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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   :2סעיף               

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

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

 
 הירזין, המבנה, הדירה, ציודה ואבייאור 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. ירה ושטחים דב וריםימוג ( רשימת חדרים2)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)ש רגמהפיתוח   :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   
 .םיר: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיי7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6 ףיסע  
 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   
 משותף )רישום ופרטים(. תבי  :9.3 סעיף  
 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   

 
 יםחפסנ
 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. א' חפסנ

 .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':   חניה  

 __ : 'סבנין מ  
 

 
 

 "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 ס'ח.פ. מ ( בע"מ. 1993)י הנגב פרץ בונ  :נספח לחוזה בין   

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .המקומית רשותה יע"יקבע : בית מס' מורשת: רחוב  יעיןדומ: 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    

 .ראלישעי מקרק תושר: שם המחכיר 2.1    

  :  ופת החכירהת תקתחיל   ה:תקופת החכיר 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 שמש.מרפס, מרפסת שירות*, מוש נפרד(ת שי)בי םיחוררותי אישהורים )מקלחת(,  צהרח חדר(, היטאמב) 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    

 הדירה. לשקירות החוץ העוברים על פניהם החיצוניים של  די הקוויםי על השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר )א(    

  –לעניין זה      

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

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 של קיר החוץ; כזובמרור מאהרה אחרת יעבור קו המצולע חוץ מפריד בין הדירה לבין די רקי כאשר     

 פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" חוץ יים של קיר החיצונ יו פנ" (2)     

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.יה הי הכל מפלס בדירה; שטח הדירבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; האופקי של כל פי ההיטל חת בלבד לרה יחושב פעם אבדיות ך מדרגלהמשטחו של כל  (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל  כנון והבניהתה תואם לנדרש בתקנובחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

 . שה להיתר(קנות התכנון והבניה )בקת – הלן)ל 1970      

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

 

 :בלעדי  ה באופן רי דההמשמשים את שטחים נוספים המוצמדים לדירה או פירוט  .6 

דמוי תקרה  שטח מלאכוונה למ]קירוי ה שמש מקורההמתוכה מרפסת  מכרם הא' להסכ חכמפורט בנספ  :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1   

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

כנית )יש לצרף ת כמפורט בנספח א' להסכם המכר: מס' ן(עשר ורלשח )בעקבות פתחים בתקרהמקורה חלקית  / מקורהחניה  6.2  

 ;המוצמדת( החניהקום מון מסי עם הישטחי החנ

 המוצמד(;ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן )יש לצרף תכני כמפורט בנספח א' להסכם המכר :(2)מחסן בשטח 3.6    

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: חבשטמוצמד לדירה גג  6.5    

 אין.: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6    

 . שטח(ו)מהות  ים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטםשמשאו מ יםנוספים המוצמד ים/אזורים,לקח/םאם יש שטחי  6.7    

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

     

 חישובי השטחים:ל תו הער     

 ע הנוצר על ידי הקווים לוצהמבתוך מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא של ת לדירה; שטחה ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1   

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

 במרפסת.    

 ע כפוף יקרה לאור לשמש ו/או אשר מידת חשיפתה  ה,לקחשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

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

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 רה יד חלק של בינו לביןהמחסן מפריד ר קי אשרן בתוספת שטח הקירות; כ, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשל מחסן  ו חטש .2   

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

 מ;  ס" 20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי החו תו, הוא השטח הכלוא בין קירשטחו של מרתף .3    

 כאשר קיר המרתף  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;חלק של דירה אחרת  ןילב בינוריד כאשר קיר המרתף מפ    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     

 ט המכר מפרע בהמופי חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יבהיקפה; תותר סטהתומכים  תור, את שטח הקיכולל חצרשטחה של  .4   

 מעשה.לבין השטח ל    
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 סטיות קבילות: .7  

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

  ח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה טשובין ה 6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%סטייה בשיעור של עד  )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6בסעיף רט מפויותר כ    

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המידויטס     

 לעיל.  6-, ו5ר(, המפורטים בסעיפים צחמשטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שטח  2%יעלו על     

הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה  למעשה םית האבזרזרים במפרט ומידודות האבמי בין 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

     .(קבועות שרברבות, ארונות)אביזרים קרי: אריחים, חלונות, דלתות, תריסים, 

 

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

 .וה אילןונ -תקשורתקריית ה : כתובת 077-4512520 : פקס 02-5792044 :טלפון  

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 

 

 

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

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

 office@pr-eng.com :דוא"ל 

 

 

 זריהיבאו ציודהר הבניין, המבנה, הדירה, אותי ב. 

 

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

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 אם יש כזה .  הרשמי  התקן הישראלי מלאכות יהיו לפי דרישותרים והצוכל המ * 

     

 

 .תיאור הבניין  .1

 

    בניינים  2הנמצאים במגרש אחד ) ,בניינים 4אחד מתוך  קומות מגורים, 6הכולל קומת קרקע ועוד  ,"הוב"ג יםבנין מגור  1.1

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

""L17  ין תעשה בין בניממפלס הרחוב ף החניה למרת שהגי) ייניםלכל הבנ המרתפים משותפים. -2ף רתרק מעל מנמצא

""L17 לבניין "H26").   

   

 

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

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

 ;ה למגורים בלבד נווכה, )*(דירות. דירות למגורים 18L:  18ם מדג בניין ב  

 

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

 או לכל צורך אחר. לעסק,     

 



  

 

 

 

 

 ' , גב'ים א',  נספח

 30  מתוך  6 'עמ 14.05.2020תאריך:  /רים חד 5דירת   /1בניין  / מפרט מכר למשתכן /302 מגרש / מודיעין ת מורשני הנגב/ בופרץ  / הבניה כות ימסד לא

 

 בניין וייעודה של כל קומהכל פירוט הקומות ב – 1לה מס' בט 1.3

 ל הבנייניםלכ פותותמשקומות 

 ר וכינוי או תיא

 מהקו

מתחת/מעל   תמווק

 למפלס כניסה 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 קומת מרתף 

מעלית, חדר מבואה קומתית,  בכל בניין:

  משאבות  ר דמים וח י/ מדרגות, מאגר

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

, ים חניות, מיסעות, מעברים, מחסנ כללי:

שת  יריות לפי ד ערכות טכנ קנים ומתמ

 יות. והרשו  נניםהמתכ

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 --- -1 קומת מרתף 

, חדר תתית, מעלימוק  מבואה בכל בניין:

 . מדרגות 

, מחסנים  ם, חניות, מיסעות, מעברי כללי:

  תשומערכות טכניות לפי דרי נים מתק

 הרשויות. ים ותכננ המ

אין גישה ישירה    -1בקומת מרתף 

 . L17לבניין 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 . ןייוישרתו הבנ 

 

 L17מדגם  - 1בניין מס' 

 2 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

  -מבואת כניסה )לובי  ,גן( ת ויר)ד מגורים

ל כפול(, פרוזדורים, מעלית,  ו חלבחלק

חדר מדרגות, מחסנים, חדר עגלות, חדר 

אשפה, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 ת. לאחת מדירות בגן כניסה חיצוני

 

גז מרכזיים, בפיתוח    ירבצו

 (. 1,4)בסמוך לבניינים 

 

מוקמות  יתכן ומערכות שונות המ

כים  ים סמו/ ןיינ ב גם בבניין ישרתו 

וכים  ים סמן/ ייימוקמו בבנו/או  

 וישרתו הבניין. 

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-4 

3 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

  מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת

 תכננים והרשויות. מה

--- 

 2 5 מגורים  קומת

, חדר  מגורים, מבואה קומתית, מעלית

לפי   טכניות  ת וכרמע ו  מדרגות, מתקנים

 . שויות הרו  ת המתכנניםדריש 

--- 

 מגורים  קומת

 )פנטהאוז(
6 1 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  מדרגות , חדר()לא מקורה מתיתוק מבואה 

ם  ינ קתמ  ת,, מערכות סולאריוורה()מק

ות(, לפי  רטיפות/ פת טכניות )משותוומערכ

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
7  --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  ןויבמניין הקומות לא נכלל הגג העל 8

  :והבהרות הערות

  .הבניה ילהיתר םאייתכנו שינויים בטבלה בהת )א(

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה יזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת א ן, יש לצייןניילב חתא כניסהמ ריותשיש במקרה  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה בשיטהו' ו/או כו: קרקע, ביניים, א', ב'.. הקומות בפועל עשוי להשתנות כגון יוכינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינ )ד( 

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

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

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

 . 9 :2,3,4בבניינים  .8 :1בבניין   :תעלי ת לממספר התחנו ; 1 :ן ייבנכל ב תו י מספר המעליש;  מעליות: 1.5  

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

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :(בכל בניין ) חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .השלד מהנדסתכנון , לפי תמשולב וו/או מתועשת ו/א רגילה: שיטת הבניה; השלד מהנדסלפי תכניות  :ן יישלד הבנ 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  , םטרומייו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/ בטון מזוין :חומר: עת קרקת קומקררצפה ות 2.2

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  :י סטבידוד אקו  .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד   

   החלקה. אלי למניעתות התקן הישרבהתאם לדריש ד החלקהיהיה נג םי גורן המריצוף בניי                 

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

   .1 חלק 1004מס'  ילפי תקן ישראל בידוד אקוסטי: .יועץהלפי החלטת  :בשיטה   

  .השלד מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדס יםנטין, או אלממזו טון: בחומר :ן יי נבת הגגו  2.4

 :  1045י מס' לאשרלפי תקן י :בידוד תרמי  עץ.ולפי הנחיות הישיפועי ניקוז ואיטום:    

 ל קיר פנימית ש ופןבד ועש,כלול מתמ םבא .דשלה מהנדס והנחיות ליהאדריכ ןהתכנו לפי מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ: 2.5

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

   :1045ישראלי מס'  קןלפי ת :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי   

 שראלי.קנים הי תה כון של מתקן  ירוק" לי "תו יהיו בע צבעי תקרות וקירות פנים                  

 רות חוץ:גימור קי  2.6

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

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

 או משולב, לפי ו/ ונג(תאי )איטלוק או בו/ קי בטוןולבאו ן ו/מזוי : בטוןחומר: תהדירו  ן יקירות הפרדה ב 2.7

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

   .לכדרין האובה לפי תכנונדס, גון המהנכ: בטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי תחומר וגובה: ות )ככל שיש(ספמרקיר הפרדה בין  

 :ראשי  מדרגות רדח 2.8

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

תקן  בעל "תו ,ילחיפוי בשיפולים+ צבע אקריבצבע אקרילי עד תקרה. ימור (, גתוכבש 2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2                

  .םיתקנון הק" מטעם מכירו

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקןאקרילי מלבין גימור  + סיד סינתטישכבות 2: טיח חומר: תקרהור גימ. תקרהה: בלגו עד   

  התקנים. 

   לדרישות  םאאו גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהת יהיו מאבן נסורה םיורמדרגות בניין המג: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 ם מחוספסים כנגד החלקה. דסטים ופסיהמדרגות והפוואמים לאורך ים תיפולת שולעוב יים,התקנים הרלבנט  

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

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

 חדר המדרגות.ות באמצע: ראשי() גגעליה ל 2.8.5 

 :מבואה )לובי( קומתית 2.9

או גרניט פורצלן,  היקגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמ: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 עד לתקרה. ( ירוק" ןקת ותעל יח וצבע אקרילי )"בת, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טותעד לגובה משקופי הדל

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

 .ןורצלגרניט פ ואה אבן נסור: ריצוףטיח מעל תקרה זו(.                

 יצוני בלבד(.)צד ח ורתנצבוע ב חפ :תרכו ארונות למע החברה. מבואה קומתית ו/או לפי החלטת וכמפרוזדורים לדירות:  

  :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

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

  ע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(.בצהקשיח יבוצע טיח ו
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 או תקרה דקורטיבית.  ו/או תקרת משנה יסיד דוגמת פולסינטטי  ןיבלמצבע טיח +  :חומר: תקרהגימור 

הישראלי  ןתק, והעומדים במ"ר 0.64-מאבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת חומר: : ריצוף

 .עת החלקהלמני

, בחזית 816ות"י לפי תקנות התכנון ובניה  לומיניוםא יתזות חהיו בעלה לבניין וידואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניס תתיבו

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

ארונות . ('ארונות חשמל, מים וכו )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבוע חטיקירות ותקרה:  :למחסניםרים פרוזדו 

 בלבד(.צד חיצוני בתנור ) עוצב פח :למערכות

 :מור תקרהי גהתקנים.  סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון  דיבסצבוע בבטון : גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

    לבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.מב : בטון צבועמרו ח

 , משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או ף רתהמ רצפת רוגימ :יתמקורה חלק /מקורה הגימור רצפת חני  

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון:  םחדרי 

 - םיים טכנבחדרי :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,יד ת פוליסמגדוסינטטי צבע ב צבוע: טיח גימור קירות 

 י. כל הצבעים, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.בצבע סינטטון צבוע טב              

 משולב.פורצלן או קרמיקה או טראצו או  : אריחיגימור רצפה  

 ת יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, בהתאם לדרישות כל דין.הרצפה והקירו שלעבודות גמר  :חדר( קיים )באם חדר אשפה

 

  :הערות

 צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. בבטון  או  פנים יחטב יעשו  הרקתת/קירו צביעת  . 1

    .למניעת החלקה 7922הישראלי  לדרישות התקן יהיה נגד החלקה בהתאם  )בדירות ובשטחים המשותפים( ן י בניבריצוף . 2

 

 

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

 (. 3.7.8)ראה סעיף שמן, כולל אינטרקום                

 (,תר הבניהוהי ת הרשויותלפי דרישו ומיניום מזוגגלאו א עפ"י תוכנית )מתכתיש,  :1בבניין : ין ינוספת לבנ, לת כניסה/ יציאהד

  ן.יא : 2,3,4בבניינים  .צפוןון כיומביציאה/ כניסה 

 .עץ הבטיחות ובאישור כיבוי אשויאו סגירה ידנית, לפי החלטת  , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש :דלתות חדרי מדרגות 2.14

 לפי היתר הבניהתאור, חומר וכמות,  :וש משותףחדרים לשימ תנו דלתות וחלו  דלתות פח. ם:דרים טכניי דלתות ח  

 אין.  :תי ובי קומדלתות ל 15.2

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר ת,ו י חנ מדרגות, מבואות קומתיים, , לובי, חדרן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

  רה הדי המדרגות ולחצן מתוךשבת לתאורת לילה קבועה בחדר  , ומנגנוןמהקודלקת אור בכל יהיו לחצן ה םבבניין המגורי                 

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

 בתנור )בחלקם החיצוני בלבד(  עופח מכופף צב ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או  ן התקנת מונה נפרד לכל מחסן,או לחילופי ,רדחסנים למונה נפל של כל הממשבור הזנות החיח: דירתייםם תאורה במחסני      2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ימחסן ו משויך הרתי אליידהנה למו              

 י ין/ים לפשל הבני שותף הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המ : יש.כניות משותפותמו למערכות אלקטרלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

            ם וישרתו גבבניין  ומוקמיאו ו/ במגרש ים סמוכיםאך ימוקמו בבניין/ת אשר ישרתו הבניין, פוותת החברה )יתכנו מערכות משטלהח

 אתמשותפות שישרתו העלויות התיקון של המערכות ם ו/או ימ, התשלו, בכפוף לאישור הרשויות השונותבמגרש סמוכים בניינן/ים

 (.הבניינים במגרשל ש ע"י נציגויות הבית ישולמו ן"פ העניינים עהבניי כלל

 

 וי(הי י זפרט –סף לאמור בפרק א' תיאור הדירה )בנו  .3

 

 :*גובה הדירה 3.1  

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

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

   מ'; 2.05 -לא פחות מ: (כשבאם נרירתי )מחסן ד*גובה    
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 ח המינימלידירה בשטה גובה הרקל מכה. בקומיות ותקרות משנלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מרה: עה* 

 הקבוע על פי דין. ילהקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימ  

 

 

 .תהאו ם המשמשי מדים לה או ים המוצחטבדירה ובש ים וגימוריםרשימת חדר – 2טבלה מס'  3.2 

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

 ( 1)תירוקחומר  תיאור 

 (2) ותקרותירות גמר ק
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 ת רוהע

 כניסה 
 

 בטון יקבלו בטון,
 ( 1)או אחר

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון ,וןבט

 ( 1)אחר וא
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ה רא ( 2)ר חא

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

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

  . רון תחתוןמעל משטח א  מס" 60-כ
 (. )באם קיים  למעט אזור חלון

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

 וכל א   ת פינ 
 בלוקי בטון ן,בטו

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

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   ן,וטב 

 ( 1)אחר
 . בהמשךבהערות  פרוטראה  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ר שינה הורים ד ח 
 וןבטבלוקי  בטון,

 ( 1)או אחר
 . רות בהמשךראה פרוט בהע אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ם י ור ה   רחצה חדר  
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 . מכון התקנים "תו תקן ירוק" מטעם 
 . בהמשך ות בהער טוראה פר  

 --- ( 4)ראה  קה ירמ ק חיפוי

 חדרי שינה 
 ןבלוקי בטו בטון,

 ( 1)או אחר
 . וט בהערות בהמשךפר ראה אין ( 3)ה אר ( 2)אחר 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

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

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 בטוןבלוקי  בטון,
 ( 1)רחאו א 

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

 נים. כון התקמטעם מ " קויר  ןתו תק"
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 ם י שרותי אורח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

 מ'.  1.50עד גובה חיפוי קירות   אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
בעל "תו תקן  י ילומעל טיח + צבע אקר 

 וק" מטעם מכון התקנים. יר
 --- ( 4)ה רא קרמיקה  יפויח ת  בהמשך. ט בהערוראה פרו

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מרפסת שמש  
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)ראו אח
 . 2.6ני ראה סעיף צוחיחיפוי/ציפוי קיר  אין ( 3) ראה 2.6ף ראה סעי

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 מסתור כביסה 
 וןטי ב קבלו ,בטון

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

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

  ובלוקי בטון א בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
יד  אקרילי. גימור תקרה ס

 סינטטי.  

 ןלצגרניט פור

 חלטת המהנדס. ה  פיעובי קירות מחסן ל אין
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 

 ה:בללטוהבהרות הערות 
 

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

 קינה הרלוונטית לרבות כל בכפוף לעמידה בתה י.בלוקי גבס, או בלוק תא ,סבמלוחות ג ו תהיה עשויהשמעטפת הפנים של קירות אל  

 בחדרי  ס.בג(. קירות הפנים )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי םיי מגורנייבנ לרמי ש: בידוד ת1045 "יבת  

 או בלוק בטון. היצרןי "ם למים" עגדרים "עמידירחצה ייבנו הקירות מבלוקים המו         
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 בממ"ד לפי הנחיות .נטיםקנים הרלוורישות התדו דסנהן המתכנולפי , משולב רמי/ בגר/ אוגבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות ( 2)

 .סבגו מלוחות ירות אלו יעשה מתועשת או מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קטיבאם קירות החוץ יבוצעו בש פקוד העורף.        

 ראלי. נים הישקתהון כטעם מ"תו תקן ירוק" מ כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי לבן. :ון וג צביעה בצבע אקרילי.  

 לבן. גוון: .פוליסידטי דוגמת טנבסיד סיצביעה  .לפי החלטת החברהגבס/ בגר/ או משולב, : טיח /טיח מר תקרותג

    ף לבחירת  סוגי ריצו  . R-9נגדות להחלקה וונטיות ובדרגת התרל ה   דרישות התקינה והחקיקה ו   9722י ות ת" בדריש העומד    סוג א'.   :ריצוף ( 3) 

 יט פורצלן.  נר מוכר ו/או הספקים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם למפורט להלן: אריחים מסוג גות שיציג ה ה אפשרוימ כ וך  תמ  נה  הקו

ס"מ או   45/45או  ס"מ    60/60במידות  י.  רל יט נ  -מהן היא בגוון בהיר    ת ח שא   לפחות   גמאות/גוונים דו   3  -סדרות של ריצוף ו   4  מבין ה  לבחיר 

 מהנדרש לחדרים אלו.   פחותה    ה י הא ת ל חלקה מ. דרגת מניעת הה ס"   33/33

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

 לופי כמפורט להלן:ת או מידות אריח ח ספ נו ייב להציע לקונה סדרה ח  ה י אולם יה

   ר( : כ ו מ ת ה טלהחל   פות היא בין החלו   )הבחירה   

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

 סדרות של ריצוף   5,  יציג לקונה, לכל הפחות   ר כו אריח, המ   לכל מידת  ומר לכל מידת אריח המיועד לריצוף, כל   נוספת של ריצוף  ה ר סד   ב.   

 פחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי;ל  ש בדירות מגורים,  בשימו   ושכיחים   ם י פוצנ ונים אמים לדוגמאות/גודוגמאות/גוונים התו   3-ו           
חקיקה הרלוונטיות ובדרגת ה ו התקינה   ודרישות   2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א' : ומרפסת שרות , שירותיםהריצוף בחדרי רחצ -  

לפחות דוגמאות/גוונים    3  -ריצוף ו  סדרות של   4ין  בירה מ מיקה לבח מסוג קר   , אריחים R-11וברצפת תא מקלחת R-10 דות להחלקה  נגהת 

 ת עדרגת מני   האמור לעיל.  ם ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר לפי י חמידות הארי  ניטרלי.  -שאחת מהן היא בגוון בהיר  

שיבחר או הספק,    ברה ח ג ה צי שתמא/גוון/מידה,  הרוכש תעשה מאחת מסוג/דוג  בחירת .  ש לחדרים אלו דר הנלא תהיה פחותה מ  ההחלקה 

 ידה.על  

ים אימהמתניטרלי.   -מאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר  ג וד  3  -סדרות של ריצוף ו   4סוג א'. לבחירה מבין   :במרפסת שמשריצוף  -

 רה או ציג החב ממבחר שת  בחירת הרוכש תעשה   חשוף לגשם. שאינה פחותה לריצוף ה ועי ניקוז, ובדרגת ההחלקפיליצירת ש בגודלם

 )במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים(. ל ידה.שיבחר ע ,קהספ

  :רותיםי וש חדרי רחצה י חיפו ( 4)

  30/60-ו כ ס"מ א  25/33-ניטרלי. במידות כ   –יא בגוון בהיר  ה  הן דוגמאות/גוונים שאחת מ   3  ת פחומבין ל בחירת הרוכש  ל   -סוג א'. קרמיקה            

דות לבחירת ימ)חיפוי קירות בקרמיקה ב שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. א/גוון/מידה, ת מדוגמעשה מאחת   ש רוכ ה חירת  ס"מ. ב 

 . לתקרה טיח+ צבע אקרילי( דעהחיפוי ו וף הדלת. מעלהקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משק

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50  נוספות  ת ו דבמי   ט וכן מידות דומות למפר בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים ה   

 םיפות והנקזהקירות, הרצ כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. תרה מובניגיבמחיר הדירה. לצנרת גלויה תבוצע ס

 כים.ומדרים סח/ןנייבחלקי יעת מעבר מים למנל םהוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיי פיבאזורים רטובים יאטמו ל

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

אורך חות לכל  ס"מ לפ   60בגובה      . ציג החברה או הספק, שיבחר על ידה ר שת בח ממ בחירת הרוכש תעשה    מ.  " ס   20/20-כ   ס"מ או   10/30

בקו הסף העליון של החיפוי   ו חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביב  BIון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת  על ארבודה )מ הע   שטח מ 

 ע אקרילי. צב החיפוי ובקירות: טיח +    ל ע ריצוף(. מ מ' מעל ה   1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה  

 . מ"ר   .200  עד   ריח הבודד הא  שטח   . צו א רט או    ורצלןגרניט פ צוף '. רי סוג א )ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות: 

 ר האפשרות לבחורת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן יחלמניעת ספק יודגש כי ב – דייר/בחירת הרוכש 

 חברה.שנבחרו ע"י ה לומאמספקים שונים, גם שונים  םמוצרי 

 משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת מיניום עקה אלובניה( מה רהיתבאחרת ות )באם לא נקבע עיצוב מעקות המרפס – מעקה 

 "מעקים ומסעדים". 1142ת"י  תהחזית ולפי הנחיו        

 . ס"מ 2 -עד כ וכיםסמם חלליבין ל רפסת שרות,ומ ד", ממרחצה חדרי ,לדירה בכניסה – הפרשי מפלסים 

 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) קנותמותר בתגובה ה עד גה(ר)מד ךמונמ/מוגבה סף כןיתגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 בטבלה. המצוין הבגובה חיפוי הקירות יעשה לגו  - חיפוי קירות 

 ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -אורכם פחות מ ש   ות באם יש פינות קמור   , PVC  ו א מיניום  לו א   ות מפרופיל יבוצעו פינ   –פרופיל פינות בחיפוי   

 ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה.וצע ליטוש כי לא יב שודגיספק  למניעת - רקהש/הבליטו  

 ו/או  פלדה וו/א בטון ( עץ ו/אומכרהחברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית ה רככל ותבח) – , קורה/ותרגולהפ 

  .משולב 
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 רון מטבח, ארונות למערכותב אבג פים,וחמות תוחזי למעט בשולי קירותס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –לים פו שי  

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

  לפחות. מ"מ 3של  )פוגות( יםיחביצוע מרווח בין ארנדרש  ,רמיקהת וקטבעיוף באבן נים לריצלפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 או במסמך אחר  הזהתייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר  לגביהם ישומתקנים  דוצי  י הר כ)מוב

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 :ארונות 3.3

ור/ שטוחה של הכי קנהלהת ת לכיור, חיתוך פתח המתאיםות, מדפים, תושבירמגהארון יכלול דלתות,  ון:תחמטבח ת ון אר   3.3.1 

 )כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים.  בנותריים מויכלנה כה

   . MDFדוויץ'( או נ)סקט. שאר חלקי הארון עץ די יהיה מעץ (, וגב הארוןגוף הארון והמדפים יהיו מעץ )סנדוויץ'                    

 ס"מ לפחות מעל   90 -ן של משטח העבודה יהיה כות. גובה סף עליוס"מ לפח  60-כ  הייה ,דלתותרון, כולל חזית העומק הא                   

 בות של תחתית הארון.יטרם למניעת פוי עמיד למיס"מ ובחי 10 -בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כ סף הרצפה.  

 יותקנו "פתרונות פינה". ל הארוןהפינה ש תוחידיקו. בל גובהו ולכל עומס"מ לפחות, לכ  60רון יכלול יחידת מגירות ברוחב אה   

 "י ו עיטרלי( שיוצגלבן ואחד בהיר נגוונים לפחות )מהם אחד  5וכש מתוך רה. לבחירת קהייפורמציפוי חיצוני: : מתכת. ידיות  

  .ןן לבבגווו/או מלמין  קהייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי ידי החברה.  עלו ברה ו/או הספק/ים שיבחר/חה  

  ;ראה הערה בהמשך*: רון ך האאור מידות  

    ראה נספח ג' :התחתון מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

מאבן  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ עבודה חטשה מת הקונלבחיר תיאור:: ולכל אורכו  משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון 

עם שוליים לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 ת"י  תוישרדל נהו שווה ערך(, העוטבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר א

יותקן קנט  חהמשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטפם. קיס"מ ביחס לחזית הארונות בכל ה 2בהבלטה של 

  ח ככלד בחזית המשטעיבועם  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאר )הקונה רוכהמשאופן עיבודו יקבע ע"י  הבעליון מוג

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

  חלק תחתון, לפי ארון המטבחמידות: 

 3ציג בפני הקונה בחברה/המוכר ת. דוק/ים שיבחר/ו על יאו הספ/וי המוכר "עאות שיוצגו מגוון  דוגמלבחירת הקונה מתוך  גוון:  

  . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.(יניטרלר יהביה האלו י)אחד מגוונים  ת גוונים לפחו   

  

 .יש :ון ילעארון מטבח    3.3.2 

רון מטבח א יותר אל זהליון. במקרה רון מטבח עא אמ"  2 -ן בון מטבח תחתומ"א אר 1המוכר יהיה רשאי  להמיר עד הערה: 

 . פינתי עליון

 חתון.מטבח התלארון ה םאבהת יהיה יוןרון המטבח העלמבנה וציפוי א

 ל לפחות מדף אחד לכל אורכו.ולס"מ לפחות. הארון יכ 30ועומקו ס"מ לפחות  75גובהו של הארון העליון 

 

שולחני ר תלוי או מונח הכולל כיו ץ סנדוויץ' או טרספה,ע ויהעש מתועשארון תחתון  (,ילל)כ רחצה רבחד)ציין(:  ארונות אחרים 3.3.3 

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

  ון.רן הארלפי יצמלמין ו/או  קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאיפורמוי חיצוני: פי צ  

    ראה נספח ג' ה:צחרהמחיר לזיכוי בעד ארון   

 

               :הערות  

)פינה ככל  לאורך הקיר . המדידה3.3.2והכל בכפוף להערה בסעיף  מטר אורך 06.ות מטבח נו אר לש ליתכל אורך מדידת   (1) 

המשולבים בתוך למעט מקרר( ) כיו"בם ו תנור, כיריי  המיועדים למדיח, (. חלליםבאורך הארון  פעמיים מחושבת שקיימת

   זה. אורי ה מתיי יחשבו כסט לא ,המטבחארונות  אורךת דו מי ב 5% -טיות עד כס באורך הארונות. נות יכללו רו הא

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

 ם אלו לצורך תחזוקה.י /תחשותפים. יש לאפשר גישה לפמ לקולטן/יםפתח/י גישה  קיימים
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 .הקונה להחלטת הינם ן תו תח בארון  םבני ו מ 'ו כו  תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  (3)

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

מדיח ל וזקי ים ונשל מ הנדרשות נותולרבות ההכ ) חללים ללא ( המובנים ם החשמלייםלי הכ להתקנת שיועדו  במקומות                        

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

 . הרוכש         

 

  סה:ת כבי ם לתליי מיתקני  3.4

 ביסה.ה למתקן תליית הכאשר ממנו תהיה גישה ישיר ,מרפסת/ם במרפסת השרותקמוהמ בקיר חוץ פתח              

פלסטיק, באורך מינימלי  הסחבלי כבי 5,  יםגלגלכולל  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני  ן קמית

 .טר סה"כמ 8 -ל לא פחות מש רךכולל חבלי כביסה באו  ס"מ 120מלי של באורך מינים או מתקן מתרומ ,ס"מ 160של 

 צר.חערך ביותקן מתקן שווה לדירות הגן: אפשר ש 

 .5100מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: : יסהמסתור כב 

 

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

 תריסים תוונלח   ותתדל ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 

 וחב( )גובה/ ר

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

  סוג פתיחה )ציר
 (/ נגרר( "ככע

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

 חומר )עץ 
  ום/אלומיני
 (מתכת

סוג פתיחה  
  / "ככע/)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
ם/  יניואלומ

 ת(מתכ
 ם ישלב רחומ

יר/  ג פתיחה)צוס
נגרר/  /כ.ע.כ 
 שמלי(כיס/ח

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור 

1 

 כ.ע.כ נגרר   ג מזוג  אלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 265/220-כ --- 265/220-כ

 ח מטב

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג מ' אלו

1 

 ידני גלילה  אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1 םיהור

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ידני גלילה  אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 2חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .ע.כ ר כנגר וגג אלומ' מז 

1 

 ידניגלילה  ' מואל ' אלומ

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג  ' מולא

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מ' מזוגג ולא

1 

 ניגלילה יד  אלומ'  אלומ' 

 135/115 -כ 135/115 -כ ---

   "דממ
)משמש  

  כחדר שינה
4) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 ג מזוג  אלומ' 
 או  נגרר כ.ע.כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

   .ס ינגרר לכ ' אלומ אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  ים, הנגררת/ םיסיס ור  דףה נגד גז,, פלדה  כנף אחת או שתיים 
          או ציר רגילה לפי הנחיות הג"א.   ס. לכי

--- --- 
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 תריסים תוונלח   ותתדל ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 

 וחב( )גובה/ ר

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

  סוג פתיחה )ציר
 (/ נגרר( "ככע

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

 חומר )עץ 
  ום/אלומיני
 (מתכת

סוג פתיחה  
  / "ככע/)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
ם/  יניואלומ

 ת(מתכ
 ם ישלב רחומ

יר/  ג פתיחה)צוס
נגרר/  /כ.ע.כ 
 שמלי(כיס/ח

ח. רחצה  
 םהורי

1 

 ציר רגילה    +צוהר עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 70/210 -כ

ח. רחצה  
 כללי

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 ג אלומ' מזוג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/115-כ 80/210-כ

 שירותי
 אורחים

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

--- 
 אוורור 

 ימכנ
--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  והר +צ  עץ 

1 

 .ע.כ כ  רנגר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 155/110 -כ 80/210-כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ילה רג רצי פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ה(.שי ף להסכם הרכמך אחר שצורבמס ה או בטבלה, במפרט מכר ז צוין )הקיים בפועל רק באם 

 תחתיבת רימיולפ קנת קנטכללו התילמים ות וובפתיחת ציר רגילה. הדלתות תהיינה עמיד 23ישראלי מס' אם לתקן התבודה בעץ לדלת = עץ  דלת .א

 גו= סרגילה רי צ , לומיניוםהא יועץהנחיות לפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ' ס"מ לפחות )ראה פרוט יתר בסעיף י' בהמשך(.  7הדלת בגובה 

, רבקיס( כי) חהומו/או לתוך ג נף כרת על גרנ= כנף ניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(סב נטוי טוי(, )נתפלת חה מש= פתיקיפ , החיפת

 אטם לכול ן מוקצף י פוליאוריתמילו,  ב: שלבי התריסים עשויים פח אלומיניום )בעובי לפי הנחיות היצרן(תריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה 

  (.דיור דרחב, יתלמחשה ד, לגלילהני אחדוי ייב)ג = תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמליגלילה . גברתמוים לאטימה מי בין השלבגו

 הדלתות/ ה"כלס רה תתאיםבדי לליתובלבד שהכמות הכ בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע דלתות/חלונות . ב

 .ירווג האויזמס"מ כהכנה לתפקוד מערכת  3תות פנים יוגבהו מעל רצפה עד  ולי דלושבלה. יתכן מצוינות בטה תוחלונ

ת לוחוהמורכבים משני , לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,מ"ד(מעט )למ תו נרי יטו  /חלונות  .ג

זרים יקן ואבת והחלונות ורכיביהם יהיו בעלי ת מ(.מ" 6עם מרווח אויר בעובי של , לפחותמ"מ  4 זיגוג בעובי) הםינויר ביוח אום מרווכית עזכ

ה מורשקין צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי מת ,EPDMיגוג, אטמי גומי זלי סרג: םלכלובוריים, מק

 יותקן ,תהחלונו לכל במסילות :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורף , נגרר  ים פלדהכנף/ עםיום מזוגג מסוג אלומינ ןוחל הייהבממ"ד  ן.מטעם היצר

 .אחת רשת לכנף  הנכהכ להסימב ף סונ נתיב

ות שר פסתרמבאם פונה ל לרבות במטבח ור(אוור)בחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והבניה נדרש  לקיר חיצוני  בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .ות רפפת כיסוי(ב)לר מכנייותקן אוורור , וןתריס או חלהסגורה ב

  יועץ האלומיניום.עפ"י תכנון , ןגוו ל,פיורפ וגס .יניוםם אלומיעשוי םסי י מסגרות החלונות והתר .ה

 . )"חלב"( ומהו עמשקופה אבטיחותית זכוכית תותקן  )באם יש חלונות(, ושירותים רחצהבחדרי  . ו 

 . ש וי א ב כי   שות י ר ד לפי  או רפפות קבועות,  / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת לון  ח   אמצעות שה ב ( יע ש מחסן רכ נ ש ככל  )   ור המחסן ור או  . ז 

 מערכות, (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,  5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, יטחון(בה )פלדת לד. סהדלת כני  .ח

מ  "מ 1.25משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי של  .דירהר דלת ומספר צותחתון, מע מברשת סף  ,"תוטרוז"ונעה ידית , , מגן צילינדריםציר

 ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר. פויבחיו יהי וף ת והמשקכנף הדל לפחות.

  בטחון/אש.ות לתויותקנו ד ת קרקע יתכןמוקת בורבכניסה לדי ת רשות הכבאות,והנחילפי  .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

בכל היבט  או מילוי אחר שווה ערך/ו דבורלקספ יוילמ סגרת עםים על מקת מודבחווכנף הדלת תהיה עשויה משתי ל :פנים מכלולי דלתות .י

המתאים  שחיצוני מתוע יוציפ ואקה או צבע גמר פורמיי דלת.וף החוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משק –תפקודי 
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בהתאם לתקן ישראלי  היהת יהדל וף קשמ .פחותצדדים ל 3-פה בצומבהיקף כנף הדלת )קנט(  ., עם ידיות מתכת משני הצדדיםידות במיםעמל

לחת קמ/  היבחדרי אמבט  עמיד למים.היה תו י. המשקוף לאחר התקנאטימה יהלבשות פולימרי או עץ בגמר תואם לדלת כולל פס בעל  23מס' 

גוונים לפחות  3 תוךומ לו וצגיוון דוגמאות שגומ מתוך כשולבחירת הר גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-נוי" וצוהר/ צופוס פ"תבובי דמוי מנעול סי

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

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועם בקומה(דייריה כללשמש את אמור ל )בחרום מתיוק לוץכפתח חיהמוכרז   בדירה בפתחבממ"ד ו -פתח חילוץ  .יא

 פתיחה.ים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון היינוו שכנתיץ וליכפתח חוסמכות מויות הרשהבפתח שיוכרז ע"י 

 2 -וף הממ"ד גבוהים כת וריצדלסף הת. וניחיצ נגררת,/תחתהנפ ,מהפלדה אטו הינה דלת גןב מולמרחדלת כניסה  :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

יים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים פכנ 2ו א/ו יסלכנגררות תיים, השחת או א ף ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנ

פתח וליד ע"ג הקיר  העורף(,וד קיפהנחיות י לפ)נון אויר יס כתרעמ התקנת וק.וניתנים לפר'(, פלנצחסומים בדיסקאות פלדה ) בקוטרים שונים,

הרי מתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010מאי  אג"הות תקנ) .ןרצדות הילפי מי תהמערכ ותדהפרעה מקומית. מי רוצתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  רמיםי הגוע"מות נוספת תקינות ואטי תקבדי בש, יחייהרוכע"י רוקו יפלכן רף, אושרו ע"י פיקוד העוונבדקו תקינתו והתקנתו ש

מכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל הות כניתוב יןצובין המ ל סתירהשמקרה  כלבלמניעת ספק יודגש כי  פיקוד העורף.

 ם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.התוא
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 היטרים בדירסנ םוכלי  תקני תברואהמ – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו( םג)ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 שרותי אורחים מטבח
  חדר רחצה

 ריםו ה
  רחצהר דח

 כללי
 רחא ת שרו  סתפרמ

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 מ()בס"

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ --- ---

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

 --- --- נספח ג'ה אר ןאי --- --- זיכוי ₪ 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין ---  זיכוי ₪

וארגז  האסל
 )ב'( היפשט

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- ןרצדות הימי לפי לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן ---

 --- --- 'א 'א 'א --- גו ס

 --- --- אין אין אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
לפי הוראות כל דין 

 ךבהמשראה 
170/70  

 מבטיה()א
--- --- 

 --- --- סוג
 צוף משופעיר

 מקלחת()
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪ 

ם מים קרי ל הסולל
 ירהקמ כיור,חמים ל/

 משטחאו מה

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

 --- --- א' א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' ג'אה נספח ר ראה נספח ג' אין זיכוי ₪ 

לאמבטיה ה לסול
 יםלמים קרים וחמ

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- 'א --- --- --- סוג

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

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

ו ( א3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- סוג

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

 שרותי אורחים מטבח
  חדר רחצה

 ריםו ה
  רחצהר דח

 כללי
 רחא ת שרו  סתפרמ

 --- יש --- --- --- --- לניקוזכביסה ות נחיבור מים מכו 

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

 דיח כליםמור בי הכנה לח
והכנה לחיבור  רזכוללת בההכנה )

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

 --- --- --- --- --- יןא )ברז ניל( מקרר' מים לנק

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

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

 :ואחרות טבלהל ערותה

 לה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.טבב צוין יים בפועל רק באם ק)ה 

  נירוסטה בהתקנה מחרס/ סילי קוורץ/ קוורץ גרניט/ ,לבחירת הקונה: ס"מ( 80/46 -כפולה כס"מ או  40/60-דדת במידות כ)בו  טבחמ רכיו   )א(

 חרס: כיור רחצה היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה.י לפ ה שולחני )אינטגרלי(:צרח רו כי . סוג חומר הכיור()לפי  חתונהבהתקנה ת או  שטוחה

 .לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה, במידות חרס :לת ידייםטי נ כיור. החלטת פיתוצרת ל, מס" 40/50-מידות כ

 ( שב)מו :כיסוי אסלההחברה.  תחלטה לפי תוצרת . 1385ת"י עפ"י  ליטר( 3/6) דו כמותי חרס,/סמוי ארגז שטיפה: תלויה.: אסלה )ב( 

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי               

 י, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה מ הומוגנמ" 3.5קרילי בעובי מחומר אה יתה אמבטיה:   

 .מ"מ לפחות מצופה אמאייל 2.5 יבלחילופין מפח בעו . ברזל מגלווןמפרופילי                

 לניקוז שיפועים עם 2279 י"ת תבדרישו דומהע בגמר ,דין כל בהוראות שרהנד פי על מהמידות יפחת לא המקלחת משטח מקלחת:               

 ;המשטח       

וא ימוקם וה בציפוי כרום ניקל ,מותיכדו  ייקסר בעל מנגנון קרממ פרח/מערבל: דגם: . לקערת מטבח)כולל חסכם( סוללה למים קרים/חמים  (ג) 

  סדרות 3לבחירה מתוך  "מ לפחות.ס 20ומק לעו ס"מ לפחות 25 -בגובה כה יפ :תהיינה ברז מידות ,הכיור או העבודה משטח מישור על

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

  או העבודה משטח מישור עלוהם ימוקמו    וי כרום ניקליפבצ,  פיה  ערבלדגם: פרח/מ  :ים(מכ)כולל חס  יור/י רחצהלכ, ים/חמיםסוללה למים קר )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15ולעומק  חותס"מ לפ 15 -כבאורך   :היינהת ברז תדוימ ,הכיור  

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

 ת תיחהכוללת יציאה ת ,בציפוי כרום ניקל מים חמים וקרים מיקס מהקיר להתותקן סול :באמבטיה :ים(מחסכ ל)כול למים קרים/חמיםסוללה  )ה( 

 ס"מ לפחות ומזלף.  60מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך שרשורי, ר נוצייל' האמבטיה למ  

מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך  ן,נור שרשורי, מתלה מתכווניל צלוכיפוי כרום ניקל בצ ,(3רב דרך )מערבל/ -מהקיר דגם: : למקלחת  

 מ"מ.   15ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30ר באורך רוע מהקיז ר,לפי בחירת הדיילופין וחילס"מ לפחות ומזלף.  60  

 דה.י הספק/ים שיבחר/ו על ה/קבלן ו/אושיוצגו ע"י החבר סדרות 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך   

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

 .לבן: תגוון הקבועו  )ז( 

 . והזנת חשמל ( וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007תיקון אוג'  -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםכוללת נת כביסהכו למהכנת חיבור  ח() 

 חושת בלבד ללא אביזרי קצה.נרת נצאם לא נאמר אחרת, : בלנק' גז נההכ (ט) 

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

 שעומדים בתקן ישראלי קבועותלבחור או לרכוש  , באחריות הרוכש,נם ממבחר החברהבאם אי -ה(טי חצה )אגנית/אמבועות רבק (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 ז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור. בר= קרי  פרח קבוע. תוך שרוולמלף שנה ראש ברז נשלף =  (יב) 

  אחת.  זרת ידיתבע, ים לקרים /חמיםיסות מו)מיקסר( =  מערבל  

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

  

 קנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרותיש התייחסות בהערות לעיל י  םביהגלכי ציוד ומתקנים )מובהר 

 .להסכם הרכישה( שצורף 
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 , , ברצפהיין(הבנ משותפים לכללו)בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : אחר ביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורךא   3.6.1 

 בוי אש(. ות כישיוכמות, עפ"י דר )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  ת מהנדסלטבמיקום וכמות עפ"י הח, לתקרה מוךסבבקירות או   

 בין  להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזילפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב םמחלקי מיל וןאר  

 שרות ו/או במסדרון, במרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  דמיוע. מיקום למאיידהמיועד ם ומיקה מיועד למעבה, עדהמיקום ה  

  .הרהחבעליון ו/או במסתור כביסה,לפי החלטת מהנדס  בגג  בהלמע יועדמ וםלטת החברה. מיק"י החפע  

 המערכת הסולארית תהיה קנתתההוראות כל דין. תהיה לפי ת לאריבאמצעות מערכת סוהספקת מים חמים לדירות    3.6.2

 . ימר(המים )טים מון קוצב זמן לחיוהתק םילרבות גיבוי חשמלי לדוד המים החמ 579תאם לדרישות תקן ישראלי בה      

( הכולל מפסק זמן )טיימר קוצבלכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן   

 לתכנן מראש את זמני ההפעלה.   פשראמב 

והתקן קוצב באמצעות חשמל  מום המיםחיה , יעשת סולאריתמערכ תובאמצעלדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים   

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

גג עליון  או וך להסמבשירות או נגיש כגון במרפסת  אך רתבמקום מוס: הדודמיקום  ;ריםליט 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד(             

       מהנדס האינסטלציה. תכנוןלפי  

 (.2007 תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה ., מקלחתהרחצה, אמבטיו מטבח רותקע: מים חמים לכליםיבור ח 3.6.3

   .אין :דלי""ברז  3.6.4

 (.החבריקום לפי החלטת המ) : ישלדירההכנה למונה מים  3.6.5

  טלציה,האינס סמהנדלפי תכנון  ,PPR, S.Pונת, פקסגול, ו: פלדה מגולמים וקריםח חומר הצינורות: מים 3.6.6

 : פלסטי.פכיםשפלסטי, : ין דלוח  

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

 .: ישגז לדירה הכנה למונה 3.6.8

 

  ה:הער 

 התאמות, ברזי ניתוק, , ם עבור מחברים, מאריכיםתשלונו כולל אימחיר הדירה פי החלטת החברה. לנו היבדירה,  הגזק' נ מיקום 

 עצמו לחיבור הגז,  הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונהפיקדון מלאי ותשלומים נוספים מונים,  וזיכ, מיסים, רמונה קדוןיפ 

 ,)הכנה בלבד( בשרוול פלסטי תלחמושצנרת אספקת גז  בבניין. עולשית ע"י החברה לפרוהגז המ' חבהקונה ישירות ל ישלם אותם 

 כלולה במחיר הדירה. 
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 (טבלה זו לאחר  אה הערות)ר תני חשמל ותקשורמתק – 5טבלה מס'  3.7
 

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

 מיקום

קודת נ
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  תי ב
 רגיל

 קע ת בית
 וגן מיםמ

 תקע  בית
 במעגל כוח
 דפרנ

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 רותעהאחר/ 

 לדירה כניסה
 אהבו מ או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

מפסק תאורה ללובי   -
 . קומתי/חדר מדרגות

 . לוח חשמל דירתי -
ארון תקשורת כולל   -

 . שקע 
 ניה/טלוויזיה לפוט -

 רו די חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1 

 ( מזגןל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת  

 התריס. 

 פרוזדור
1 

סק  לל מפוכ)
 מחליף( 

1 - - - 

  3באורך מעל  בפרוזדור 
מ' או בפרוזדור הכולל  

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

 1 מטבח

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  

  ןהם מוג מ
בדרגת   מים
44IP    ואחד

מוגן   מהם
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 נור( )ת
- 

מיקום השקעים, בתי  
התקע יהיה מעל  
ל  משטח העבודה ככו

תאם  ר ובהשפ הא
ותקנו  בח ימטה לתכנון
עי כח נפרדים  שק

 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( למנורה

4 
ניים ליד  )ש

 המיטה( 
- 1 1 

ק'  )נ ם ואינטרק -
 ( שמע/דיבור בלבד

   רחצה דרח
 הורים

1 
 ( )מוגן מים

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- - 

 - 1 1 - 3 1 חדרי שינה

 /ד"ממ
 ינהש ח.

נורה לפי  מ
ת  הנחיו

 ף קוד העורפי
3 - 1 1 

  פיקוד תקנות לפי 
 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 ן מים( גו)מ

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

+ התקן קוצב זמן  
לדוד  הכולל מפסק  

  יעפ" השמש במיקום 
 התכנון. 

 + אוורור מכני

 - - - - 1 יםתו שיר
 ן, לובהעדר ח

הכנה לנק' אוורור מכני  
 . נידרשש  + מפסק היכן

 מרפסת שרות 
1 

 וגן מים( )מ
- - 

2 
 מוגן מים 
 יסה, )מכונת כב

 מייבש כביסה(

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
  כולל תריס חשמלי + 

נון פתיחה  מפסק + מנג 
 ידני. 

 ןמחס
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

החשמל של   ת כצרי
עון  לשר המחסן תחוב

החשמל הדירתי אליו  
ו  א  משויך המחסן.

לופין שהזנות  לחי
של כל    חשמלה

מחסנים יחוברו למונה  ה
ונפרד    משותף

למחסנים בלבד, או  
ד לכל מחסן,  ר פמונה נ

להחלטת המוכר ועפ"י  
 בחירתו. 
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 מיקום

קודת נ
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  תי ב
 רגיל

 קע ת בית
 וגן מיםמ

 תקע  בית
 במעגל כוח
 דפרנ

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 רותעהאחר/ 

 מסתור
 ביסהכ

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 (למזגן

- - 

    

  הערות לטבלה ואחרות

 דת הדלקה אחת.כולל נקוה(, אהיל/ ארמטור -כיסויו נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה יתב = ודת מאור קיר/ תקרהקנ (א)

  .רד(, נספר כל שקע בנפתר בפנל אחד)שני שקעים או יו ן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.קת= "שקע" בודד לחיבור מ ר )רגיל(בית תקע מאו  (ב)

 לפחות. ר"ממ 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  שקע בנפרד(. או יותר בפנל אחד, נספר כלי שקעים )שנ מזרם חשמל רגיליזון נה שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  גיל()רר בית תקע מאו   (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5 םייבוצע בכבל

 ותכמל ושאינם תוספתיף א' עס)בתקרה או קיר(, המצוינים ב רמאושל נקודות ה הדלקהלבד לאופן התאור ב נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 2.5ת ללוח למפסק נפרד עם קבלים ורמחובר ישי ד )כל נק' במעגל נפרדים על גבי מעגל חשמלי נפר/ם" הנמצאקע/י"ש = מעגל נפרדתקע  תי ב (ה)

 מ"מ . 

 בדרגת הגנה גבוהה.מים ן וגנפרד אך אביזר הקצה מ ל מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמ עתק ביתאו אחר=  IP44 דרגות הגנה בית תקע עם  (ו)

בין מחשבים,  –ורת שקוכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תות ביחד )קומפלט( או לחוד נקוד 3= חשב()מ חוץ/תקשורת טלפון /הטלויזי נקודת  (ז)

אינטרנט. /םניפוחיבור הדירה לרשת הטל אללור לקליטת שידורי כבלים.  בלחיה כאמור, ואפשרות שידורי חוב חיבור לקליטת –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  נקודת ההכנה בקירורת ועד התקשמשיכה מריכוז  וחוט רונקודת התקשורת תכלול צינ

 .(עמדת שומר לפי הענייןלה או נלמבדלת כניסה לפנים )צה לתקשורת נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קן פנים )אינטרקום(= ו פנקודת טל (ח)

  מ. מ" 2.5ם כבלילמפסק נפרד עם ללוח  ת, מחובר ישירול גבי מעגל חשמלי נפרדע וחבית תקע כ = נקודת כח (ט)

דת ההכנה ורת ועד נקוהכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכוז תקש משיכה בלבד. טואחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחבאם לא צוין "הכנה"=   (י)

ק למניעת ספלי(. )ספיר ""מפזר חום" ולא "תנור להט ת הדייר(,יוחריותקן )באחדר הרחצה  תלמעל דכנה לתנור חימום נמצאת הם הבאבקיר. 

 שקע מוגן מים. תההכנה לתנור חימום כולל החברה. מצעי חימום לא מסופקים ע"ידגש כי איו

ם ה/ותדליקים/מכבים את אך מא ונים הנמצאים בריחוק ביניהם,שים משני אביזרים נפרדקה/ כיבוי, נקודה/ות מאור הניתנות להדל =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

חובר ישירות ת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה ת פאזית בארון המטבח, מתחתנקודת תלתקן תור תלת פאזי= חיבו  תלבדירת מגורים הכול (יב)

 החשמל הדירתי. חוווט לרבות בית שקע והמפסק בליהח נקודה תכלול את כל. ה5*2.5בל למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכ

 

 זה  או במסמך אחרויין כך בטבלה, במפרט מכר רק באם צועל לעיל יותקנו בפערות הבי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות כ הר)מוב

 כישה(.רהשצורף להסכם  

 

   לתאורת  בתמנגנון שובחדר מדרגות  קת אורללהדלחצן  .יש: מאור תו ומה: נקודחדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל ק   3.7.1 

  יש. :הדלקת אור במבואה קומתיתהדירה ל מתוךלחצן  יש. אור:לקת דה לחצני  יש. גופי מאור:. קבועה לילה               

 קשה להיתר(.לים )צינורות( בדירה על פי תקנות התכנון והבניה )בוו: הכנת שרטלפון חוץ  3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן וג:פעמון: ס 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.רטנדסט: : סוגרי הדלקה/שקעיזאב 3.7.4 

בתוך  רגיל(, עק)כולל שדירתי ולוח תקשורת  (תידלצורך הרחבה בע מודולים 6-ם פנוי למקו )כולל השארתתי דיר לשמלוח ח 3.7.5  

 אין. :שבתשעון : יש. י פחתמפסק החשמל.לפי תכנון מהנדס   מיקום: .: ישהדירה

 ל קוצב זמן.ולכ  : יש.חשמלי שמש/ים, מ נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .ח הקונה("ענת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י ודירה אינו כולל הזמנה והתקמחיר ה) מפר.א 3×  25פאזי: תלת  :י גודל חיבור דירת 3.7.7 

 הראשית בקומתה , כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסריבושמע ד )אינטרקום .5 רט בטבלה: כמפומיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 (.בחדר שינה הורים רלשמע ודיבוופומית  ,סההכני  

 ן.: איעגל סגור )נפרדת(נוספת במזיה מערכת טלווי  3.7.9 
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  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :הי זטלווי הכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

.  לחילופין (אשר תספק שרות זה יתוצער -ברת הטלוויזיה הרבלחאשר ישולם ע"י הקונה ישירות   ועליר וללא חיבור בפללא ממ)   

ע"י הקונה  שרתי אשר יירכיד)ללא ממיר  M.Fדיו ור 33, 1,2ץ לקליטת שידורי ערו בנינים או למספר ןיילבנלחת מרכזית נת צטאנ  

 מספק שרות זה(.  

 :ריםמיתקנים אח 3.7.11 

 ש"ע. טה" אווונ"תי חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דיר לישמ, יבוצע ע"י מפוח חותנהמחויב באוורור מכני לפי תק ללר חאוורו  -  

החשמל ולרשת פאזי תלת לחיבור תאיםת המערכת .הדירתית החשמל צריכת של ולבקרה לניטור מערכת ותקןת דירה לבכ -  

 .םהמשתני החשמל פיתערי הזנת רותאפש הישראלית   

 :תכלול המערכת                                    

 מליחש זרם המודד רכיב על בססתמת אשר תירתיהד החשמל בלוח ידהדמ תיחיד                                   

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

 תםוא גומצי מקומית בצורה הנתונים את ומעבד לקבהמ אלחוטי דיגיטלי צג                                    

 הכניסה במבואת / הכניסה תלדל בסמוך ,הדירה בפנים יותקן גהצ ; ברורה בצורה                                    

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת וטפתהשה האנרגי צריכת נתוני תא לפחות יציג הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה נגיש קוםבמ                                    

                               .הכספית                                    

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

 

 ה:/ חימום, בדיר מתקני קירור .4

 :תכלול שרא ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני ערכתלמ דבלב הכנהיש  ן.אי זי רכמ דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1 

 יחלק לכל קצרו יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או ההאמבטי חדר תקרת לתחתית בצמוד דלמאיי מתוכנן מיקום . 1                     

 ;הדירה     

                        המתוכנן המיקום בין הרצפה במילוי הנעו קירמוכנסת ב חשמלי ופיקוד נחושת צנרת לש "הצמ" לרבות הנדרשות תיוהתשת ביצוע  .2                   

  מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או צפהר למחסום מאיידה ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד ידיאלמ                        

 .בפועל רכתהמע להתקנת עד ,סבג וחבל כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                      

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

 .אוויר מיזוג סנדמה ידי על המערכת לתכנון התאםב יהיה ההכנות יקום. מ4                  

 .המעבים / מעבהה םמיקול ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 ה ההכנה תכלול:ז ע הכנה למזגן עילי בממ"ד. במקרה*באישור פיקוד העורף, תבוצ.       6  

 . ירה מלוח החשמלרדת הזנה ישנקודת חשמל נפ -                    

 כסה. צינור ייסגר במה ה. קצלממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירהץ חוים, מנקודה בקיר ממ קוצנרת ני -                    

 כנון.תהה יהיה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ מיקום המעב -                    

 יר.והא ון מהנדס מיזוגבהתאם לתכנ כל ההכנות הנ"ל  -                            

 לכל  מיזוג שרמאפ אינו הדירה נוןתכ ווירהא מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ל.עיל (6) 4.1מור בסעיף לאר מעב .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את כלולשת הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  עתבוצ ,כאמור אחת  מרכזית מיני תמערכ באמצעות חלקיה  

 .מים ניקוז תנרוצ גז צנרת, צנרת חשמל לרבות תרשוהנד התשתיות   

  .יןא :ניין אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבג זו מי  4.3

   .: איןבגז הפועלום חימ תנור  4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור הדונק תבוצע. : איןמום הפועל בחשמלתנור חי   4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.ים חשמלייםרקטו קונב  4.7

 .: איןצפתי ר תתחימום   4.8

 : אין.ים אחריםקניתמ  4.9
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 :מחסן טיחות בדירה, בוב שי אסידורי כיבו * .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן  ."י רשות הכבאותע דרשיככל שי: הבדיר ספרינקלרים(:מערכת כיבוי אש אוטומטית ) 5.1  

 .תוכבאדרש ע"י רשות היככל שי: עשן גלאי  5.2  

 יש. )ממ"ד(: גן ו מערכת סינון במרחב המ 5.3 

 

 , ע"י רשות הכבאות דרשי י ככל ש ,יהםעל חיפוי/ציפוי ות בלר ,כיבוי ובטיחות אלו  גילוי, סידורי ת קנהת*   

 ות.ו שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוני א/, ו כנית המכרבתו  יוצגו  לא בהכרח    

 

 ת:דות פיתוח ושונו עבו  .6

 חניה 6.1 

  גרש;: בתחום המכולם. הרלדיולא פחות ממקום חניה אחד  יתר הבניהה פיל: לבניין/ים חניה ותמסך הכל מקו  6.1.1   

 . יעשו בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינטטי :גימור קירות פנים המרתף .ףבקומות המרתכל החניות               

  ;אין)לפרט(:  ום אחרקבמ חניות  

 כר.ת המכמצוין בתוכני :מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספריש, : ת(תפשו חניה לנכים )פרטית/מ 6.1.2   

 פח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  סנמן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובחנייה לנכים כמסו             

 .דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה ללכ יןב נכה, ה(, ובהעדר רוכש מטעם משרד התחבור                               

 : יש.מערכת תאורה .מוחלק בטון :רה חלקיתמקו /קורהמיה חנ גמר רצפת 6.1.3  

 .שי: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 .מכר: לפי סימון בתכנית המיקום אחת לפחות.: מספר חניות לדירה 6.1.5  

    אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

 רשמגפיתוח ה 6.2 

 .לבנין הכניסה למבואת עד מהרחוב תוניצחי הכניס רחבת תתוכנן שהמגר וםבתח                               

 ]ןלבני הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  כניסה שביל תכלול החיצונית הבחהר                               

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח דוציל והמלו גינון בעל ומואר                               

 .אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית יט/לגרנוון/ : בט: חומר גמרשבילים 6.2.1  

 .בהיר על גווןבתן כל הניף יהיה הריצו .: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2 

 ים בהתאם כוני במגינון חס .יש :צמחיהמצורפת(.   יתכנבתן )על פי סימו .יש: ותפתחצר מש 6.2.3  

   חקלאות.להנחיות משרד ה                                 

 .: ישתפ משות רשת השקיה 6.2.4

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

 יעשה ע"י הרוכש בעת  הבניין(לי ו ם משמי תפרטיות )להרחק בחצרות : סידור שיפועי ניקוז פני הקרקערההע   

 .סידור הגינה הפרטית    

 ,וכו'(שוחות  צנרת,מרזב/ים,  )חלחול  ,יםביוב ומיתכן גישמה/ות, גז, : וט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירה/ות גן רי פ 6.2.6  

  .וייבכ ת,קשורתחשמל,    

 מ"ר. 7-מ חותפלא  בשטח: יש, רה/ות גן ודה לדי הצממשטח מרוצף בחצר  6.2.7  

 ודרישת הרשויות.  הלפי היתר הבניחומר: : של המגרש ות/גדר בחזית 6.2.8  

 .החברולפי קביעת ה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע    

 ן.אי(: בחלקה קומה פתוחה) קומת עמודים מפולשת 6.2.9  

 

   מערכות משותפות .7

 : מערכת גז 7.1 

 המתואר בתוכנית  םוובמיק ,, בתאום עם חברת הגזרקעיק -גז תת י/צובר באמצעות מרכזי דוריס ז:קת גהכנה לאספ    7.1.1  

  אההנת וזיק נהת הצורך תינתבמיד המקומית. ת הרשותי דרישו"עפ ו/או המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה   

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 רת הגז.וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות חב ,רוכאמ הגז צובר/יבזאת כי מובהר    

 ;: ישכזי לדירהרמ ממקורצנרת גז  7.1.2  
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 .(3.6יף ע)ס 4ראה טבלה : מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 7.1.3  

 

 :י אשסידורים לכיבו  7.2 

 .יחותהבט י והנחיות יועץת הכיבולפי דרישות רשו :ץ בחדרי מדרגותלחת עלהפמערכת ל 7.2.1  

 וי והנחיות יועץ הבטיחות.בילפי דרישות רשות הכ: פרוזדורים/במבואותמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 חיות יועץ הבטיחות.רישות רשות הכיבוי והנלפי ד :(ריםמתזים )ספרינקל –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 חיות יועץ הבטיחות.והנ יבוית הכלפי דרישות רשו: כולתן דות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותעמ 7.2.4  

 נחיות יועץ הבטיחות.הולפי דרישות רשות הכיבוי  :י עשן גלא 7.2.5  

 יםתפשו יבוי בשטחים מארונות כזי כיבוי )הידרנטים( ו , בראש י יבו כו  גילוי  מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 ות.הכבאי דרישות רשות כמות לפמיקום ו  פרטיים, או               

 

 יועץ הבטיחות. תע"י רשות הכיבוי והנחיו ל שידרשככ: אוורור מאולץ במרתפי חניה 7.3 

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

 .אין הדיירים:אויר בחדר/ים לשימוש  ת מיזוגכמער 7.5 

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת קמוימו דוארה ותתיב מיקום: י. ואר שגולד 1לוועד הבית,  1לכל דירה, : ארדו ת בו תי  7.6 

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

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 לשימוש כלל  ים/רחד ,פים(בחלקים משות)ה ות תאורמאגר מים, מערכת מים, קה ומשאבוניס ותרכמע  

 .תוכנית המתכננים והיועציםלפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין יםניבבניאו  נים סמוכים,יולטובת בניבבניין  הדיירים  

 

   המבנה למערכות תשתית חיבור .8

 : אין.חצרל פרדנ ה מיםמונ: יש; לבית ראשי מונה מים ש; י :י כזמרחיבור לקו מים  8.1  

 יש. לביוב מרכזי: בורי ח 8.2  

 לא כולל התקנת מונה.; יש. חברת החשמל תו בהתאם להורא ,הבניין לרשת החשמלחיבור  8.3  

 .הדירה לחב' הטלפונים וריבח ללכוה )בקשה להיתר(: לא תכנון והבנים לתקנות הבהתא :םי פונהכנה לחיבור הבניין לרשת הטל 8.4  

   (.3.7.10 גם סעיף הכנה בלבד )ראה  .אין (:אינטרנט/הי זלווי )טת יין לרשת תקשורבור הבנחי  8.5  

  עבודות שביצועם בפועל הרכישה. חירבמ כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תלי הגובל במגרשלכפיתוח  8.6  

 נם באחריות החברה.אית מיקויעשה ע"י הרשות המ  

  (.ו אחר לפי היתר הבניהא םיטמונלים יש )מכ: ת אשפהם לאצירמתקן/י  8.7  

 .הרשות המקומית ע"י: י אשפהפינו   

 

   כוש משותףר .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 שותפים בתוכנית המכר.ומנו כמסאם ב: מקומות חניה משותפים    9.1.1   

 אין. :(פתוחה ועמודים, יסהכנת ומ)ק קומה מפולשת 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: תו לדירדים סנים שאינם צמו מח 9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות מ :בשטח .: ישה )לובי( בקומת כניסהמבוא 9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 בכל בניין. 1: )מספר( תרגו חדרי מד 9.1.6   

 בכל בניין. 1: מספר מעליות ש;י :תיו מעל: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.על ידי מיתקנים על הגג: וס פק התהחל פחות: לג משותףג 9.1.8   

 ממ"דים. -מוגנים דירתיים םייש מרחב אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 , משאבות חדרות סולאריות, משאבות סחרור, רכמע: ון( כגמשותפות ו/אוטיות יש מערכות טכניות )פר :על הגג ניםמיתק 9.1.11  

  דין.פי כל ל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת עכל ומים אגר מ           
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 .; יששטח ללא גינון  : יש.פתוח בתחומי המגרש חטוש חצר 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף ה, זהט פרמפורט בפרקים אחרים במכ:  ת שהינם רכוש משותףשל הבי  םספי מיתקנים וחלקים נו  9.1.13   

 ר.יות המכבתוכנ   

 

 שאין להוציאם מהרכוש המשותף:  (םמיייאם קב) םחלק/י  9.2 

 ., )מילוט(י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 סה.לובי בקומת כני  9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 על הגג. המשותפים() השוניםם ניתקמי גישה מחדר מדרגות אל ה 9.2.6  

 ת.ונו כדר מאל חה מחדר מדרגות גיש 9.2.7  

 .ותפים(שמ) מלובי קומתי לחדר/ים טכני/ים גישה מחדר מדרגות או  9.2.8  

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

 .ליותעמ 9.2.10  

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

 תף.חברה כרכוש משוו ע"י הככל שיוגדר: חלק אחר 9.2.12  

 

 

 )לבניין/ים לפי העניין( ית משותףב 9.3 

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

  מצוישל התקנון ה אהשנה הורשבדעתו להחיל על הבית מבטל או מו א תבימשותף והתקנון שחל על ההמיועד להירשם כבית     

 אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על ף לחוזהרצים להלן, חייב לכלול במפרט או לתייחסת לעניין מן העניינים המנויהמ    

 ;המשותף  שרכוהוצאת חלק מה (1)    

 ;רהילדלק ברכוש המשותף הצמוד שיעורו של הח (2)   

 שר אליו;בק םויביהמח שותף ובשירותיםהבית המשיעור ההשתתפות בהוצאות  (3)   

 ת בדבר ניהול הבית המשותף;סדרי קבלת החלטו (4)   

 ת;)א( לחוק המכר דירו3כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף  (5)   

 ב כר, כמי שהתחייחוזה המקטן )א( יראוהו, על אף האמור ב ף עיסב ניין מהעניינים המנוייםכר שלא מסר פרטים על עמו )ב(  

 יחולו על הבית  המשותף.  ות התקנון המצוי לגבי אותו ענייןוראהש    

 

 ורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:עי ש 9.4

 של כל  ( לשטח 5עיף ס 'אק כמפורט במפרט מכר זה פר)כהגדרתה ואופן חישובה הדירה  שטח יהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין 

 יקול דעת ש כפי שיידרש לפי ום הבית המשותף,חס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישן ביותיקלכל , זאת בכפוף יןור בבנייחידות הדי  

 יילקחו בחשבון השטחים בבית ברכוש המשותף לא  ל דירהכשל  מוכר ו/או כפי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקהה  

 (.6ף א' סעי דים לדירה )כהגדרתם במפרט זה פרקמוצה  

 

 בדבר ניהול הבית: חלטותהת קבל סדרי  9.5

 . 1969 -קבוע בחוק המקרקעין התשכ"טיהיה על פי ה 

 

 :יו שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אל 9.6

 ה.ש המשותף הצמוד לכל דירל פי שיעורו של החלק ברכויה עהי 

 וצאות הקבועות שלתשלום חלקן היחסי כאמור ברכיב ההויבו בחיועל ה בהן שימוש בפלא יעש ה בידי המוכרנייירות שהחזקה בהן תהד

 המוכר יהיה פטור אשר  תף,משוותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש השמאחזקת הרכוש ה

בעה שלהן כאמור ות ההציומזכ זאת מבלי לגרועו, פועלשיוכיח  לגביהן כי לא היתה צריכה ב ראחל ביחס לדירות האמורות מתשלומן

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

 ב  "צמכניות האשר מסומנים בת ותף השטחים הבאיםהרכוש המשמ ואיוצ, כםבהסמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה       

   כם המכר.או בהס/ו/או מצוינים במפרט המכר ו      

 ביעתה הבלעדית של החברה.ק ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפיחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ניה שבתחות המקומ .א

 שטחי חוץ מקוריים.  . ב

 . שיש( ככל תף,משו למעט חדר עגלות) מחסנים .ג

 מסתורי כביסה. .ד

 לעיל(.  9.2.9ק כאמור בסעיף לחהוגגות )למעט  , גינותותמרפס .ה

  .המוכרת תמדו החניות והמחסנים לתא שבבעלוהחניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו כל צא יוהבית המשותף ל ת רישוםככל שבע .ו

 

 

   ____________    ____________    ____________ 

 המוכר חתימת     תאריך          ונה קת החתימ         

 
 
 

 .המשותף נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית םימסמכ נספח א'
  .יותלת כלהערו נספח ב'

 .טבלאות זיכוייםספח ג'       נ
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 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות – 'נספח א 

 

 ט:פרמל הפרד שנתוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי  10.1  

 .דירההניות( של )חיצות מידות של כל חדר ומידות כלליוהכוללת  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.1   

 המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מה בקנה מידה לא קטריתכנית הקומה בה נמצאת הד 10.1.2   

 בקומה.ון הרכוש המשותף מסיהכוללת  1:100 -מקטן  אתכנית קומה טיפוסית בקנה מידה ל 10.1.3   

  ף כוללת סימון הרכוש המשותה 1:100 -ן מקנה מידה לא קטרתף במ ות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומותניכת 10.1.4   

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

 . 1:100 -לא קטן מה דמי בקנה גתכנית קומת ג 10.1.5   

ת משותפ רצחון הכוללת סימ 1:250מידה בלת היתר בניה בקנה לרשות המקומית לקה שתכנית המגרש כפי שהוג 10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 על פי בהתאם לכל דין לרבותת ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה 10.2  

 בעניין: ותק המכר דירחו   

 כל רכיבי הדירה על גימורם.ת קפעולות שוטפות לתחזו )א(   

 מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, רבות ל השירות המותקנות בדירה תל מערכוש נעתללת ותחזוקה מוזוקה כותח )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 נדרשות. םא ותקופתיות,ת ווטפרות שותדירות ואפיון ביק )ג(   

 ליצירת קשר.טלפון  רפומסספק שמות יצרן/לרבות  תקנים בדירה,יות של ציוד ומערכות המוחראמפרט טכני ותעודות  )ד(   

 

 של  של המערכות וחומרי הגימורתכנית והוראות תחזוקה  (1) ה בבנייןימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונ רכהמו 10.3  

 עניין:בר דירות מכהפי חוק  סור בהתאם לכל דין לרבות עלמל ן שיש חובהיינהב  

 רם.על גימו ןנייקת כל רכיבי הבת לתחזופעולות שוטפו )א(   

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

 באלה. אוצמכניות וכיו רלקטכות אראוויר, מע   

 אם נדרשות. וטפות ותקופתיות,ש תאפיון ביקורותדירות ו )ג(   

 בות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.רלמערכות המותקנים במבנה, ציוד ו לשות י ותעודות אחריפרט טכנמ )ד(  

 ליה.ימיפקסומספר  וןפטל מספר תרשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבו )ה(   

  בטיחות תוערכשמל ותקשורת, מחטרית, ות בלבד של אינסטלציה סנירכות המשותפמעל( AS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  במבנה ובפיתוח. תוומערכות אלקטרומכני   

 יה.נויי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מלבעהקבועה של ו אית הזמנ תלמסור אותם לנציגו   
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 זהרות הערות כלליות וא   –נספח ב' 

 לדירה ו בנה ערות כלליות למה

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה פי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי,ל ל המוצרים והמלאכות יהיוכ .1

בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה  נהיבבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התק ת(ילר)לא סלו נהנטאן לת מתקנהחברה תהא פטורה מחובת התק .2

 דין. ראות כלוהל ף פוחת לווין, בכו/או צלבכבלים 

 עבעצמו ו/או באמצעות וועד הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ו/או להימנ ללפעוהקונה מתחייב  .3

 סוריסדרניים וביצוע רשים חוות אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלת שורבלכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, יס כדי שיש בהה לפעומכל 

 .למניעת קינון חרקים תקופתי

 יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. וות כאמור כרמע .4

ינות קיטום פבחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע . םדות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליייבמם )פוגות( חיומרויעשו  בחיפוי ובריצוף  .5

 .)גרונגים(

להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות  הריודגש כי באם תידרש החב יעת ספקנמל .6

 ובזכות לצורך גישה, כן ןבמתקני הבנייש ולרבות שימ מתחייב לאפשר גישה חופשית נהמוכים, הקוס םחרינים איהמשמשות הבניין ו/או בני

 ים אלו.ו כן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחמכעות הקרקע למעבר כבלים. בות רצורלים והטיפול בשטח/ השימוש

 ת.ואו רעילים, באריזות פתוחות או סגור םפיריחות חרי יםטפולרים המחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חו .7

 .ה לקונהריהד עמו בטרם נמסרהו מי מטעבודות בדירה ע"י הקונה א יבוצעולא  .8

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

 גע בשימוש ובתפקוד.יפ ובאופן שלא ונפרד למחסנים בלבד שותף מה שה  מהרכושתע ניםלמחס להזנת החשמ

אך לא  מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעה ,ותקנו באזור תליית כביסהר באם ייוהאוים ויח' מיזוג מים החמשל דוד ה מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

שות רידעומדת בחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם יב ה שימוש רקעשיה, הקונ יבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע" .11

 התקנות לרעשים ומפגעים.

פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה לחומרי הבניין,  ומזק כלשהו שיגרמחסור או נאובדן, ל שהיחראי אחריות כליהיה א המוכר לא .12

הפריטים ,ע העבודה צויבגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ב תיוכל האחר ,ןמכ אחרבין לולדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה 

 .דבלבתחול על הקונה ת הנ"ל והאביזרים והתוספו

המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת  בהדגיש כי יש לאוורר המרחחשוב ל .13

 .ירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןבק טים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצאגגרבא אלהימצ וללר עון אשדלסלק שרידי גז רא

 חניות, מחסנים ,בשטחים פרטיים, כגון גינותם במבנה ואשר יעברו יראחרות המשרתות כלל הדיי מערכות וארת חות ביוב או צנתכנו שוי .14

 קט. ירוויועצי הפ נינמתכחלטת הומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י 

שבון שטח המגרש, בהתאם ש ועל חרגבמ ב וכד'( ימוקמוגז, ביושל מערכות השונות )חשמל, בזק, טל"כ, ת ופילרים )גומחות( עירוניים ושוח .15

 ניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.כתל

 רום לשקיעות בריצוף זה.גל בת" עלוליםתלשן מי "אבחברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים בארינסיעה  .16

 תיפגענה. אבכל מקרה זכויות הרוכש לו ויות.שרר הכנון ו/או אישוצרכי התבמספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לם ייתכנו שינוי .17

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

 יים או משותפים במרתף/ים.רטפבשטחים  בגז פחמימני )גפ"מ(,המופעל  קןאחסן כל מתל וו/אתקין הבנוסף חל איסור חמור ל .19

עברה גלויה אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים ה ף להוראות כל דין, תיתכןת ובכפווירשוו/או הנחיות ה התכנון לפי דרישות .20

ותפות ושל מערכות שאינן שהמות הבניין רכעל מטים שנובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמ 

קווי חשמל,  ,ביוב, צנרת מ.א. ואוורורשוחות  ,זיקות ביוב, צנרת נמל, צנרתעלות ועוד כגון: צנרת מים, צנרת חש ת,רמשותפות, צנ

פרטית, ה יבחנרות, צטלפון, תקשורת וכדומה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במחסנים, במרפסות, בגגות מרוצפים וח

ם. ייטכנחלטת היועצים ה, לפי הקרות הכל מעבר למסומן/למצוין בתכניותבתומשותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות  םחיבשט

ה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. הקונה יאפשר גישה רקות כאמור יתכן ויכוסו בתמערכ

 .נ"לכות הרלתחזוקה וטיפול במע

לכלל  השייכים ,ורת( וכן פתחי ביקוז וכד'יתכן ועוברות צנרות )מים, ביוב, ניק ה,יבסמוך לתקרת הדירה, או המחסן או החנות רצפה, קירוב .21

 ים משותפים. קלהבניין, ומהווים ח
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צי התכנון, ויל, בהתאם לאיםיסופלוקה חגבולות המגרש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום ו .22

 .הביצוע ולדרישות הרשויות

אפשר בחירה כבר מהאו סעיפים מסעיפי המפרט סעיף ו/ש כך ש התקדמה הבניהעם הרוכמען הסר ספק במידה וטרם חתימת החוזה ל .23

זכות  אוו דרישה ו/א/ונה כל טע הושלם, לא תתאפשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא תהיה

 ן.בלקבחירה או החלפה בעקבות בחירת ה

מהן. עלות השימוש בחשמל  קאת דירות הפרויקט או חל ו שתשרתזות, המשותפת של הביהחשמל  יחובר למערכת  - T.V-מגבר אנטנה ל .24

 תהיה חלק מהוצאות הבית המשותף.של המגבר 

 כלי שתילה.מב באדנית אלאת ושירחיה ימאין לשתול צ  - (ככל שישבאדניות בנויות ) .25

לי דבו תופעות טבעיות כגון: הע, יתכנוצהמקובהתאם לכללי  ישראליםבעית, בריצוף וחיפוי ובכפוף לתקנים הט ןבאב -הבדלים בין אריחים  .26

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

כן לא ר. כמו '(, אינם בהכרח מסומנים בתוכניות המככוועמודים, קירות נושאים, קירות בטחון )ן שלד הבניי כתרמע -יין נשינוי בחלקי ב .27

הריסה ו/או עבודה הכוללת , תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל לממערכות מים, ביוב, חש בייות נתינכבתומסומנים 

 .בדיקה ת, מחייבקהזהחלאחר קבלת ה פרצ רה אוקבקירות, ת חדירה לעומק 

ת, ביוב ומים ויו/או למערכות אלקטרומכנ וחוץ(, םי)פננות בחלל גבוה וע, חלושל פתחי בניה החסומים בזיגוג קב  - י קו י הגישה לתחזוקה ונ .28

 םגו, )פי1139 "יתד בוהעומ ו/או גג/ות עליונים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדרש רק מורשים לעבודות גובה ובציוד מתאים

 מתרומם/תלוי, סנפלינג וכו'(.

דרים ומרפסות(, לרבות ח)מעבר בשטחים פרטיים  פשרקונה יאה ,יןת בחזיתות הבניקירו, וגגות ןוניקיולצורך תחזוקה   -ח פרטי שטבמעבר  .29

 .אשרובתאום מ ןהענייקשירת פיגומים, סנפלינג, הנחת ציוד מכני וכלים, הכל כמקובל בנסיבות 

 וכו'  םגניות, מפוחים, מזת, משאבו כגון: חשמל, תקשורת, גנרטור, מעליוהייככול ש -ניות ומערכות אלקטרומכניות כט של מערכות ה קחזו ת .30

 הקונה בהתאם להראות התחזוקה ובהתאם להוראות כל דין. ואיעשה ע"י נציגות הבית ו/ת

ום לצורך חר בעתאשר ישמש את כלל הדיירים בקומה  יונחיצחילוץ  לתדון/קם חלוימ ןבבנייבאחת מהדירות בכל קומה יתכן ו -חלון חילוץ  .31

בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר קבוע ג רומתחייב כי לא ייקבע ס ,ץת החילולדון/ה רכש ממוקם חלירה אותאשר בד ,מעבר ומילוט. הקונה

 ירה.הד ירתרם בחטעל המוכר להעביר מידע זה לרוכש את המעבר בדירה אל חלון/דלת החילוץ. 

 תיצועיבות תחזוקה מקות המחינים הותקנו מערכות אלקטרומכניות ואחרשוהבמבנה ובחלקיו  -יפול שוטף במערכות טל הדרכה .32

בסמוך לקבלת החזקה במבנה, את נציגי היצרנים ו/או החברות ספקיות הציוד או המתקינות  ןמחלה החובה לזהמוכר , על ושוטפת

 מוש והתחזוקה.יהשלאופן  ביתה תיגולנצ הכהציוד, לצורך קבלת הדר

 

 אחרותהערות כלליות 

מושפעות באופן  ,או גרנוליט/ו ון כי רצפות בטון, אספלטחת בחשבקליש  -בילים וכו'( ברים, ש)מיסעות, מע עות ססמיות על חומרי גמרשפה .33

בטיחותי ו/או תפקודי בתופעה  עפגי אין כל מכ שודגספק י טבעי מתזוזות ססמיות ו/או תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעירים ברצפות אלו. למניעת

  ופעה.תהות פת בהתאם לשכיחוקה שוטלחומרים אלו. יש לבצע תחזהאופיינית  ו,זטבעית 

הן בנוסף ומבלי לגרוע מההערות האמורות בתכניות, וכי הוראות המפרט כולן הן בנוסף ומבלי לגרוע  למובהר בזה כי ההערות הנ" .34

 .מהאמור בהסכם
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   יכוייםז ת טבלאו  –' גח פנס

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 
 מיוחדות ותרהע

ותיקון לצו  1974-התשל"ד ,(לחוק המכר )דירות 6מס'  בתיקון שרכנדהוראות המכרז ובהתאם לריכוז זיכויים אלה הינם  .1
ניות כהתם מהמפרט וייושינוצעו ב)מפרט המכר(. מובהר כי עפ"י הוראות המכרז, פרט לנרשם להלן לא י 2015-המכר התשע"ה

 יכויים ו/או חיובים אחרים.ז והמצורפים להסכם המכר ולא יבוצע
 

 .ים מע"מללכו אינם להלןובים רים הנקהמחי .2
 

 ספח זה צמודים ל:מדד תשומות הבניה, מדד הבסיס:המדד הידוע ביום חתימת הסכם המכר.נבהמחירים הנקובים  .3
 

ה )במסגרת הליך שינויי אל יכוייםלז ן, על רצונו או אי רצונו לנצל זכותולקבדיע לחברה/הולרה ש הדיכרוהמועד האחרון שעל  .4
  ימים ממועד החתימה על הסכם המכר 30ן בתוך לברוכש הדירה ע"י החברה/הקימסר ל ,("עהמועד ההודלן: "ים( )להדייר

 יום קודם למועד קבלת ההיתר.  60ובכל מקרה לפחות 
 

תתקבל כוויתור י הקבלן בתום התקופה, ע" עת תזכורתריך האמור ובכפוף למתן הודאהתכאמור עד  רהיהד רוכש תאי הודע .5
 ן.זו על פי כל דילזכותו 

 

המתוכננים וככל שנבחר ע"י הרוכש ספק מטבחים שאינו ספק החברה, התקנת המטבח  חבל זיכוי בגין ארונות המטניצו .6
 שבונו.חל ת הרוכש ועיורבאחרה, ויתתאפשר לרוכש רק לאחר מסירת הד

 

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

כאשר הוא מוצמד למדד תשומות הבניה בהתאם למועד  קוזז מהתשלום האחרון בגין הממכרי ום הזיכוי הכולל והמצטברסכ .8
 הזיכוי.

 

 .מהדרישות על פי כל דין. ו תשמספר הנקודות ותשתיות החשמל לא יפח איל ינתן בתנשמחות לנקוד מתן הזיכויים .9
 

אחד לפחות לכל שני חדרים כאשר חדרי השירותים  ימתקן ביתי יותר מעגל סופחשמל, בל עיםם והתקנים הנוגם לחוקיבהתא .10
ם, בישול ומזגן אינם כלולים יכליבש, מדיח מי סה,ת כבינוהמעברים אינם כלולים בחישוב החדרים. מעגלים לדוד חשמלי, מכו

 עגלים הנ"ל.דות והמוקהנ אפשרות לבטל אתכך אין רי הנדרש של מעגלים סופיים, ובהתאם לזעמבמספר ה
 

ודות המאור/בית תקע/טלפון במפרטי המכר הינה על פי המפרט הבסיסי של משרד השיכון והבינוי, והיא בסיסית קנכמות  .11
 חית ממנה.פלהלא מומלץ  כןל, וטיביתמונור

 

אך ורק לאחר קבלת  אפשר ליתתאי קינם באופן עצמרות להתלזיכוי בגין פריט מהפרטים הנ"ל, האפשת וככל וניצלתי את הזכ .12
ממכר, ובאחריותי ועל חשבוני. למען הסר ספק יובהר כי גם גישה לממכר לצורך מדידות וכיו"ב לא תתאפשר בטרם ב החזקה

 .מכררת המימס
קנתם יחשבו יימה התנמצאים באלמנטים יצוקים ובנויים והסתה .דגש כי צנרות לחשמל/תקשורת/מים/ביובוי למניעת ספק*

 וק המכר לעניין הודעת רוכש על מימוש זכותו לזיכוי מהאמור במפרט המכרחל 6ריט" כמשמעותו בתיקון תקנת הפה"ום כסי
טים ריפל אותו ספק. לא תינתן אפשרות לבחור צא חרו אך ורקיב ברהקי החפ*פרטים שונים המוצגים אצל ספק אחד מס

 טריים וברזים.לים סנישונים בין ספקים שונים לדוגמא: כ
 

מהפריט/ים המתומחרים המפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/המוכרת והקונה על  םיקונה בפועל זכותו לזיכוימימש ה .13
 במפרט המכר. םמינויים מוסכשיכור ה כאמננספח זה, יראו השינויים שבצע הקו
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 : מקרא

 יחידה.  -ח'י

 מטר מרובע.  -מ"ר

   ר אורך.מט -מ"א

 שחור+ עבודה. + חומר ןבלר חומ -קומפלט

 אחד בודד.  טפרי -פריט

 
 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  - נושא: ארונות מטבח, רחצה 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
 ייכומחיר ז

 ליח' בש"ח
 סה"כ תמוכ

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 6 בחלכלל ארונות המטזיכוי 

, חבטמ מטבח, ברזכיור עבודה, תחתון/עליון, משטח 
 המכר. טר(, לפי התיאור שבמפמטבח חיפוי

 5,812 --- --- --- קומפלט

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

 כר.פרט המהתיאור שבמ
  --- 600 --- ומפלטק

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  -ם רינושא: קבועות שרברבות ואביז
 

 
 הערות:

 .כל המחירים כוללים זיכוי פריט+התקנה1
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 אורתי

 חומר/
 העבוד

 'חי
יכוי מחיר ז

 ליח' בש"ח 
 כ"סה כמות

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

3.6 
אור במפרט יתי ה,  לפםנטילת ידייסוללת ברז לכיור 

 .רמכה
   80 פריט קומפלט

   126 פריט טקומפל מבטיה,  לפי התיאור במפרט המכר.לאסוללת ברז  3.6

3.6 
במפרט  רו,  לפי התיא)אינטרפוץ( תז למקלחרב לתסול

 המכר.
   102 פריט קומפלט
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 זיכויים  ןבגימחיר   -נושא: חשמל/ תקשורת
 

 יףסע
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
יר ליח' חמ

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט לטפומק זיכוי –תקרה  /אור קירנקודת מ  3.7

   78 פריט קומפלט זיכוי – רבית תקע מאו  3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט נקודת טלפון 

 
 : לטבלאות החשמל/תקשורת ות הער

 (, במפרט המכר. 5בלה ט ) 3.7אחר סעיף לות  ת כללי ו.ראה הער 1

 יצוע. מתייחסים לזיכויים לפני ב  חשמל/תקשורת  ן ו. מחיר המחיר2

 
 
 
 
 

              ________ ____    ____________   ___ _________ 
 חתימת המוכר     תאריך         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


