לגובה  עד

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע   "קמלבין סינטטי "בעל תו תקן ירו: טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 .ןלצרפו אבן נסורה או גרניט :וףריצטיח מעל תקרה זו(.                

 י בלבד(.ור )צד חיצונפח צבוע בתנ כות:רמעארונות ל ה קומתית ו/או לפי החלטת החברה.אוכמו מברים לדירות: זדו פרו  

  :תראשי  מבואה )לובי( כניסה 2.10

וי הכניסה, מעל החיפלת ף דאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגובה משקו: חומר: םימור קירות פני ג

  רילי )"בעל תו תקן ירוק"(.קאצבע ע טיח ויח יבוצשקה
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 או תקרה דקורטיבית.  ו/או תקרת משנה סינטטי דוגמת פוליסיד ין מלבצבע + : טיח רחומ: גימור תקרה

י מדים בתקן הישראלהעו, ומ"ר 0.64-מ)שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת רה וסאבן נחומר: : ריצוף

 .העת החלקינמל

, בחזית 816ן ובניה ות"י קנות התכנואלומיניום לפי ת ות חזיתעלויהיו בימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין  ראתיבות דו

 ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית. ינהבניין יותקן מספר בניין חיצו

ארונות . (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,יד גמת פוליססינטטי דו צבעב צבועטיח ותקרה: ת רויק: למחסניםם דורי פרוז

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. :ותלמערכ

 :גימור תקרה התקנים. טטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון ניבסיד סצבוע  בבטון: גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

    ירוק" מטעם מכון התקנים. תקן "תו בעל ,ינטטבמלבין סיבטון צבוע : רחומ

  .משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף  רצפת גימור :יתלקמקורה ח /מקורה גימור רצפת חניה 

   :ףתו חדרים לשימוש מש 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, : ןוכגחדרים  

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו' חות,)למעט גומ סידסינטטי דוגמת פוליע צבב צבוע: טיח ותגימור קיר 

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

 משולב.פורצלן או ה או טראצו או קי: אריחי קרמפהצרגימור   

 יקה )גרניט פורצלן(, בהתאם לדרישות כל דין.קרמיעשה ב תורהקית גמר של הרצפה וודועב :קיים חדר(אם )ב חדר אשפה

  :הערות

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

    .הקהחללמניעת  2279לי ראשי ן הם לדרישות התקיהיה נגד החלקה בהתא ירות ובשטחים המשותפים(דב) בניין בריצוף  .2

 

 

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

 (. 3.7.8)ראה סעיף  שמן, כולל אינטרקום               

 (,תר הבניהוהי ת הרשויותרישולפי ד גגוזם מאלומיניואו  תכתמ) תכניעפ"י תויש,  :1בבניין : ין ינוספת לבנ, כניסה/ יציאהלת ד

  אין. : 2,3,4ם בבנייני  .צפוןכיוון מביציאה/ כניסה 

 .הבטיחות ובאישור כיבוי אש לפי החלטת יועץ או סגירה ידנית, , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש :דרי מדרגותדלתות ח 2.14

 לפי היתר הבניהתאור, חומר וכמות,  :משותף שו מלשי תות וחלונות חדרים לד .דלתות פח יים:דלתות חדרים טכנ  

  אין.  :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, מתיים,ו קמדרגות, מבואות  , לובי, חדרן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

 הדירה   וךקומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מת בכל אור תלקהד חצןין המגורים יהיו לניבב                 

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

 ור )בחלקם החיצוני בלבד( נתמכופף צבוע ב חפ ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל מחסן,  נפרד,נה למו םניסחמל ההזנות החשמל של כור חיב: דירתייםנים תאורה במחס     2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 ים לפי /ייןשל הבנ המשותף הזנה ממערכת החשמל של הרכוש  : יש.ת משותפותו יכות אלקטרומכנרעלמלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

            ימוקמו בבניין וישרתו גם או ו/ במגרש משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין/ים סמוכיםות ערכמ נוכתיה )החלטת החבר

 ו אתמשותפות שישרתהעלויות התיקון של המערכות או /ו, התשלומים ותנו, בכפוף לאישור הרשויות השבמגרש סמוכים בניינן/ים

 (.הבית של הבניינים במגרש תיווגצינ יע" עניין ישולמום ע"פ היניהבני כלל

 

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

 :*גובה הדירה 3.1  

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

 מ';  2.05 -: לא פחות מפרוזדורו  שרות י חדר גובה   

   מ'; 2.05 -מלא פחות : ם נרכש()בא י תסן דירה מח*גוב   

 

 ה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלישנלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות מהערה: * 

 וע על פי דין.בקמן הגובה המינימלי ה תהקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפח  
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 .ם אותההמשמשי ו א הם לי ובשטחים המוצמד ירהבד םי דרים וגימוררשימת ח – 2טבלה מס'  3.2 

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

 ( 1)חומר קירות ר תיאו 

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

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 ה כניס 
 

 בלוקי בטון ,וןבט
 ( 1)חרא או 

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחר וא

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)ראו אח

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

.  ן תחתוןור א חמעל משט   ס"מ 60-כ
 (. יים ם ק)בא ןחלו  למעט אזור

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

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

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

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   בטון,

 ( 1)אחר
 . משךבה ת ופרוט בהערה רא אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ם י חדר שינה הור 
 בטוןבלוקי  ,ןוטב 

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

 הורים   רחצה ר  חד 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

משקוף הדלת  ה  ב וחיפוי קירות לג אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
ומעל טיח + צבע אקרילי בעל   . לפחות

 . םינעם מכון התק"תו תקן ירוק" מט 
 . ךמשה ב  ראה פרוט בהערות  

 --- ( 4)ראה  קה קרמי חיפוי

 חדרי שינה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . פרוט בהערות בהמשך האר אין ( 3)ראה  הג"א  ט לפי מפר

 חדר רחצה כללי 
 ( )אמבטיה 

 וןבט יקבלו בטון,
 ( 1)או אחר

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

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

 שרותי אורחים 
 בלוקי בטון ן,וטב 

 ( 1)או אחר

 מ'.  1.50ובה ג  עד  תוחיפוי קיר  ןאי ( 3)ראה  ( 2)אחר 
ו תקן  ילי בעל "תאקר בע + צ ח טי לומע 

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

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ת שמש  מרפס 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)אחראו 
 . 2.6עיף יצוני ראה ס י קיר ח פוציוי/פ חי אין ( 3)ראה  2.6 ףיסע ראה

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון ,וןבט

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

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

בלוקי בטון או   ,ןובט
 ( 1)ראח

צבע  קירות גימור  .טיח 
סיד    אקרילי. גימור תקרה

   .יסינטט 

 ט פורצלןניגר

 הנדס. י החלטת הממחסן לפ  תורקי יעוב  אין
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 

 ה:בללטוהבהרות הערות 
 

 שיהיו כאלה, ניתן  לככ -ים למחצה מתועש/םמתועשי חוץ )בדופן פנים של קירות בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

 הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות  .יוק תאלב אוס, בגבס, בלוקי גלוחות מ היושאלו תהיה עשמעטפת הפנים של קירות   

 בחדרי  בטון תאי/בלוקי גבס. ים(. קירות הפנים )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקירמי של בנייני מגורת : בידוד1045בת"י   

 ן.וטבק בלו יצרן אולמים" ע"י ה םידיממוגדרים "ערחצה ייבנו הקירות מבלוקים ה         

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

 מלוחות גבס. ושיע קירות אלו ועשת או מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים שלתמבוצעו בשיטה החוץ י תבאם קירו פקוד העורף.        

 טעם מכון התקנים הישראלי. מ כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" לבן. :גוון  ילי.קרא בע בצ הצביע  

 לבן. גוון: .פוליסידדוגמת  בסיד סינטטיצביעה  .הלפי החלטת החברגבס/ בגר/ או משולב, : טיח /טיח מר תקרותג
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    סוגי ריצוף לבחירת    . R-9טיות ובדרגת התנגדות להחלקה הרלוונ חקיקה  ה ו  נה תקי הדרישות  ו   2279ת"י   ת וש יר דומד ב '. העסוג א  :ריצוף ( 3) 

 פורצלן.   אריחים מסוג גרניט   : ן מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/או הספקים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם למפורט להל נה  וק ה 

ס"מ או   45/45או  ס"מ    60/60במידות  רלי.  ט ני  -ר  יה בן  גוו ב שאחת מהן היא    פחות ל   ם י נודוגמאות/גו   3  -סדרות של ריצוף ו   4  מבין ה  לבחיר 

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

  ו אל  ריח במידות המוכר יהיה פטור מהצגת א אישור והצהרת הספק(  י ן לאספקה )עפ" ו ניתניא    ס"מ  45/45במידה ואריח לריצוף במידות    

 פת או מידות אריח חלופי כמפורט להלן:וס נ סדרה   ה נ קוע לי יה חייב להצ אולם יה

   להחלטת המוכר( :   יא )הבחירה בין החלופות ה  

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

 ת של ריצוף סדרו   5  הפחות,  כל ל   נה, ולקריח, המוכר יציג  א   ת די מ לכל  כלומר לכל מידת אריח המיועד לריצוף,     פת של ריצוף ס וסדרה נ   ב.   

 פחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי;ל  בשימוש בדירות מגורים,    ונים נפוצים ושכיחים גודוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/  3-ו           
דרגת ב ו   ות נטיו ינה והחקיקה הרלותקה  ת ו שי ודר  2279י  . העומד בדרישות ת" סוג א' : ומרפסת שרות ותיםרי , שריצוף בחדרי רחצה -  

לפחות דוגמאות/גוונים    3  -סדרות של ריצוף ו   4ירה מבין  בח , אריחים מסוג קרמיקה ל R-11וברצפת תא מקלחת R-10 דות להחלקה  תנגה 

ת מניעת רגד   . ל י עפי האמור ל קבעו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר ל יי מידות האריחים  לי. ר ט ני -שאחת מהן היא בגוון בהיר  

ג החברה או הספק, שיבחר צי שתהרוכש תעשה מאחת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,    בחירת ש לחדרים אלו.  נדר ותה מה ח פ  יה תה  א ההחלקה ל

 על ידה.

תאימים מהניטרלי.   -לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר    ת ודוגמא   3  -יצוף ו של ר  סדרות   4סוג א'. לבחירה מבין   :ת שמשבמרפסריצוף  -

רה או חב ציג ה ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה   חשוף לגשם. שאינה פחותה לריצוף  ההחלקה תגרדוב ,קוזיצירת שיפועי ניל םלדובג

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

  :רותיםי וש רחצה י רחד חיפוי  ( 4)

  30/60-ס"מ או כ   25/33-ניטרלי. במידות כ   –בגוון בהיר    ן היא שאחת מה  ם ני גוו / דוגמאות   3ין לפחות  מב   ש כ ולבחירת הר   -סוג א'. קרמיקה            

לבחירת  תבקרמיקה במידוקירות  )חיפוי שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. חירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, ב   ס"מ. 

  קרילי(.א בע+ צחטיחיפוי ועד לתקרה ה למע שקוף הדלת.הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו מ

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

ת והנקזים ופצהר ת. הקירות,בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירו ללרה מובנית כוגיצע סובבמחיר הדירה. לצנרת גלויה ת

 מוכים.חלקי בניין/חדרים סל למניעת מעבר מים םת כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטייי הוראואטמו לפי יםטוברם באזורי

-כ במידות    ניטרלי.   –שאחת מהן היא בגוון בהיר   ם י דוגמאות/גוונ   3חות  פ ל סוג א', בחירה מבין    –חיפוי קירות קרמיקה  : מטבחחיפוי ב  

אורך ל  ס"מ לפחות לכ   60בגובה      . ציג החברה או הספק, שיבחר על ידה שת חר ממב עשה  ת   כש הרו   בחירת   ס"מ.    20/20-כ   ו א   מ ס"   10/30

הסף העליון של החיפוי  ו רי התנור וסביבו בקוח חיפוי קירות תואם מא   BIון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת  משטח העבודה )מעל אר

 לי. בע אקרי טיח + צ : ות קירב ו  צוף(. מעל החיפוי י ר ה   ל ע מ' מ  1.50  הקרמי ועד הרצפה )גובה 

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

 

  הערות: 

  רוחבלן האפשרות הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינת יודגש כי בחירת ספק תלמניע – דייר/בחירת הרוכש 

 ע"י החברה. אלו שנבחרו, גם מםינושים קמספשונים מוצרים  

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

 "מעקים ומסעדים". 1142 יזית ולפי הנחיות ת"חה        

 . ס"מ 2 -עד כ יםסמוכ חלליםן ביל ות,ררפסת שומ "דחצה, ממר ירדח דירה,סה לבכני – הפרשי מפלסים 

 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) גובה המותר בתקנות עד )מדרגה( ךנממו/מוגבה יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 בטבלה. ויןצמהגובה הקירות יעשה ל גובה חיפוי  - חיפוי קירות 

 ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -פחות מ ת שאורכם  קמורו ת  נו פי יש    באם   , PVCו  מיניום א ו ל א   ל י ופ ינות מפר יבוצעו פ   –פרופיל פינות בחיפוי   

 ש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה.ספק יודג עתלמני - ליטוש/הברקה 

  ו/או פלדה ו/או טוןב וא/ו( עץ המכר ה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכניתרבככל ותבחר הח) – ות/ה, קוררגולהפ 

  .בלושמ 

 בגב ארון מטבח, ארונות למערכות וחזיתות מחופים, ותלמעט בשולי קירס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –ם ולי שיפ 

 (.גנא קיטום פינות )גרוללואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים,  

  לפחות. מ"מ 3של  ת(חים )פוגון אריביח וומר עביצונדרש וקרמיקה,  תיעבטאבן יצוף בנים לרלפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    
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 במסמך אחר ו אלה, במפרט מכר זה  בטי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בהר כוב)מ

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ות:ארונ 3.3

ור/ כילהתקנה שטוחה של ה דפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאיםגירות, מתות, מלד וליכל הארון ח תחתון:מטב ון רא   3.3.1 

 כלים.  חי)כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למד בנותהכנה לכיריים מו

   . MDFץ'( או סנדווין עץ )וארה לקיחר היה מעץ דיקט. שאי ןוראץ'(, וגב הגוף הארון והמדפים יהיו מעץ )סנדווי                     

 ל  עמס"מ לפחות  90 -ן של משטח העבודה יהיה כס"מ לפחות. גובה סף עליו  60-דלתות, יהיה  כה עומק הארון, כולל חזית                   

 ון.ארה תיתחת למניעת רטיבות של םילמ חיפוי עמידס"מ וב 10 -ת הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כיתסף הרצפה. בתח  

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

  ע"י וגצויניטרלי( ש לבן ואחד בהירגוונים לפחות )מהם אחד  5מתוך  ש. לבחירת הרוכקהיירמופציפוי חיצוני: : מתכת. ידיות  

  ן.ן לבוובגו/או מלמין  קהייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי ל ידי החברה. ע ו/שיבחר םי/ספקההחברה ו/או   

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  מידות  

    ראה נספח ג' :ן התחתו מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

מאבן  ס"מ 2-פחות מא ל וביעב טח עבודההקונה מש תריחבל : תיאור:ולכל אורכו  משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון 

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

 טנקיותקן  שטחהמשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המ .הארונות בכל היקפם תיס"מ ביחס לחז 2בהבלטה של 

ח ככל  שטעם עיבוד בחזית המ י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאונה רמוכר )הקע"י ה עבקי ודובפן עייון מוגבה שאועל

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

  תחתון, לפי ארון המטבח חלק :מידות

 3בחברה/המוכר תציג בפני הקונה  ו.ידו על /רבחשי םו/או הספק/יהמוכר  י"עו גצגמאות שיומגוון  דולבחירת הקונה מתוך  גוון:  

  . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.(ניטרליאלו יהיה בהיר ם )אחד מגווני גוונים לפחות    

  

 .יש :עליון ארון מטבח    3.3.2 

רון מטבח ה לא יותר אבמקרה ז. וןעלי בחמ"א ארון מט 2 -ב ןותחתארון מטבח מ"א  1המוכר יהיה רשאי  להמיר עד הערה: 

 . פינתי עליון

 לארון המטבח התחתון.יהיה בהתאם  וןמבנה וציפוי ארון המטבח העלי

 חות מדף אחד לכל אורכו.פל. הארון יכלול לפחות ס"מ 30ועומקו ס"מ לפחות  75גובהו של הארון העליון 

 

שולחני תלוי או מונח הכולל כיור  סנדוויץ' או טרספה,י עץ העשו שעותמ ןחתוארון ת )כללי(, רחצה דרחב ים )ציין(:ארונות אחר 3.3.3 

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

  הארון. ןצרי מין לפיו מלו/א קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאיפורמחיצוני:  ציפוי   

    ראה נספח ג' ה:חצהרארון ד בע כוי מחיר לזי   

 

               :הערות  

נה ככל י פ) לאורך הקיר . המדידה3.3.2והכל בכפוף להערה בסעיף  מטר אורך 06.ארונות מטבח  של ליתכל אורך מדידת   (1) 

תוך ב יםבלו המש)למעט מקרר(  ו"בוכי יםי רח, תנור, כי המיועדים למדי  (. חלליםבאורך הארון  פעמיים תבשמחו שקיימת 

   זה. אורי ה מתייחשבו כסטי  לאהמטבח, ת ארונו  אורךמידות ב 5% -טיות עד כס באורך הארונות. ללו ארונות יכה

בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח  מי, על הקונה לקחתצעבמקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע  ( 2) 

 לצורך תחזוקה.ח/ים אלו ה לפתישג רשפלא ים. ישולטן/ים משותפקל השפתח/י גי  יםקיימ

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

  ם,דלתות ומדפי  לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  ק אתפסל המוכר על ,תקינםהל שלא הקונה החליט -                     
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יקוז למדיח ים ונמ של הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים לים החשמלייםכה תקנתהל ו דעשיו  במקומות                       

 שהחברה תנחה את   דעשהחברה תקבע ובמו  םי באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנתחת הכיור.           

 . הרוכש         

 

  :היסבכתליית נים למיתק 3.4

 ביסה.הכאשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית  ,מרפסת/רפסת השרותקם במהממו וץח ירקב חפת              

טיק, באורך מינימלי סלחבלי כביסה פ 5,  יםלגלגכולל  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני מיתקן 

 .מטר סה"כ 8 -חות משל לא פ באורך הסיכב בליכולל ח  ס"מ 120י של לימניבאורך מומם או מתקן מתר ,ס"מ 160של 

 ערך בחצר.ה לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שוו 

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

 

 

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

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

 ח הבנוי הפת
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 (תכמת

פתיחה )ציר   סוג
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

 ץ )ע מרחו
לומיניום/  א

 (מתכת

  התיחג פוס
  כע"כ/ /)ציר

 ( נגרר/כיס 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
ם/  יניוומאל

 מתכת(
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
ר/  .ע.כ/נגרכ

 שמלי(כיס/ח

 כניסה 

1 

 ר רגילה יצ פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 ור די חדר

1 

 .כ נגרר כ.ע  וגג ' מז ומאל

--- 

--- --- 

1 

 מ' אלו מ' אלו
 חשמליגלילה 

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

--- 

--- --- 

1 

 וגג אלומ' מז 
 .כ נגרר כ.ע 

 מעל חלק קבוע 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 יל מגלילה חש

 כולל גיבוי ידני
 235/140-כ 235/140-כ ---

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ   ררנג אלומ' מזוגג 

1 

 ילה ידנילג אלומ'  ומ' לא

 115/115 -כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .כ .ע ר כנגר אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  מ' אלו

 135/115-כ 135/115-כ 80/210-כ

 2חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג וג ומ' מז לא

1 

 ילה ידנילג אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 3נה שי חדר

1 

 רגילה ר צי עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ידנילה ילג אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  ' מזוגג מואל

1 

 נייד גלילה  אלומ'  אלומ' 

 135/115 -כ 135/115 -כ ---

   ד"ממ
)משמש  

  ינהש  כחדר
4) 

1 
דה לפי  לפ

 א  הג"
ילה(.  ר )רג יצ

 חה חוץ תיפ

1 

 אלומ' מזוגג 
 נגרר כ.ע.כ או
לפי הנחיות  

 "א הג

1 

 .  נגרר לכיס  מ' אלו מ' ולא

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  גררת/יםנה, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, ים או שתי כנף אחת 

          ג"א. ה ת ונחיהלפי  הלאו ציר רגי   . ס ילכ
--- --- 



  
 

 

 

 

 , ג' ב',  נספחים א'

 29  מתוך  13 'עמ 14.05.2020תאריך:  /  ים רדח 5דירת   /1בניין  / ןכ משתמכר למפרט  /302 מגרש / מורשת מודיעיןרץ בוני הנגב/ פ / ניהסד לאיכות הבמ

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

 ח הבנוי הפת
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 (תכמת

פתיחה )ציר   סוג
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

 ץ )ע מרחו
לומיניום/  א

 (מתכת

  התיחג פוס
  כע"כ/ /)ציר

 ( נגרר/כיס 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
ם/  יניוומאל

 מתכת(
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
ר/  .ע.כ/נגרכ

 שמלי(כיס/ח

ח. רחצה  
 הורים

1 

 ציר רגילה    +צוהר עץ 

1 

 זוגג אלומ' מ
 יוט נ

 ( )קיפ

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 70/210 -כ

ה  צחח. ר
 כללי

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 ג וג ומ' מז לא
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/110-כ 80/210-כ

 יתרויש
 אורחים

1 

 ר רגילה יצ צוהר + עץ 

--- 
 אוורור 
 מכני

--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 ע.כ .כנגרר   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 155/110 -כ 80/210 -כ

דירתי  מחסן  
 ד צמו 

)ככל  
 ( ד שהוצמ 

1 

 ה לציר רגי פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ם הרכישה(.בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכ צוין  באםל רק )הקיים בפוע

בתחתית  ימרילוקנט פתקנת ה מים ויכללול ותידת תהיינה עמובפתיחת ציר רגילה. הדלתו 23 ס'אלי מרשלבודה בהתאם לתקן י  ץעת לד= עץ  תלד .א

= סוג להרגי  ציר , הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  יל:פרופסוג  ם,ויומינ= אלאלומ' ט יתר בסעיף י' בהמשך(. לפחות )ראה פרו ס"מ 7ובה דלת בגה

)כיס( בקיר,  החך גומו לתוא/על כנף ות ררנגף = כנכ כ.ע. ניגרר= רגילה+ משתפלת,  יקיפ(רי)די וטנסב משתפלת )נטוי(,  החפתי =קיפ , החפתי

כולל אטם  ף וליאוריתן מוקצהנחיות היצרן(,  במילוי פ י לפי)בעובום ומיני: שלבי התריסים עשויים פח אלתריסים ,עה אנכיתבתנו = כנף ינה גיליוט

  (.ורבחדר דימלית, שחהילה , לגלחדגיבוי ידני א) ליעה ו/או חשמנגלל כלפי מעלה, באמצעות רצו יס= תר הלגלי . תלאטימה מוגבר םילבשהמי בין וג

 לתות/ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הד הבלבטים דרחמאחד של  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע נותדלתות/חלו  . ב

 .ג האווירזומית לתפקוד מערכס"מ כהכנה  3בהו מעל רצפה עד  וגפנים י ושולי דלתותה. יתכן לבבט תוינוהמצ תחלונו

המורכבים משני לוחות , תקןשות הדרילפי  רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  עםמיניום לומא ,ד()למעט ממ" תינו ויטר /ות ונחל .ג

 ן ואביזריםתקו ת ם יהיו בעליהחלונות ורכיביה מ(.מ" 6י של וביר בעואעם מרווח לפחות, מ"מ  4 יבגוג בעויז) יר ביניהםזכוכית עם מרווח אוו

תקנו על ידי מתקין מורשה ות יוהחלונה. ונעילצירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה  ,EPDMמי גומי וג, אטלם: סרגלי זיגלכם, ובקוריימ

 ןתקיו ת,החלונו לכל במסילות :ותרשת .לפי הנחיות פקוד העורף , ר נגר הדלכנף/ים פם מזוגג עם ויינמולמסוג א ןיהיה חלו"ד בממ מטעם היצרן.

 .אחת תשר לכנף  כהכנה במסילה נוסף  בנתי

ות רשונה למרפסת לרבות במטבח באם פ נדרש אוורור(ן והבניה התכנוקנות י תהם לפ)בחדרים שב לקיר חיצוני  עדר חלון ו/או דלת מזוגגתהב .ד

 .ות רפפת כיסוי(ב)לר ינכמרור וויותקן איס או חלון, רתב הרגוהס

  ומיניום.האל יועץכנון עפ"י תל, גוון, פרופיסוג  .יניוםומעשויים אל יםיסתרות וההחלונ מסגרות .ה

 . שקופה או עמומה )"חלב"(בטיחותית ית זכוכ ןתקתו (,)באם יש חלונות ושירותים רחצהבחדרי  . ו 

 . ש ות כיבוי א יש דר י  לפ   קבועות,   או רפפות / ו   ני ו/או סבכה בדלת מכ ר  ורו ו א ו/או  באמצעות חלון    ה ש יע   ( מחסן כש  ר נ ככל ש )   מחסן אוורור ה  . ז 

מערכות , (טלסקופיתת/מינור)פ הצצה עיניתסגר בטחון פנימי נוסף,  5044מת לתקן ישראל ואת בריח, בר חון(דלת פלדה )ביט .הכניסדלת  .ח

  "ממ 1.25ובי של משקוף בניה מפלדה מגולוונת בע .דירה רפתחתון, מעצור דלת ומס סף  תמברש ,"תונעה ו"רוזט ידיתצירים, מגן צילינדר, 

 לפי בחירת המוכר.נור. גמר לגוון בת צביעה ניל אובחיפוי וייהיו  משקוף לת וההדפחות. כנף ל

  .שאבטחון/יותקנו דלתות ו כןתית קרקע מוה לדירות בקלפי הנחיות רשות הכבאות, בכניס .בחירת החברהי לפון גו ל, ניו ציפוי דלת ממ"ד .ט

בכל היבט  ווה ערךר שלוי אחאו מי/ווי פלקסבורד ליעם מ מסגרתל מודבקים ע ותוחל עשויה משתי כנף הדלת תהיה :פנים לי דלתותלו מכ .י

המתאים  שועתמוני חיצ יצבע או ציפוגמר פורמייקה או . בהתאם לסוג משקוף הדלתתקנו ים יוציראחר. חוזק, אקוסטיקה, קיים,  –תפקודי 

 יקן ישראלם לתתאבהלת יהיה ף הדמשקו .לפחותם צדדי 3-ה בופמצ( קנטף הדלת )בהיקף כנ .ת מתכת משני הצדדיםיועם יד ,לעמידות במים
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חת לקה / מאמבטי בחדרי . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. האטימ יפסכולל הלבשות פולימרי או עץ בגמר תואם לדלת  בעל  23מס' 

לפחות  גוונים 3 לו ומתוךגו יוצת שוגמאוד מגוון מתוךש וכהרלבחירת  :ון גו   אור, מזוגג בכנף הדלת.-וצ וצוהר/ בי דמוי "תפוס פנוי"ובסי למנעו

 ידה. על בחר/וו על ידי החברה ו/או הספק/ים שיחד מהם לבן(, שיוצג)א

 בנוסף, .לקבוע סורג קבוע ין, אה(מומש את כלל הדיירים בקשל רואמ בחרום) קומתי ילוץהמוכרז כפתח ח  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 וכיון הפתיחה. וג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחהת הפתח, סבמידו תכנו שינוייםי וץחיל כפתח ותיות המוסמכשוהרי וכרז ע"ח שיבפת

 2 -הים כבומ"ד גמהסף הדלת וריצוף ת. ינוחיצ נגררת,/תחאטומה, הנפתדלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה  :ורףד העפיקו  שותדרי י לפ .יב

וג וכן  פתחי אוורור מעוגלים אלומיניום + זיגון חה. חלם לפתיכנפיי 2ו ו/א סיות לכהנגרר, ת או שתייםאחף כנחלון פלדה  ס"מ מעל מפלס הדירה.

פתח וליד ר קיע"ג ה ,פיקוד העורף(הנחיות  ילפ) נון אויריס מערכת תקנהת בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק. מיםחסו ,ניםים שובקוטר

הרי מתקן הסינון, ע"י החברה סופק שבאם  יודגש (.2010אי )תקנות הג"א מ ן.היצרדות ימ המערכת לפית דומיקומית. עה מהפר רוצתיהאוורור 

לכך ע"י ו שהוסמכ ע"י הגורמים ת נוספתומטיאוינות תק תבדיקיחייב  ע"י הרוכש,רוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, וו דקנב תקנתותקינתו והש

ועל כר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפבמפרט המ ר ו/אוניות המכן בתוכהמצוי ה ביןירמקרה של סתל בכי ש כספק יודגלמניעת  פיקוד העורף.

 קוד העורף.של פיכנות עודיות מהתואם הנח

 

 

 

 

 הירדבסניטרים  םברואה וכלי מתקני ת – 4טבלה מס'  3.6 

 (הערות לאחר טבלה זו גם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 ורחיםשרותי א מטבח
  חצהחדר ר

 הורים
  צהחרחדר 
 ליכל

 אחר שרות סת מרפ

 בחור מטי כ
 (כפולה/)בודדת

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 הצחכיור ר

דות י מ
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3יף ראה סע א' --- --- סוג

 --- --- ג'פח נס ראה אין --- --- י ₪ זיכו 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  האסל
 )ב'( השטיפ

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- דות היצרןימ לפי היצרןידות לפי מ לפי מידות היצרן ---

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- ₪  זיכוי 

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 (בס"מ)

--- --- 
לפי הוראות כל דין 

 ראה בהמשך
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- סוג
 צוף משופערי

 מקלחת()
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪ 
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 מיתקן
 מיקום

 ורחיםשרותי א מטבח
  חצהחדר ר

 הורים
  צהחרחדר 
 ליכל

 אחר שרות סת מרפ

ים קרים ה למללסו 
יר מהק ור,כי ם לחמי /

 או מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  ח/מערבל פר פרח פרח דגם 

 --- --- א' א' א' א' סוג

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

 ה לאמבטיהלסול
 קרים וחמים יםלמ

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

ו ( א3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- 'א --- --- --- סוג

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

סוללה למקלחת 
 יםלמים קרים וחמ

 --- --- גםד

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- סוג

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

 --- יש --- --- --- --- ביסה ולניקוזנת כמכו  חיבור מים

 לשרוול חיצוניתבדופן  4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 ולת סגירהומשקה הגנ כולל תריס
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

 דיח כליםמנה לחיבור הכ
והכנה לחיבור  כוללת ברזה כנהה)

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

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

 --- --- --- --- --- 1 ת גז לבישול )הכנה(נקוד

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( םמי  םמו לחי  נקודת גז

 :אחרותו  טבלהל ערותה

 ישה(.לה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכבטב צוין אם ב רק יים בפועלק)ה 

  ה התקנב וסטהנירמחרס/ סילי קוורץ/ קוורץ גרניט/ ,לבחירת הקונה: (ס"מ 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-ת כידו )בודדת במ בחר מטכיו   )א(

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

 .היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברהלפי דות , במיחרס נטילת ידיים: כיור .טתהחל וצרת לפיתמ, ס" 40/50-דות כמי

 ( )מושב :אסלהי סו י כהחברה.  תלפי החלט תתוצר . 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6) דו כמותי חרס,/ויסמ :פהשטי  ארגז תלויה.: אסלה )ב( 

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי               

  כהתמי י, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטתזוק היקפמ"מ הומוגני, בעלת חי 3.5בי בעוחומר אקרילי יה מתה :אמבטיה   

 פה אמאייל.צומ  תמ"מ לפחו 2.5ח בעובי לחילופין מפ . מפרופילי ברזל מגלוון               

 לניקוז עיםשיפו עם 2279 י"ת בדרישות העומד בגמר ,ןדי כל הוראותב רשהנד פי על ידותמהמ יפחת לא המקלחת משטח מקלחת:               

 ;המשטח       

וא ימוקם וה רום ניקלכ ויפבצי ,מותיכן קרמי דו מיקסר בעל מנגנו פרח/מערבל: דגם: . לקערת מטבחכם(ל חסול)כ םסוללה למים קרים/חמי   (ג) 

  סדרות 3תוך לבחירה מ ס"מ לפחות. 20ולעומק  לפחות"מ ס 25 -גובה כיה בפ :התהיינ ברז מידות ,הכיור או העבודה משטח מישור על

 דה.על יו בחר/שיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/או הספק/ים שי

  או העבודה משטח מישור עלוהם ימוקמו    וי כרום ניקלבציפ,  פיה  לרבעמ/דגם: פרח  :לל חסכמים()כו   לכיור/י רחצה, סוללה למים קרים/חמים )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3לבחירה מתוך  לפחות,ס"מ  15 ולעומק ס"מ לפחות 15 -כאורך ב  :תהיינה ברז ידותמ ,רהכיו  

 ק/ים שיבחר/ו על ידה. הספ און ו/ע"י החברה/קבל  
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  חתיתאה תהכוללת יצי ,בציפוי כרום ניקל מים חמים וקרים מיקס מהקיר תותקן סוללה :יהטבאמב :ים(מ)כולל חסכ סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 . ס"מ לפחות ומזלף  60החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך נן, מוט נור שרשורי, מתלה מתכווצייה מבטלמיל' הא  

מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך  לה מתכוונן,מת, ינור שרשוריכולל ציקל יפוי כרום נ, בצ(3מערבל/רב דרך ) -מהקיר דגם: : תמקלחל  

 מ"מ.   15ש מקלחת בקוטר ס"מ ורא 30ר, זרוע מהקיר באורך הדיי ירתופין ולפי בחלחיללף. לפחות ומז ס"מ 60  

 ו על ידה./שיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/או הספק/ים שיבחר סדרות 3וך מתירה סוללות האמבטיה/מקלחת, לבח  

 .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת שטיפת אסלה ארגז/י ו רים יו כ תהתקנ )ו( 

 .בן: לתבועו גוון הק ז() 

 . והזנת חשמל כיםשפאו  ( וחיבור לקו דלוחין2007תיקון אוג'  -)הל"ת מים חמיםם קרים, : מילמכונת כביסה כוללתיבור ת חהכנ )ח( 

 יזרי קצה.אבא לשת בלבד לות, צנרת נח: באם לא נאמר אחרהכנה לנק' גז )י( 

 ירונית.: מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העמים קרים )יא( 

 לישעומדים בתקן ישרא קבועותלבחור או לרכוש  יות הרוכש,, באחררהבאם אינם ממבחר החב -ה(אמבטי ית/ות רחצה )אגנקבוע יב() 

 .  R-11 -ולא פחות מ ת החלקהמניעל  

 רז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור. = קרי ב פרח .ועבק ך שרוולוהנשלף מת ז ראש ברנשלף =  )יג( 

  בעזרת ידית אחת. מים, /ח ות מים לקריםויס ר( =)מיקס ערבלמ  

 או לפיית ברז ו/או שניהם.ת ו/לחש מקנטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראי)א דרך-רב  

  

 רך אחה  או במסמתקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זרות לעיל יו העב תש התייחסו יים לגביהם )מובהר כי ציוד ומתקנ

 שה(.רכי צורף להסכם הש 

 

 , ברצפה, הבניין( משותפים לכללום יתכן בחלק) ביובצנרת ופתחי ביקורת לקולטני : אחר ים בדירה, לכל צורךציה נוספאביזרי אינסטל   3.6.1 

  ת כיבוי אש(.רישו"י דוכמות, עפ )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  לטת מהנדסמות עפ"י החוכם ובמיק, קרהתאו בסמוך לבקירות   

 בין  עברת גז וכבלי פיקודלהת נרוצ למפוצו/או  יני מרכזימהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מי החלטת לפ ,מיקוםב למחלקי מים ארון  

 , או במסדרוןשרות ו/במרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  דמיועמיקום  .דייאלמהמיועד  עד המיקום המיקום המיועד למעבה,  

  .הרהחבסתור כביסה,לפי החלטת מהנדס ו/או במ עליון בגג  למעבה מיועד מיקוםה. י החלטת החברעפ"  

 תהיהת ריאערכת הסולמן. התקנת התהיה לפי הוראות כל דיבאמצעות מערכת סולארית רות לדי יםם חמהספקת מי   3.6.2

 . ם המים )טיימר(לחימומן והתקן קוצב זמים ם החי לדוד המילרבות גיבוי חשמל 579בהתאם לדרישות תקן ישראלי       

 מנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסקם אלע ימוםתקן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל חדירה יו לכל  

 ני ההפעלה.  זמת אכנן מראש תבמאפשר ל 

קוצב והתקן ל חימום המים באמצעות חשמיעשה , תמערכת סולאריעות באמצמים חמים  לדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק  

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

גג עליון  או סמוך להבשירות או  סתרפמיש כגון בגמוסתר אך נבמקום : מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול ים חמיםלמ( ודה )דמכל אגיר            

       יה.מהנדס האינסטלצ תכנוןלפי  

 (.2007 תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה .ת, מקלחהירחצה, אמבטומטבח  קערות: ליםלכ בור מים חמיםחי  3.6.3

   .אין :דלי""ברז  3.6.4

 .לטת החברה()מיקום לפי הח : ישהכנה למונה מים לדירה 3.6.5

  אינסטלציה,הדס מהנ לפי תכנון ,PPR, S.Pונת, פקסגול, ו: פלדה מגולינורות: מים חמים וקריםהצר מחו  3.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, לוחין ד  

 יש.: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחנרת גז בדירצ 3.6.7

 .: ישמונה גז לדירהנה להכ 3.6.8

 

  הערה: 

 ק, ברזי ניתו ת,התאמו, ם עבור מחברים, מאריכיםתשלומחיר הדירה אינו כולל . רהבהחלטת הח ילפהינו ה, בדיר הגזנק' מיקום  

 , גזור העצמו לחיב הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונהנוספים  ותשלומיםוז מונים, פיקדון מלאי , ריכ, מיסיםמונה דוןפיק 

 ,)הכנה בלבד( בשרוול פלסטי לתחמושקת גז ספא תצנר ניין.בברה לפעול הגז המורשית ע"י החב' הקונה ישירות לחב אותם ישלם 

 ה.ירכלולה במחיר הד 
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 (טבלה זו ראה הערות לאחר ) ורתמתקני חשמל ותקש – 5מס' טבלה  3.7
 

 ג' זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון, ראה נספחמחיר 
 

 םיקו מ

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  תבי 
 מים ן מוג

 ע קת בית
 במעגל חכו 

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 תערו חר/ הא

 לדירה כניסה
 ואהמב או 

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום  -

מפסק תאורה ללובי   -
 . קומתי/חדר מדרגות

 . תידירמל חש  לוח -
ארון תקשורת כולל   -

 . שקע 
 יה טלפוניה/טלוויז  -

 דיור חדר
 כלו א פינתו 

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת  

 . התריס 

 פרוזדור
1 

מפסק   )כולל
 ( מחליף

1 - - - 

  3בפרוזדור באורך מעל 
רוזדור הכולל  מ' או בפ

נקודות   2פניית "ר", 
 חליף. מאור לפחות + מ

 1 מטבח

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

ן  ג מהם מו
  הבדרג

 לה( גיר

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
התקע יהיה מעל  

  להעבודה ככומשטח 
ובהתאם  האפשר  

יותקנו  מטבח  ון הלתכנ 
שקעי כח נפרדים  

 תנור, למקרר למדיח, ל

שינה  חדר
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( למנורה

4 
יים ליד  )שנ 

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 ור בלבד( שמע/דיב

   רחצה חדר
 םרי הו 

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- - 

 - 1 1 - 3 1 חדרי שינה

 /ד"ממ
 הח. שינ

מנורה לפי  
יות  הנח

 יקוד העורף פ
3 - 1 1 

יקוד  פ  תקנות  לפי
 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

תקע  בית )
 נור( לת

- 

קוצב זמן  ן תקה+ 
הכולל מפסק לדוד  

השמש במיקום עפ"י  
 כנון. תה
 ורור מכני+ או

 - - - - 1 יםשירות
 חלון,  בהעדר

ני  הכנה לנק' אוורור מכ 
 דרש. היכן שני+ מפסק 

 ת מרפסת שרו 
1 

 מוגן מים( )
- - 

2 
 ים מוגן מ

 ת כביסה, ונ)מכ
 מייבש כביסה(

- - 

 תמרפס
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 
 ן( )מוג

IP44 
- - 

ס חשמלי +  רית ל כול
מפסק + מנגנון פתיחה  

 ידני. 

 מחסן
כל כ)

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

החשמל של   צריכת 
ובר לשעון  המחסן תח

ו  החשמל הדירתי אלי
חסן. או  משויך המ

  לחילופין שהזנות
ל של כל  החשמ

  למונה  המחסנים יחוברו
שותף ונפרד  מ

למחסנים בלבד, או  
מונה נפרד לכל מחסן,  

ועפ"י   המוכר  החלטתל
 ו. רתיבח
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 םיקו מ

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  תבי 
 מים ן מוג

 ע קת בית
 במעגל חכו 

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 תערו חר/ הא

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- - 

    

  לטבלה ואחרותהערות 

 כולל נקודת הדלקה אחת. ורה(,אהיל/ ארמט -סוינורה וכיתקרה )ללא בית נורה על גבי קיר או  = ודת מאור קיר/ תקרהנק (א)

  עים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.שקי נ)ש רגיל. ם חשמלן מזר= "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזו מאור )רגיל( קעבית ת (ב)

 לפחות. ממ"ר 1.5בכבלים  יבור יבוצעחה

החיבור  ר כל שקע בנפרד(.ספאחד, נני שקעים או יותר בפנל )ש ילון מזרם חשמל רגהניז וי,ודד עם כיסשקע במוגן מים:  אור )רגיל(בית תקע מ  (ג)

 ות. ממ"ר לפח 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספתיף א' ר(, המצוינים בסעתקרה או קיבשל נקודות המאור ) תאור בלבד לאופן ההדלקה ה=ולכפ אור הדלקהקודת מנ (ד)

 '.ות בסעיף אמאור המצוינה נקודות

 2.5ים עם קבלנפרד מחובר ישירות ללוח למפסק  נפרד )כל נק' במעגל נפרד ליגל חשמים" הנמצא/ים על גבי מע"שקע/ = קע מעגל נפרדבית ת (ה)

 .  ממ"

 .בדרגת הגנה גבוההמוגן מים  נפרד אך אביזר הקצההכרח במעגל חשמל גן שאינו בובית תקע מאו אחר=  IP44ית תקע עם דרגות הגנה ב (ו)

בים, בין מחש –חוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת ל לט( אונקודות ביחד )קומפ 3= ()מחשב פון חוץ/תקשורתטלויזיה/טלנקודת  (ז)

אינטרנט. /טלפוניםחיבור הדירה לרשת הללא ורי כבלים.  לקליטת שיד ור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבוריבח –טלוויזיה נקודת 

 .כולל כיסוי 1מודול  55סא ופוק קירשורת ועד נקודת ההכנה בז התקחוט משיכה מריכוצינור ו שורת תכלולנקודת התק

 .(מר לפי הענייןעמדת שולו אדלת כניסה למבנה לאביזרי קצה לתקשורת פנים ) ללכו ות מלאות/נקודה קום(=נקודת טלפון פנים )אינטר (ח)

  מ"מ.  2.5ים ם כבלוח למפסק נפרד עשירות לל, מחובר ידעל גבי מעגל חשמלי נפר כוח בית תקע = נקודת כח (ט)

ריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה מ ב(שקשורת )מחלנק' תהכנה  וין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד.צ באם לא"הכנה"=   (י)

ספק למניעת פירלי(. להט" )ס ולא "תנור "מפזר חום" באחריות הדייר(,יותקן )חדר הרחצה  מעל דלתום נמצאת לתנור חימ הבאם ההכנבקיר. 

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. ע"י החברה. יםמסופק ודגש כי אמצעי חימום לאי

אותה/ם  דליקים/מכבים אתך מבריחוק ביניהם, אם הנמצאים יתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונניה רדה/ות מאונקו =ףחלי מ (יא)

 מאור. נקודה/ות

מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות , המטבח נקודת תלת פאזית בארון תותקןיבור תלת פאזי= הכוללת חרת מגורים בדי  (יב)

 החשמל הדירתי. שקע והמפסק בלוח לרבות בית ט. הנקודה תכלול את כל החיוו5*2.5ותחווט בכבל ל שמחזי בלוח התלת פאמפסק ל

 מכר זה  או במסמך אחרט , במפררק באם צויין כך בטבלה בפועלת לעיל יותקנו ו ות בהעריש התייחס םובהר כי ציוד ומתקנים לגביה)מ

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   לתאורת  תמנגנון שבודרגות בחדר מ אור לחצן להדלקת .יש: ת מאורו ית: בכל קומה: נקודמתקו  הת/ מבואמדרגו  חדר   3.7.1 

  יש. :יתמתואה קו ך הדירה להדלקת אור במבן מתו לחצ יש. אור: קתני הדללחצ יש. ר:או גופי מ. קבועה לילה              

 והבניה )בקשה להיתר(.ן נוכתתקנות העל פי בדירה : הכנת שרוולים )צינורות( טלפון חוץ  3.7.2 

  ,מזםז צליל: .ןצלח פעמון: סוג: 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגרי הדלקה/שקעזאבי  3.7.4 

בתוך  )כולל שקע רגיל(,דירתי ולוח תקשורת  (ה בעתידחבורך הרלצ מודולים 6-ום פנוי לרת מק)כולל השארתי די  חשמל לוח 3.7.5  

 ן.יאשעון שבת: : יש. מפסקי פחת ון מהנדס החשמל.כנת יפל  קום:מי  .יש: דירהה

 כולל קוצב זמן.  .: ישחשמלי שמש/ים, מ נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה(ה ל הזמנמחיר הדירה אינו כול. )אמפר 3×  25פאזי:  לת: תרתי ל חיבור די ודג 3.7.7 

 הראשית בקומת פתיחת דלת הכניסהולל לחצן לכ, שמע דיבור )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהקוםמי , שי: טרקוםכת אינמער 3.7.8 

 ים(.ר שינה הורחדב רלשמע ודיבוופומית  ,ניסההכ  

 .ןי: אדת(נוספת במעגל סגור )נפר ויזיהמערכת טלו  3.7.9 

  ב ערוציתר יהזיטת טלוולקלים לכבלי לחיבור הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 
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לחילופין  . (אשר תספק שרות זה ערוצית -ברת הטלוויזיה הרבחלי הקונה ישירות ר ישולם ע"שללא ממיר וללא חיבור בפועל  א)   

ונה ע"י הק ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2ערוץ  רית שידולקליט או למספר בנינים ןבניילצלחת מרכזית ת אנטנ  

 .ה(ז תומספק שר  

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. טה" אווונרתי "י מאורר דיע" חשמלי חיצוני )משותף( ו/או ת, יבוצע ע"י מפוחורור מכני לפי תקנמחויב באווה אוורור חלל  -  

החשמל ולרשת פאזי תתל לחיבור תתאים המערכת .הדירתית החשמל צריכת של קרהלבו יטורלנ מערכת תותקן דירה כלב -  

 .המשתנים החשמל תעריפי הזנת ותאפשר אליתשרהי   

 :תכלול המערכת                                    

 חשמלי םזר המודד רכיב על מתבססת אשר יתהדירת החשמל בלוח ידהמד דתיחי                                   

 ; אלחוטי לשידור תקשורת יחידת) אזיפ לתת לוח ורעב זרם חיישני שלושה                                   (

 תםאו יגומצ מקומית רהבצו הנתונים את ומעבד המקבל אלחוטי דיגיטלי ג צ                                   

 ההכניס תבמבוא / הכניסה לדלת בסמוך ,הדירה בפנים יותקן הצג ; הברור הבצור                                    

  םעלות ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת גיה השוטפתהאנר צריכת נתוני תא לפחות יציג הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה נגיש במקום                                      

                                .הכספית                                   

 .3.5 יף סע םת פתחים בטבלם תריסיחיבור לתריס/ים חשמלי/ים. ראה ג -

 

 מתקני קירור / חימום, בדירה: .4

 :תכלול ראש ,פאזי תלת דרטיתסטנ אחת מרכזית מיני למערכת בדבל הכנהיש  ן.אי י זמרכ דירתי מיני  רמיזוג אווי 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל ויראו רוזפי פשרהמא חרא מיקוםאו ב המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד איידלמ תוכנןמ מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                        המתוכנן המיקום בין ההרצפ במילוי נעהו קירמוכנסת ב ישמלח ופיקוד נחושת צנרת של "מהצ" לרבות הנדרשות תהתשתיו ביצוע  .2                   

  מוצא .הכביסה רניקוז מסתול או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  לעגמ חוכ שקע ,למעבהמתוכנן ה המיקום ועד למאייד                        

 .בפועל ערכתהמ להתקנת עד ,סגב וחבל כיסוי תצעובאמ הסתרה יכלול "צמה"ה                      

 .ןורר המסדקי על תרמוסטטה למיקום עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול קנתהת                   3.

 .אוויר מיזוג סמהנד ידי על ערכתהמ לתכנון םבהתא יהיה ההכנות . מיקום4                  

 .המעבים / עבההמ מיקוםל ומוסתר עוצנמ מיקום . 5                  

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

 דת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל. קונ -                    

 .במכסהצינור ייסגר ה הה. קצפעיל בדיר צפהמחוץ לממ"ד ועד אל מחסום ר מים, מנקודה בקיר זצנרת ניקו -                    

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

 .ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג האוירל כ  -                            

 לכל  מיזוג פשרמא נואי הדירה נוןתכ אווירה מיזוג דסמהנ קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1לאמור בסעיף מעבר  .: איןפוצלמזגן מ 4.2

 כל את שתכלול הדירה קיחל תרלית ים/ מפוצלנים /גןלמז הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת אמצעותב חלקיה  

 .מים ניקוז תוצנר גז צנרת, מלצנרת חש בותרל הנדרשות התשתיות   

  .יןא: בניין ת מרכזית בערכמיזוג אויר דירתי הניזון ממ 4.3

   .: איןהפועל בגזמום ור חי תנ  4.4

 חצה(.ר ריד)בח .גןמו שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןר חימום הפועל בחשמלו תנ  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 ן.: איחשמליים קונבקטורים  4.7

 .: איןרצפתי  חימום תת  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 
 

 
 :במחסן יחות בדירה, ובטי אש ידורי כיבו ס* .5

 .ש: ירכש()באם נ במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר ת )ספרינקלרים(:י אוטומט מערכת כיבוי אש 5.1  

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

 יש. )ממ"ד(: ינון במרחב המוגן מערכת ס 5.3 
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 , באותכע"י רשות ה דרשי י ככל ש ,ליהםע יפוי/ציפוי ת חלרבו  ,טיחות אלו וב כיבוי  גילוי, סידורי התקנת  *  

 ת תיכנוניות.שו רי דחר עקב יקום אתקנו במ, ו/או שיסומנו אך יו כנית המכרבתו  יוצגו  לא בהכרח    

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

  מגרש;: בתחום הולםכ. לדירהחניה אחד  קוםולא פחות ממ לפי היתר הבניה: לבניין/ים חניה סך הכל מקומות 6.1.1   

  .יטטנבסיד סיצבוע  ו בבטוןיעשו בטיח פנים א :גימור קירות פנים המרתף. ות המרתףמבקוות יכל החנ              

  ;אין)לפרט(:  חניות במקום אחר  

 ר.תוכנית המכן בכמצוי: מיקום פי היתר הבניהל: חניות מספריש, : )פרטית/משותפת(חניה לנכים  6.1.2   

 שמי  נכה ר הצגת תגיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם פסביבה//ים כמסומן בתכנית המגרשה לנכחניי             

 ייר שאינו נכה.דירי הבית וגם לד נכה, בין כלל כש , ובהעדר רו(מטעם משרד התחבורה                               

 : יש.מערכת תאורה .לקמוח ןבטו :ה חלקיתקורמ/ורהמקחניה  פתרצ גמר 6.1.3  

 יש.: ישה לחניה מהכבישג 6.1.4  

 ת המכר.בתכני וןימס: לפי םמיקו  .ת לפחותאח: מספר חניות לדירה 6.1.5  

    ין.א :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

 

 שפיתוח המגר 6.2 

 .לבנין הכניסה מבואתל עד מהרחוב ניתחיצו כניסה רחבת נןתתוכ המגרש בתחום                               

 ]בניןל ניסההכ תאמבו רוחבב חותלפ[ וצף מר כניסה שביל תכלול החיצונית הרחבה                               

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

 .בות/ אבן טבעיתמשתל אספלט/ אבניםט/ רנולי: בטון/ גרגמ שבילים: חומר 6.2.1  

 .כל הניתן בעל גוון בהיריה יהף והריצ .יתן טבעבות/ אב: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתל: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2 

 אם גינון חסכוני במים בהת .יש :צמחיהרפת(. מצו  ימון בתכנית)על פי ס .יש: פתתחצר משו  6.2.3  

   נחיות משרד החקלאות.לה                                

 .: ישמשותפת ת השקיהשר 6.2.4

 ה. וללא מערכת השקי ןלא מגונ לשטח  ונההכו . )חצר,פי תוכנית המכרל :רדלחצר מח יציאה; יש: ן חצר, צמודה לדירה/ות הג 6.2.5  

 רוכש בעת ע"י היעשה  בניין(י המשול מים להרחקתת )קוז פני הקרקע בחצרות פרטיו ור שיפועי ני : סידהערה   

 .תי ה הפרטנסידור הגי     

 ,ו'(כשוחות ו צנרת,מרזב/ים,  ), חלחול ביוב ומים, גז, תגישמה/ו יתכן :ות גן /פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירה 6.2.6  

  .כיבוי שורת,קתחשמל,    

 מ"ר. 7-מות לא פחיש, בשטח  :גן הצמודה לדירה/ות רוצף בחצר משטח מ 6.2.7  

 פי היתר הבניה ודרישת הרשויות. לחומר:  :ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.8  

 .י קביעת החברהלפו תח המאושרהפיתותוכנית לפי בגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה קומה פתוחה)קומת עמודים מפולשת  6.2.9  

 

   ות משותפותמערכ .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,ת הגזרעם חב ם, בתאוקרקעי -גז תת י/רצוב תבאמצעו מרכזיור סיד :לאספקת גז כנהה    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נההצורך תינת במידת המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או חברהה "יער שיקבע ום אחאו במיקהמגרש או הבניין    

  ותחזוקתה.חת צנרת הגז להנ    

 נם בבעלות חברת הגז.גז היצנרת אספקת הו ,כאמורובר/י הגז צי מובהר בזאת כ   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקוררת גז נצ 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4אה טבלה ר :םו מיקיש.  :דירהבתוך ה צנרת אספקת גז 7.1.3  
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 :שאסידורים לכיבוי  7.2 

 ות.יועץ הבטיחות י דרישות רשות הכיבוי והנחילפ :י מדרגותבחדר להפעלת לחץ  מערכת 7.2.1  

 שות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ילפי דר :במבואות/פרוזדוריםעשן ניקת מערכת לי  7.2.2  

 ת יועץ הבטיחות.ולפי דרישות רשות הכיבוי והנחי :)ספרינקלרים(ם זי תמ –ומטית אוט ת כיבוי מערכ 7.2.3  

 חות.ות יועץ הבטינחיוי והרשות הכיב שות: לפי דריגזי כיבוי ותכולתן בוי לרבות ארות כי עמד 7.2.4  

 שות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ררישות דלפי  :גלאי עשן  7.2.5  

 משותפים יבוי בשטחיםנות כו , ברזי כיבוי )הידרנטים( ואראש כיבוי ו  גילוי  תכו רמעלרבות  אות,ורי הכבכל סידהערה:      

 .שות הכבאותת רמיקום וכמות לפי דרישו  יים,פרט או               

 בוי והנחיות יועץ הבטיחות.ישות הכרע"י  ככל שידרש: י חניהבמרתפוורור מאולץ א 7.3 

 .יןא :ת הדירות(להזנ) רכזיתמערכת מיזוג אוויר מ 7.4 

 .אין רים:י מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדי  7.5 

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת קמוימו רהדוא תיבות ם:מיקו  לדואר שגוי.  1הבית,  לוועד 1ירה, לכל ד: יבות דוארת 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי םיוינמאלו חזית עלותב ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                     

 : קנים אחריםתמי  7.7 

 ימוש כלל לש דר/יםח שותפים(,ם מבחלקי)ר מים, מערכות תאורה מאגת מים, בוומשא ערכות סניקהמ  

 היועצים.ו יםננית המתכנתוכ לפי ות:מיקום וכמ .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  ם,ים סמוכיניבבניין ולטובת בני יםהדייר  

 

   חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 ין.: אחצרל נפרד מונה מים: יש; יתלב ראשי מים  מונה : יש;מרכזי  חיבור לקו מים 8.1  

 ש.י יוב מרכזי:לב חיבור 8.2  

 לא כולל התקנת מונה.; יש. התאם להוראות חברת החשמלב ,חשמלהחיבור הבניין לרשת  8.3  

 .םלחב' הטלפונידירה חיבור הולל כקשה להיתר(: לא בתכנון והבניה )בהתאם לתקנות ה :רשת הטלפוניםל ין י חיבור הבננה להכ 8.4  

   (.3.7.10 בלבד )ראה גם סעיף הכנה  .אין (:טרנטאינ/היזי )טלוו שורת תק חיבור הבניין לרשת 8.5  

 עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  וליםכל, הדרכי גיש קוז,כים, ניומ: כביש, מדרכה, קירות תפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 יות החברה.באחר מקומית אינםיעשה ע"י הרשות ה  

  (.הבניהחר לפי היתר ו אא נים)מכלים טמויש : מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7  

 .קומיתמרשות הה ע"י: פינוי אשפה  

 

   ותףשרכוש מ .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: תפיםשו מ הקומות חני מ    9.1.1   

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

 .החלטת בחברה לפי: רותצמודים לדיינם מחסנים שא 9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות מבשטח:  .: ישהת כניסממבואה )לובי( בקו 9.1.4   

 .יש :תיתבי( קוממבואה )לו  9.1.5   

 בכל בניין. 1)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 בניין.  בכל 1: עליותספר ממ: יש; ליותמע: יש; יר מעליתפ 9.1.7   

 יש.ג: על הגידי מיתקנים על תפוס החלק ה חותפ: לגג משותף 9.1.8   

 ממ"דים. -יש מרחבים מוגנים דירתיים ן.יא :קלטמממ"ק/  9.1.9   

 אין.: ףמשותדודים  חדר 9.1.10   

 חדר משאבות, סחרור,  ריות, משאבותסולא מערכותגון: ( כמשותפות ו/או ת: יש מערכות טכניות )פרטיומיתקנים על הגג 9.1.11  

  דין.פי כל ת מוסמכת על ש רשוקן אחר שתדרומיתוכל  מאגר מים           

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

 ף ם כרכוש משותסומנימהמפרט זה, ט בפרקים אחרים ברכמפו:  לקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותףוחם י מיתקנ 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   
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 וש המשותף: מהרכ שאין להוציאם (םמייקיבאם ) ק/יםחל 9.2 

 , )מילוט(.תו י מדרג/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 ת.ה משותפגישה לחני  9.2.3   

 ומת כניסה.בקי בלו  9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 ל הגג.ע המשותפים() וניםהמיתקנים השמחדר מדרגות אל  הגיש 9.2.6  

 ת.מכונו ות אל חדר מדרגגישה מחדר  9.2.7  

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

 .גגהעל  ותפיםמש םמיתקני התפוס על ידי  –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 משותף.כוש ככל שיוגדרו ע"י החברה כר :חלק אחר 9.2.12  

 

 פי העניין(ים ל/)לבניין שותףת מבי  9.3 

 משותף או בבית ת ביבוכר דירה , המדירות( חוק המכר –)להלן  1974 – דהתשל"לחוק המכר )דירות(,  6לסעיף  בהתאם )א(  

 המצוי  קנוןשל הת מבטל או משנה הוראה החיל על הביתעתו להבית או שבדוהתקנון שחל על  ף המיועד להירשם כבית משות    

 ים:העניינ אותו עניין; ואלה המכר פרטים על במפרט או לצרף לחוזה לכלול בינים המנויים להלן, חייהעני סת לעניין מןייחהמת    

 חלק מהרכוש המשותף;ת צאוה (1)    

 לדירה; כוש המשותף הצמודרשיעורו של החלק ב (2)   

 ליו;ר אם בקשים המחויביירותת בהוצאות הבית המשותף ובשיעור ההשתתפוש (3)   

 שותף;מהבית ה קבלת החלטות בדבר ניהולסדרי  (4)   

 ר דירות;מכה ק)א( לחו3 סעיף האמור בכל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך  (5)   

 ייב שהתחאף האמור בחוזה המכר, כמי יראוהו, על  ן )א(ם בסעיף  קטמהעניינים המנויי מוכר שלא מסר פרטים על עניין )ב(  

 תף. ות  המשיאותו עניין יחולו על הבלגבי תקנון המצוי ת ההוראוש    

 

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: 9.4

 של כל  טח ( לש5 רק א' סעיף רט במפרט מכר זה פושבין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפ סיחל ככל האפשר קרוביהיה  

 שיידרש לפי שיקול דעת  כפי ף,ותהקשור ברישום הבית המש ט אחרזה או בכל פרחס ון ביוף לכל תיקבכפ , זאתיחידות הדיור בבניין  

 חו בחשבון השטחים קחלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא ייל בשויחמוסמכת. ב רשותידי כל מוכר ו/או כפי שיידרש על ה  

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

 

 ית:דבר ניהול הבת בהחלטו סדרי קבלת  9.5

 . 1969 -התשכ"ט רקעיןהמקיהיה על פי הקבוע בחוק  

 

 :אליו  קשרב יםתים המחויבשירו שותף ובשיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המ 9.6

 רה.המשותף הצמוד לכל די יהיה על פי שיעורו של החלק ברכוש 

 של ועותאמור ברכיב ההוצאות הקבחסי כשלום חלקן היבת חויבויוש בפועל שימ ה בידי המוכר לא יעשה בהןנייבהן תה ת שהחזקהדירו

 ש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור רכול חסה בפועל ביצריכת בגין זקת הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאואח

ר עה שלהן כאמוהצביות הלגרוע מזכובלי וזאת מ, היתה צריכה בפועל יהן כי לאכיח  לגבלאחר שיו יחס לדירות האמורותבמתשלומן 

 .נון המצויבתק
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 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/רכוש המשותף )ו מה איםהמוצ החלקים 9.7

 המצ"ב  כניות אשר מסומנים בת ותף השטחים הבאיםמהרכוש המש יוצאו, הסכםבזה  ןיימהאמור בענ רועמבלי לג      

   מכר.ם במפרט המכר ו/או בהסכם הו מצויניו/א      

 המשותף לפי קביעתה הבלעדית של החברה. ביתת בלדירומהרכוש המשותף ויוצמדו צאים חום המגרש מושבתחניה מקומות ה .א

  קוריים.שטחי חוץ מ . ב

 . ות משותף, ככל שיש(עגל רדח למעט) חסניםמ .ג

 מסתורי כביסה. .ד

 לעיל(.  9.2.9ף אמור בסעיהחלק כ וגגות )למעט , גינותתומרפס .ה

  .לתא שבבעלות המוכרת ניםמחסות והים לדירות, יוצמדו החניהמחסנהחניות ו/או כל צמדו שותף לא יות המככל שבעת רישום הבי .ו

 

 

 

  ____________   ______ ______   _ ___________ 

 המוכר חתימת     תאריך          חתימת הקונה          

 
 לנציגות הבית המשותף.ועברו לקונה ום שימסמכים נוספי נספח א'

  .ותהערות כללי ב' נספח
 .זיכויים בלאותטח ג'       נספ
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 רותדיה יו לקונה ולנציגות בעלוספים שיועברמסמכים נ – 'נספח א 

 

 יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: אלותוכניות  10.1  

 דירה.השל  יות()חיצונמידות של כל חדר ומידות כלליות הכוללת  1:50 -לא קטן מ ה מידהנרה בקת הדיתכני 10.1.1   

 ה.ומקהמשותף בסימון הרכוש הכוללת  1:100 -ן מקטאת הדירה בקנה מידה לא ומה בה נמצנית הקכת 10.1.2   

 .בקומה ף המשותרכוש ללת סימון ההכו 1:100 -יפוסית בקנה מידה לא קטן מה טתכנית קומ 10.1.3   

 המשותף מון הרכוש ללת סיוהכ 1:100 -לא קטן מידה נה מרתף בקתכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מ 10.1.4   

 . 1:200ן לקנה מידה קטמו בצילום אלו ניתן לצרף דים; תכניות יים מוצמושטחים דירת   

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

 תפתמשו רחצת סימון כוללה 1:250בלת היתר בניה בקנה מידה מגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקכנית הת 10.1.6   

 צמודות. וגינות

 

 התאם לכל דין לרבות על פיבר מרי הגימור, שיש למסוחוול תורכלכל המע ושימוש ההוראות תחזוקיינתנו  בעת מסירת הדירה 10.2  

 ין:דירות בעני חוק המכר   

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

 ויר, כות מיזוג אומערחות, מערכות בטיבדירה לרבות המותקנות  השירות כותל מערקה מונעת שתחזולת ותחזוקה כול )ב(   

 יות וכיוצא באלה.כנומרמערכות אלקט   

 שות.יות, אם נדרתדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופת )ג(   

 שר.צירת קין לטלפו ספק ומספר/יצרןמות תקנים בדירה, לרבות שטכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המומפרט  ()ד   

 

 רכות וחומרי הגימור של המעשל ת והוראות תחזוקה ניתכ (1) ה בבנייןה הראשונו נמסרת הדיררה אשר להמוכר ימסור לרוכש די .310  

 עניין:בהמכר דירות פי חוק  ות עלין לרבדלכל  בהתאםחובה למסור הבניין שיש   

 .םמורעל גיבי הבניין רכי ת כלפעולות שוטפות לתחזוק )א(   

 יזוג ת מטיחות, מעליות, מערכוב ותכמערנות בבניין לרבות השירות המותקמערכות  כוללת ותחזוקה מונעת שלתחזוקה  ב()   

 ה.באלוצא וכי אוויר, מערכות אלקטרו מכניות   

 אם נדרשות. אפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות,ודירות ת )ג(   

 רת קשר.ר טלפון ליציספק ומספבנה, לרבות שמות יצרן/ מותקנים במרכות העומ ציוד אחריות של ודותותע מפרט טכני )ד(  

 מיליה.יפקס ומספר ערכות והפיתוח לרבות מספר טלפוןהמ המתכננים של הבניין, ותצו רשימת )ה(   

 ות בטיח רת, מערכותתקשומל וחשות בלבד של אינסטלציה סניטרית, ( למערכות המשותפAS MADEות )יות עדנתכ ו()   

 על רוכש הדירה האמור ה פילהאמורים הנחיה בכתב וצרף למסמכים המוכר י ומכניות במבנה ובפיתוח.רכות אלקטרומע   

 ונה( מיד עם מינויה.נה שתמו)הראשירות של בעלי הד למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 לדירה ות למבנה וכללירות הע

  .לת היתר הבניהקבד עהתקפים למו הישראלי, והבניה והתקןהתכנון  יהיו לפי דרישות תקנות ם והמלאכותהמוצרי כל .1

מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה אנטנה  ו/או בנייןב סלולרית( )לא הא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנהה תהחבר .2

 ין.דכל ראות להו פוף בכ וין,ת לובכבלים ו/או צלח

המרתף, ו/או להימנע  טוםמתחייבת לשמירה על איה או/ט בכל פעולה הנדרשת והבית, ולנקו עות וועדלפעול בעצמו ו/או באמצ ונה מתחייבהק .3

 יצוע ריסוסם וברניישפורט לעיל, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חוד ף, כפיתם המרלאיטוסיכון כדי  מכל פעולה שיש בה

 .םקינון חרקימניעת ל תיתקופ

 ת. ברוגובה החלל בהן הן עו אוו/ ה אחרת וישנו את צורתלה ו/או סגירבתקרה ק יכוסוומערכות כאמור  .4

נות בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פי. קנים הישראלייםדרש בתנות מהלא פחות( במידות בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוג .5

 .נגים()גרו

לים, לצורך מערכות כב, קגרש, לחברת החשמל, בזמבנה ו/או המבתחומי הש החברה להעמיד שטח/ים י באם תידרודגש כיפק יעת סלמנ .6

ובזכות  לצורך גישה, כן ןלרבות שימוש במתקני הבניי שיתשה חופיפשר גיב לאהקונה מתחי ות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים,שמשהמ

 ו.אלם ייסי ועד בית בגין שטחרים מתשלום מאלו פטו לים. כמו כן יהיו גופיםע למעבר כבת הקרקוצועבות רבשטח/ים לרפול והטיהשימוש 

 תוחות או סגורות.יזות פרם, בארעיליחריפים או  במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחותסן חל איסור חמור לאח .7

 נה.ה לקונמסרה הדירטרם מו בעבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטע יבוצעולא  .8

הבניין.  כללרת ואוורור, המשרתים צני רמונמכות, קורות ומעב שיהיו תקרות יכול ריםרכשו ע"י הדיישי ימים(,)ככל שקי םבמחסני .9

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. בדנים בלסד למחונפר רכוש המשותף הזנת החשמל למחסנים תעשה  מה

לא  אך צור הפרעהלולים ליכביסה, מקטינים החלל ועזור תליית קנו באתיו ר באםיזוג האוויח' מם וישל דוד המים החמי מםמיקו  .10

 .רטפפחות מן הקבוע במ

עומדת בדרישות שלהם  ת הרעשמוי שרת עיבש רק ביחידוות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוערכבאם יסופקו ויותקנו מ .11

 התקנות לרעשים ומפגעים.

 הלשהם שיובאו ע"י הקונאו אביזרים כפריטים  שיגרמו לחומרי הבניין, זק כלשהונ סור אוח, מאובדןות כלשהי לאחריראי המוכר לא יהיה אח .12

הפריטים ,חומרים ו/או ביצוע העבודה לטיב ה כולל ן אלההאחריות בגיכל  ,לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכןין רה או לבניין, וזאת בדיל

 קונה בלבד.על החול והאביזרים והתוספות הנ"ל ת

ת מנ לרשות הקונה וזאת על רהדיההראשונות מעת העמדת  בשלוש השנים וף לפחותהמוגן, באופן תכ המרחב יש לאוורר גיש כידלה חשוב .13

 .האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן ק מבטןפ, המו)חצץ(באגרגטים  אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

 םניסחניות, מח ,גון גינותים פרטיים, כבשטחברו הדיירים במבנה ואשר יע משרתות כללחרות האות מערכ או צנרת אויוב ות ביתכנו שוח .14

 י הפרויקט. מיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצן וומרפסות פרטיות, מספר

תאם המגרש, בה ון שטחבחש ש ועלמוקמו במגר'( יוכד עירוניים ושוחות של מערכות השונות )חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביובמחות( וים )גפילר .15

 הרשויות. ושרו ע"ילתכניות הפיתוח שיא

 .צוף זהיות ברלשקיעולים לגרום סיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלי נם, מעברים ואפילו דרכליבישברכבים כבדים על יעה נס .16

 וכש לא תיפגענה.זכויות הר ל מקרהכוב ויות.אישור הרש ו/אונון יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכ .17

 תפי חניה תת קרקעייםמרל ,ם בגז פחמימני )גפ"מ(רכבים המונעיהכניסה לאסורה  .18

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. פ"מ(,מני )גיז פחמבגעל ל מתקן המופסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כבנו .19

ם שונים ופקית, בגבהית ו/או אתיתכן העברה גלויה אנכית כל דין, להוראו פוף ת ובכיות הרשויוהנח ו/אולפי דרישות התכנון  .20

ן ת שאינומערכ ת ושליין המשותפוכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבנבת ומן או בשונה מהמסומןמסכ ,ובמיקום שונה

וורור, קווי חשמל, רת מ.א. ואוב, צנית בשוחו נרת ניקוז,ב, צביו משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: צנרת מים, צנרת חשמל, צנרת

 , בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית,סותלדירה, במחסנים, במרפם דיוחום הדירה, בשטחים צמת וכדומה, בתן, תקשורטלפו

ם. צים הטכנייהיועלטת ריים, בקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/למצוין בתכניות, לפי החם ציבויובשטחתפים בשטחים משו

שה ברות. הקונה יאפשר גיעון הו/או גובה החלל בהן  ישנו את צורתה אחרת וסו בתקרה קלה ו/או סגיריתכן ויכו כאמור תרכומע

 לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.

כלל לים השייכי ביקורת, פתח וכן המחסן או החניה, יתכן ועוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( רה, אוירת הדך לתקקירות ובסמוברצפה,  .21

 וים חלקים משותפים. ניין, ומהוהב
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, תכנוןם לאילוצי היים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאינויים וייתכנו סטיות ושופס םוהחלקים הצמודים, אינרש, הפיתוח, ולות המגגב .22

 רישות הרשויות.וע ולדצהבי

מפרט המאפשר בחירה כבר ם מסעיפי הסעיפי וו/אסעיף הבניה כך שדמה התק למען הסר ספק במידה וטרם חתימת החוזה עם הרוכש .23

 ה ו/או זכותעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישל דאפשרויות בהתאם לשיקוה חתארה. הקבלן יבחר מתוך א תתאפשר בחיהושלם, ל

 עקבות בחירת הקבלן.חלפה בהה או בחיר

ש בחשמל או חלק מהן. עלות השימות הפרויקט ת דירוארת ו שתשל הבית, וזפת שמשותיחובר למערכת החשמל ה  - T.V-מגבר אנטנה ל .24

 .תף שומה חלק מהוצאות הבית התהישל המגבר 

 .שתילהאלא במכלי  אין לשתול צמחיה ישירות באדנית  - (ישל שככבאדניות בנויות ) .25

ון: הבדלי טבעיות כג תופעות כנוע, יתכללי המקצואם לובהתבאבן טבעית, בריצוף וחיפוי ובכפוף לתקנים הישראלים  -אריחים  ים בין להבד .26

 דה. חלומתבטאות בכתמים דמוי ה ל(זהתחמצנות מינרלים )ברעיניים" וכן גידים, "מרקם, גוון, 

 ן לאקירות בטחון וכו'(, אינם בהכרח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כ ושאים,נירות ים, קבניין )עמודמערכת שלד ה -שינוי בחלקי בניין  .27

הריסה ו/או הכוללת  דהבוערות ומחיצות. לכן כל ת, רצפות, קיו' בתקרוב, חשמל, תקשורת, גז וכת מים, ביומערכו יתיביות נמנים בתוכנמסו

 .הקבדי תמחייב, בלת החזקהבקירות, תקרה או רצפה לאחר ק ה לעומק דירח

רומכניות, ביוב ומים ערכות אלקטאו למ/ו(, וחוץ גבוה )פניםחלל ות בשל פתחי בניה החסומים בזיגוג קבוע, חלונ  - שה לתחזוקה וניקוי הגי  .28

)פיגום  , 1139גובה ובציוד מתאים והעומד בת"י  דותנדרש רק מורשים לעבו אםוב שה רק ע"י בעלי מקצועעליונים, יע או גג/ותו/

 וכו'(. נפלינגסלוי, ומם/תמתר

לרבות טיים )חדרים ומרפסות(, בשטחים פר מעבר רשיאפקונה , ההבניין יתותבחז קירותגגות, ו ןוניקיולצורך תחזוקה   -מעבר בשטח פרטי  .29

 .ובתאום מראש ןהענייות סיבוכלים, הכל כמקובל בני כנמסנפלינג, הנחת ציוד  ירת פיגומים,קש

 וכו' ם, מזגנים פוחית, מככול שיהיו כגון: חשמל, תקשורת, גנרטור, מעליות, משאבו -ניות קטרומכלכות אומער רכות טכניותתחזוקה  של מע .30

 להוראות כל דין.זוקה ובהתאם ראות התחית ו/או הקונה בהתאם להנציגות הב שה ע"יעתי

חרום לצורך  בעתרים בקומה ל הדיילאת כ ישמש אשרחיצוני  חילוץ ימוקם חלון/דלת ןבבנייבכל קומה ות באחת מהדיריתכן ו -ץ לו חי  חלון  .31

 חירום יאפשר וכי בעת בפתח זה,קבוע קבע סורג ב כי לא יימתחיי ,לוץת החיקם חלון/דלממו רכש אשר בדירה אותה ,מעבר ומילוט. הקונה

 ביר מידע זה לרוכש טרם בחירת הדירה.להעעל המוכר לת החילוץ. ד/וןלאת המעבר בדירה אל ח

 קה מקצועיתתחזובות מבנה ובחלקיו השונים הותקנו מערכות אלקטרומכניות ואחרות המחייב -ות כבמער שוטף דרכה לטיפולה .32

ת הציוד או המתקינות יופקסהיצרנים ו/או החברות ה, את נציגי זקה במבנבה לזמן בסמוך לקבלת החחלה החוכר המועל  פת,ושוט

 וקה.והתחזופן השימוש לא לנציגות הבית וד, לצורך קבלת הדרכההצי

 

 אחרותכלליות הערות 

ופן שפעות באמו ,אספלט ו/או גרנוליטפות בטון, כי רצ ןשבוחת בחיש לק -'( וכו ילים)מיסעות, מעברים, שב השפעות ססמיות על חומרי גמר .33

בתופעה פקודי תו/או חותי כל מפגע בטיברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין ים לכן יתכנו סדקים זעירו ותיוזות ססמיות ו/או תרמטבעי מתז

  ופעה.לשכיחות התתאם ת בהלחומרים אלו. יש לבצע תחזוקה שוטפטבעית זו, האופיינית 

לגרוע לי רט כולן הן בנוסף ומבמפה תת בתכניות, וכי הוראו הערות האמורו לגרוע מהת הנ"ל הן בנוסף ומבלי ה כי ההערו בהר בזו מ .34

 מהאמור בהסכם.
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   יםזיכוי בלאות ט  –' גנספח 

 

 יםיזיכו טבלאות ריכוז

 

 
 הערות מיוחדות

 יקון לצוות 1974-דירות(, התשל"דחוק המכר )ל 6ס' מון בתיק כרז וכנדרשת המוראוריכוז זיכויים אלה הינם בהתאם לה .1
 רט והתכניותרט לנרשם להלן לא יבוצעו שינויים מהמפ, פכי עפ"י הוראות המכרזר בהו)מפרט המכר(. מ 2015-המכר התשע"ה

 מכר ולא יבוצעו זיכויים ו/או חיובים אחרים.הסכם הלרפים המצו
 

 "מ.ים מעכוללאינם  להלןבים המחירים הנקו .2
 

 חתימת הסכם המכר.ם יובדד הבסיס:המדד הידוע מות הבניה, מ:מדד תשוובים בנספח זה צמודים למחירים הנקה .3
 

ה )במסגרת הליך שינויי אל נו לנצל זכותו לזיכוייםאי רצו נו אול רצוברה/קבלן, עלהודיע לחרוכש הדירה מועד האחרון שעל ה .4
  המכר תימה על הסכםממועד החימים  30רה/הקבלן בתוך רה ע"י החבכש הדיולר ימסר "(,ההודעה מועדן: "דיירים( )להל

 יתר. הה יום קודם למועד קבלת 60ת וובכל מקרה לפח
 

תתקבל כוויתור עת תזכורת ע"י הקבלן בתום התקופה, הוד ף למתןוובכפ האמורעד התאריך  אי הודעת רוכש הדירה כאמור .5
 כל דין.פי  ו עללזכותו ז

 

התקנת המטבח , רהבמטבחים שאינו ספק הח "י הרוכש ספקשנבחר ע ת המטבח המתוכננים וככלבגין ארונוזיכוי  צולני .6
 ו.ש ועל חשבונש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכרוכתתאפשר ל

 

 .308/2016מר/ מכרזי זכותי לקבל זיכוי כנגד ויתור על הפריטים הנ"ל בלבד, בהתאם לע לי כויד .7
 

ניה בהתאם למועד הבת והוא מוצמד למדד תשומ כאשר ן הממכרחרון בגימצטבר יקוזז מהתשלום האי הכולל וההזיכו םסכו .8
 וי.הזיכ

 

 .החשמל לא יפחתו מהדרישות על פי כל דין.  תשתיותוודות ר הנקבתנאי שמספ מתן הזיכויים לנקודות חשמל ינתן .9
 

שירותים כאשר חדרי ה ני חדריםל סופי אחד לפחות לכל שי יותר מעגקן ביתתבמ חשמל,הנוגעים ל קניםוהת בהתאם לחוקים .10
לולים אינם כ ומזגןישול דיח כלים, בים לדוד חשמלי, מכונת כביסה, מייבש, מעגללים בחישוב החדרים. מלוכ םוהמעברים אינ

 "ל.לים הנגהמעדות וטל את הנקות לבפשרובמספר המזערי הנדרש של מעגלים סופיים, ובהתאם לכך אין א
 

, והיא בסיסית נוישל משרד השיכון והבי סיסיבר הינה על פי המפרט הן במפרטי המכתקע/טלפוכמות נקודות המאור/בית  .11
 ממנה.מלץ להפחית ונורמטיבית, ולכן לא מו

 

לאחר קבלת ך ורק אלי אפשר ן עצמאי תתבאופינם ניצלתי את הזכות לזיכוי בגין פריט מהפרטים הנ"ל, האפשרות להתקככל ו .12
לא תתאפשר בטרם  ו"במכר לצורך מדידות וכילמה שר ספק יובהר כי גם גיוני. למען הסועל חשב החזקה בממכר, ובאחריותי

 מסירת הממכר.
ו יחשבנתם שורת/מים/ביוב. הנמצאים באלמנטים יצוקים ובנויים והסתיימה התקשמל/תקחרות לכי צנספק יודגש  *למניעת

 המכר רטמפבזכותו לזיכוי מהאמור כש על מימוש הודעת רולחוק המכר לעניין  6ון מעותו בתיקט" כמשיהפרתקנת כסיום "ה
אפשרות לבחור פריטים תינתן  ק. לאתו ספורק אצל או גים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו אךמוצ*פרטים שונים ה

 זים.ובר רייםשונים בין ספקים שונים לדוגמא: כלים סניט
 

והקונה על ת כרוזו, בחתימת החברה/המ פורטים בטבלהמחרים המזיכויים מהפריט/ים המתועל זכותו לנה בפווהק מימש .13
 כר.רט הממוסכמים במפהשינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים  ראונספח זה, י
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 ודה. ור+ עבשחר ן+ חומחומר לב -טומפלק

 פריט אחד בודד.  -פריט

 
 
 

 בדבל מחיר בגין זיכוי  - צה נות מטבח, רחושא: ארונ
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 ורתיא

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 "חליח' בש
 כסה" כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 6 לל ארונות המטבחלככוי יז

ח, ח, ברז מטבמטב יורתחתון/עליון, משטח עבודה, כ
 שבמפרט המכר. לפי התיאור(, טבחמ ויחיפ

 5,812 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
לי(, לפי טגר. כולל כיור אינכלליה חצרארון רחצה )בחדר 

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

 
 
 מחיר בגין זיכוי בלבד  -שרברבות ואביזרים בועות  קושא:  נ
 

 
 רות:הע

 זיכוי פריט+התקנהם ליל.כל המחירים כו1
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 ורתיא

 /חומר
 עבודה

 'יח
וי יכז מחיר

 ' בש"ח ליח
 סה"כ ותכמ

   100 ריטפ לטפקומ יאור במפרט המכר.חצה,  לפי התלכיור ר סוללת ברז 3.6

3.6 
רט ,  לפי התיאור במפנטילת ידייםרז לכיור ת בסולל

 המכר.
   80 פריט מפלטקו

   126 פריט קומפלט סוללת ברז לאמבטיה,  לפי התיאור במפרט המכר. 3.6

3.6 
התיאור במפרט  ,  לפיפוץ()אינטר תלחרז למקסוללת ב

 המכר.
   102 טפרי מפלטקו
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 מחיר בגין זיכויים   -נושא: חשמל/ תקשורת
 

סעיף 
ט במפר
 רהמכ

 רותיא
 /חומר

 עבודה
 יח'

מחיר ליח' 
 בש"ח 

 סה"כ כמות

   72 טיפר מפלטקו זיכוי –קרה ת נקודת מאור קיר/  3.7

   78 פריט קומפלט זיכוי –ע מאור בית תק  3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט ת טלפון נקוד

 
 : ל/תקשורת חשמלטבלאות הות הער

 מכר. המפרט (, ב5)טבלה  3.7 .ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1

 מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע.  חשמל/תקשורת  . מחיר המחירון 2

 
 
 
 
 
 
 
 

              _______ _____    ________ ____    ____________ 
 חתימת המוכר     תאריך         הקונה חתימת                 

 

 

 

 

 

 

 


