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 קרקע  קומה: 

  
 70 דירה מס': 

  
 L18  – 4 מס': מדגם/ בניין 
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

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

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

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

 
 יהרזין, 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. שטחים ירה ובדוגימורים  ( 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)גרש מהפיתוח   :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   
 ם.יר: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיי7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6ף סעי  
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

 (. 8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 .רכוש משותף  :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף   
 )רישום ופרטים(.שותף מ בית  :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   

 
 פחיםסנ
 

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

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

 70 דירה מס':   

 קרקע  קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   החני  

 4 ': סמבנין   
 

 
 

 "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)נגב ה ניץ בורפ:  נספח לחוזה בין   

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .המקומיתרשות ה יע"יקבע : בית מס' מורשת: בו חר  ןיעימוד: ישוב .1   

 . 2  תת מגרש:  .302 מגרש:   3  מס': חלקה 80073 : גוש מס' 1.1  

 . 420-0241646החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

 רשות מקרקעי ישראל )ר.מ.י(.: בעל הקרקע .2  

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 .לראשיי קעמקר תרשו: שם המחכיר 2.1    

  :  ת החכירהתקופ תחילת   ה:תקופת החכיר 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

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

 חצר ומחסן לכלי גינה )כניסה חיצונית(. ,צפתרחבה מרו ,מרפסת שירות*, מוש נפרד(שי תבי) ורחיםרותי אישאמבטיה(, ) כללי רחצה

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

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

 קירות החוץ של הדירה.העוברים על פניהם החיצוניים של  וצר על ידי הקוויםנההשטח הכלוא בתוך המצולע  )א(    

  –לעניין זה      

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

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 ל קיר החוץ;זו שכבמררה אחרת יעבור קו המצולע האמור כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די     

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

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

 המשטחים המשופעים והאופקיים; טל האופקי של כל ההי פיל  דבלב חתת בדירה יחושב פעם אושטחו של כל מהלך מדרג (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל נון והבניה קנות התכתבואם לנדרש בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

 תר(. להי שהבק) ניהות התכנון והבתקנ –לן ה)ל 1970      

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

 

 :דירה באופן בלעדי את ה םהמשמשי שטחים נוספים המוצמדים לדירה או פירוט  .6 

 אין. :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1   

כנית )יש לצרף ת כמפורט בנספח א' להסכם המכר: מס' רור עשן(לשח רהקתב תחים)בעקבות פמקורה חלקית  / המקורחניה  6.2  

 המוצמדת(; החניהקום עם סימון מ הישטחי החנ

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

 אין. :(3)שטחבמרתף דירתי  6.4   

 אין.: בשטחה ירדלד מוצמגג  6.5    

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

 ; ואחר'(

 . שטח(ו)מהות  פרטםלאו משמשים את הדירה באופן בלעדי יש  נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/חיםטשאם יש  6.7    

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהנפת המסתור תהיה לס רצ)יתכן ומפכמסומן בתוכנית המכר.  :סהיבכ תורסמ    

      

 הערות לחישובי השטחים:     

 המצולע הנוצר על ידי הקווים מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך חה של טשת לדירה; ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1   

 של קירות הדירה הגובלים ל פניהם החיצוניים סת ועהבנויים של המרפהחוץ או המעקים ת רויקל ים שים על פניהם החיצוניהעובר    

 במרפסת.    

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

 שיש בה כדי להשפיע על   להחוצה והן מ הקרקע זית כלשהי הן בתחוםפיה ייבנוף לוחות ובכפיחסית לשושנת הר למיקומה בבניין    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

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

 יר במלואו.טח הקיכלל שימחסן גובל בשטח משותף ה ירק רשכא; ירהקצית הרוחב של שמתחת למח רק השטח אחרת ייכלל    

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי , הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3    
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 קיר המרתף שר כא ;ירל הקלמחצית הרוחב ששטח שמתחת הייכלל רק ריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ    

 לל שטח הקיר במלואו.ייכף גובל בשטח משות    

 ופיע במפרט המכר מה חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 סטיות קבילות: .7  

 ו אותן כסטייה ממפרט זה:ראי אלו ילותפורטות להלן הן סטיות קבמההסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6תר כמפורט בסעיף וי    

 שלא תנאי אי התאמה מתיאור זה וב ייה ו/אוסטכ ובחשא ייות למעשה להמכר ובין המיד סטיות במידות המצוינות בתוכניות     

 לעיל.  6-, ו5משטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שטח חצר(, המפורטים בסעיפים  2%יעלו על     

 זהראו אותן כסטייה ממפרט יהן סטיות קבילות ולא  זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5% דסטייה בשיעור של ע ב()   

     .(בועות שרברבות, ארונותקים, י: אריחים, חלונות, דלתות, תריסקרם יריזאב)

 

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

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

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

 בע"מ. מהנדסים יןרי רבמשרדי פ   "(:המהנדס)להלן "  שלדה ון נכלתראי שם האח .9

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

 office@pr-eng.com :דוא"ל 
 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב. 
 

 א ישנו אתאי שלבבניין, בתנ וחלקים אחרים חרותאת רוידל שפנימית  ס שינויים בחלוקהיהמוכר רשאי להכנ    * 

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 . אם יש כזה  הרשמי  התקן הישראלי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

     

 .תיאור הבניין  .1

    בניינים  2מגרש אחד )ם בצאינמה ,םינבניי 4אחד מתוך  מגורים, תוקומ 6הכולל קומת קרקע ועוד  ,"גבוה" בנין מגורים  1.1

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

""L17  ין בין בני השעתממפלס הרחוב ף החניה גישה למרת) לכל הבניינים המרתפים משותפים. -2ף תררק מעל מנמצא

""L17 לבניין "H26").   

   

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

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

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

 רכת חדרים שנועדו למגורים,עאו מחדר  -"דירה"נאמר, הגדרות" " 1 יף סע 4971 - דהתשל"( דירות)ר כמ וקחלפי   )*( 

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

 ת לכל הבנייניםופתמשוקומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס כניסה 

 )ד(  לבניין תבעוהק

  מספר דירות 

 מהוקב
 הערות שימוש סוג ה

 --- -2 קומת מרתף 

מעלית, חדר מבואה קומתית,  בכל בניין:

מים וחדר משאבות   י/ מדרגות, מאגר

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

 , ם ת, מיסעות, מעברים, מחסנייוחנ כללי:

יות לפי דרישת  ערכות טכנ מתקנים ומ

 המתכננים והרשויות. 

הממוקמות   ותונ ש יתכן ומערכות 

ים  סמוכ םין/יניב ם גו בבניין ישרת

ים סמוכים  קמו בבניין/ ו/או ימו

 וישרתו הבניין. 

 --- -1 קומת מרתף 

חדר , תתית, מעלימבואה קומ בכל בניין:

 . מדרגות 

 , מחסנים  ם, חניות, מיסעות, מעברי כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

שה ישירה  גין  יא  -1בקומת מרתף 

 . L17יין לבנ

ות הממוקמות  שונ  רכות מע ו ןכית

ם  בניין ישרתו גם בניין/ים סמוכיב

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 
 
 

 L18מדגם  - 4בניין מס' 

 3 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( גוריםמ

   ,ת מעלית, חדר מדרגו בחלקו חלל כפול(,  

  יםנ קמתרי עגלות, חדר אשפה, דח

י דרישת המתכננים  כניות לפ ות ט מערכו

   והרשויות. 

צוברי גז מרכזיים, בפיתוח   

 (. 1,4)בסמוך לבניינים 

 

ות  יתכן ומערכות שונות הממוקמ 

ישרתו גם בניין/ים סמוכים    בבניין

ימוקמו בבניין/ים סמוכים    וא ו/

 ישרתו הבניין. ו

 קומות מגורים 

 יותטיפוס
1-4 

3 

 )בכל קומה( 

ת, חדר  עלי, מתית ומ ק ה , מבואריםמגו

טכניות לפי  נים ומערכות תקמ ,ת גומדר

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 5 מגורים  קומת

  עלית, חדרמגורים, מבואה קומתית, מ

לפי   ת מדרגות, מתקנים ומערכות טכניו

 . דרישת המתכננים והרשויות 

--- 

 מגורים  קומת

 ()פנטהאוז
6 1 

  עלית, חדרה קומתית, ממבוא, םמגורי

פי  ל ות ינ טכם ומערכות קניות, מת רגמד

 שת המתכננים והרשויות. דרי

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  גותמדר  חדר , ()לא מקורהקומתית מבואה 

, מערכות סולאריות, מתקנים  )מקורה(

לפי  ת טכניות )משותפות/ פרטיות(, וכומער

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 ומותק כל הסך 

 למגורים  
7 --- --- --- 

 ומותכל קסך ה

 ןייבבנ 
 )הראשי(.  ג העליוןת לא נכלל הגבמניין הקומו 9

 
 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

 כנון והבניה קנות התבתה תיין ]כהגדרלבנת יזו מהכניסות היא הכניסה הקובעלבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 [. (רלהית בקשה)  

 מקובלת ה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטההקומות בפועל עשוי להשתנות כגון ט הינו נומינלי. כינויות במפרומהק מס' ויכינ )ד( 

   ,.. וכו'.2,1,0 ןמעליות כגוהבחב'   
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 ל בניין:בכ (םראשיי ) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  עד למפלס הגג. מרתף ת ממפלס קומרה מקו :תדר מדרגו כל ח אפיון  ;1: בניין בי המדרגות /מספר חדר    

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

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

 אין. :תבש דנגנון פיקו מ; 8 :מספר נוסעים לכל מעלית   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :(יין בכל בנ) גמרת דו ו בועחומרי הבניין  .2

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

  ;השלד הנדס: לפי חישובי מעובי  , םיימורטמתועשים/נטים ו/או בטון מזוין מאלמ בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקעקרתו רצפה  2.2

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .1045 ן ישראל מס'תק לפי :י תרמבידוד   

   תקן הישראלי למניעת החלקה.ד החלקה בהתאם לדרישות הגנריצוף בניין המגורים יהיה                  

   .1045מס'  ישראלי ןתק לפי :דוד תרמי י ב; דשלה מהנדסישובי לפי ח בי:ו ע .: בטון מזויןחומר :יתמתקו  פה ותקרהרצ 2.3

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

  .השלד מהנדסחישובי  פיל עובי:. השלד בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדס :חומר גגות הבניין: 2.4

 :  1045לפי תקן ישראלי מס'  :תרמי  בידוד עץ.והי תיוחנה לפיואיטום:  זו י ניקפועי ש   

 בדופן פנימית של קיר  ועש,תמבאם מכלול  .השלד מהנדס והנחיות התכנון האדריכלי לפי מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ: 2.5

 שלד.המהנדס  יותהנחלפי  ,(לוק תאי )איטונגב וא בטון, בלוקיהחוץ ובצד הפונה לדירות,   

   :1045ישראלי מס'  לפי תקן :דוד תרמי י בהמהנדס. נון כת יפל :עובי   

 שראלי.י הצבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התקנים                   

 גימור קירות חוץ: 2.6

 ניה.נאים בהיתר הבתה יפל הכלמיקה. ת קרדוגמח קשי ו אבן מלאכותית ו/או חיפויא/ו ן טבעית: אבי עיקר ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

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

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

 .  1  חלק 1004  "י ת   י פ ל  הנדרש ע קוסטי  דוד הא הבי   רה יעניקו את שיעור כל מק וב ץ  ע שלד והיו ה   נדס מה   נחיות ה    

   .: בטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכלחומר וגובה: מרפסות )ככל שיש(קיר הפרדה בין  

 :ראשי  מדרגות רחד 2.8

   ;דסלפי חישובי המהנ עובי:. לבשומאו בנוי או זוין : בטון מחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

בעל "תו תקן  ,חיפוי בשיפולים+ צבע אקריליבצבע אקרילי עד תקרה. שכבות(, גימור  2) טיח: חומר: ניםר קירות פמוגי  2.8.2                

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

מכון טעם ירוק" מ בעל "תו תקןרילי קא ןמלביגימור  ינתטי+ סיד סשכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרהלגובה:  דע  

   תקנים.ה

 מדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות   : םופודסטי  גותמדר 2.8.3 

 החלקה. כנגד פודסטים ופסים מחוספסים ים תואמים לאורך המדרגות והלוהתקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפ  

 יבוצע על פי הוראות כל דין. ת והמעליתגודרמהי טי לחדרהאקוס הבידוד . 2279הכל בהתאם לת"י               

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

 חדר המדרגות.באמצעות : )ראשי( לגג עליה 2.8.5 

 :מבואה )לובי( קומתית 2.9

אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן,  קשיח, דוגמת יופיחב ופנים יהירות ר קימוגי: חומר: מבואה קומתית פניםת רו י גימור ק 

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

 יבוצע לא  )במקרה של תקרה מונמכת  ק"רוימלבין סינטטי "בעל תו תקן צבע + יח : טחומר: גימור תקרה 

 .ןאבן נסורה או גרניט פורצל: ריצוףל תקרה זו(. מע טיח               

 יצוני בלבד(.ור )צד חנתפח צבוע ב ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית ו/או לפי החלטת החברה.פרוזדורים לדירות:  

  :תראשי  מבואה )לובי( כניסה 2.10

בה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי גות עד לפחו, ל(לןגרניט פורצ או)רגיל יקה אבן נסורה או קרמ: חומר: םני פימור קירות ג

  הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(.
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 או תקרה דקורטיבית.  שנהקרת מו/או ת יסיד דוגמת פול ימלבין סינטט: טיח + צבע חומר: גימור תקרה

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-מיפחת  לאד דוב ן ושטח אריחצליט פורגרנ ורה )שיש( או אריחים מסוגסנ ןאבחומר: : ריצוף

 .למניעת החלקה

, בחזית 816"י יה ותלפי תקנות התכנון ובנ םותיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיני

 .יתהרשות המקומת י דרישה לפומואר, עיצוב המספר יהי ניצויהבניין יותקן מספר בניין ח

ארונות . (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,מת פוליסיד י דוגסינטטצבע ב צבועטיח קירות ותקרה: : למחסניםדורים וזפר

 (.)צד חיצוני בלבד פח צבוע בתנור למערכות:

 :גימור תקרהם. קניתה ם מכון ק" מטעקן ירותו תבסיד סינטטי , בעל "צבוע  וןטבב: גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

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

 , משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או רתף מה רצפת גימור :מקורה חלקית /מקורה גימור רצפת חניה 

   :ףותמש חדרים לשימוש 2.12

 וכו':ים טכני חדרים לות,דר עגחכגון: ם חדרי 

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (מים וכו' ,מלשארונות ח )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבוע: טיח קירותר מוי ג 

 ים, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.בצבע סינטטי. כל הצבע עבטון צבו              

 משולב.ו לן אפורצו צו או טראא קרמיקה : אריחיפהרצר וגימ  

 קה )גרניט פורצלן(, בהתאם לדרישות כל דין.בקרמיעבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה  :)באם קיים חדר( שפהר אדח 

 

  :הערות

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

    .למניעת החלקה 2279ם לדרישות התקן הישראלי בהתאה לקחהד יהיה נג תפים(ם המשו שטחי )בדירות וב בניין בריצוף . 2

 

 רקום ומחזיר נשלטת ע"י מערכת אינטת הילבעלת פתיחה חשמ )אלומיניום וזיגוג( המבואה במכלול: יש, משולב ן לבניילת כניסה ד 2.13

 (. 3.7.8)ראה סעיף ם קורשמן, כולל אינט               

 (,תר הבניהיוה ת הרשויותלפי דרישו אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תוכנית )מתכתיש,  :1ין ני בב :ין ינוספת לבנ, היציא /ניסהלת כד

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

 .בוי אששור כיובאייועץ הבטיחות  לפי החלטת, יתנאו סגירה יד , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש :דרגותתות חדרי מלד 2.14

 לפי היתר הבניהר, חומר וכמות, תאו :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף דלתות פח. ם טכניים:י חדר ותדלת  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,םיי כנטים /חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים, , לובי, חדרן לבנייניסה כב, הרתאו         2.16

 ילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  ורת להמגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתא ןיינבב                 

  .גותהמדר להדלקת  אור בחדר                 

 חיצוני בלבד( ה קםלפח מכופף צבוע בתנור )בח ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או נפרד לכל מחסן,  מונה או לחילופין התקנת נות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד,הז רבוחי: דירתייםם במחסני ה ורתא     2.18

 .ר והחלטתוהמוכ בחירת עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

  פיל םין/של הבניי שותף כוש המל הרהזנה ממערכת החשמל ש : יש.ותפלמערכות אלקטרומכניות משותלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

            ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם  במגרש ימוקמו בבניין/ים סמוכים ן, אךהחלטת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניי

 אתישרתו ות שמשותפהתיקון של המערכות ה ותיעלו, התשלומים ו/או , בכפוף לאישור הרשויות השונותבמגרש סמוכים םי/ןניבני

 (.יין ישולמו ע"י נציגויות הבית של הבניינים במגרשנהע ע"פ יםהבניינ כלל

 

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

 :*גובה הדירה 3.1  

 מ';  2.50 -מ לא פחות: י הריצוף עד תחתית התקרהרה מפני דגובה ה  

 מ';  2.05 -: לא פחות מרדו וזרפו  חדרי שרות גובה   

   מ'; 2.05 -לא פחות מ: ש(נרכ אםתי )בחסן דיר*גובה מ   

 

 בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימליכות, למעט תחת קורות, מערהערה: * 

 ין.י דפדירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על  גבי חלקיהקבוע ל  
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 המשמשים אותה.טחים המוצמדים לה או שוב הירבד יםוגימור ת חדריםשימר – 2 טבלה מס' 3.2 

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

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)חיפויאריחי  תודומי

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
זיכוי למ"ר/ מ"א  ל ירחמ

 ים חדששקלים ב
 ת הערו

 כניסה 
 

 י בטוןוקבל  ,וןבט
 ( 1)או אחר

 שך. ת בהמראה פרוט בהערו אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
  בגובה חיפוי שטח העבודה מ ורךא לכל 

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

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

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ים פרוזדור 
  או טוןב בלוקי  בטון,

 ( 1)אחר
 . ךשמבהבהערות  פרוטראה  ןיא ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 חדר שינה הורים 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ה רא א ג"ה ט רלפי מפ

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 בטוןקי בלו בטון,
 ( 1)או אחר

משקוף הדלת  בה  גול  ותחיפוי קיר  ןיא ( 3)ה רא ( 2)ר חא
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

 ק" מטעם מכון התקנים. ן ירו"תו תק
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 אורחים תי  שרו 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

 מ'.  1.50עד גובה ות  קיר  חיפוי אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
  קןת  תוקרילי בעל " א+ צבע  טיח ומעל 

 ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ראה  קרמיקה פוי יח ראה פרוט בהערות  בהמשך. 

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,

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

   רחבה מרוצפת 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6ף עיס  אהר חיצוני רקיי ציפו/יפוחי אין ( 3)ראה  2.6סעיף ה רא

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 מסתור כביסה 
 בטוןוקי ל ב  בטון,

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

 מחסן לכלי גינה 
בטון או   יקבלו בטון,

 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 ינטטי.  ס

 רצלןפו ניטרג

 ס. נד המה  טת ן לפי החלסח ות מריעובי ק  אין
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

בטון או  קי בלו בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

   ינטטי.ס

 ניט פורצלןרג

 ס. נד המה  חסן לפי החלטת ירות מעובי ק  אין
ממצג החברה  

 קונה רת הלבחי

 

 לה:בלטרות והבההערות 

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

 בות ת לרעמידה בתקינה הרלוונטילף וכפב , או בלוק תאי. הכלגבס וחות גבס, בלוקימלה יוהיה עששמעטפת הפנים של קירות אלו ת  

 בחדרי  תאי/בלוקי גבס. מגורים(. קירות הפנים )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטוןיני בני מי שלרידוד ת: ב1045בת"י   

 לוק בטון.מים" ע"י היצרן או בל יםדיים "עמרחצה ייבנו הקירות מבלוקים המוגדר         

 בממ"ד לפי הנחיות .ישות התקנים הרלוונטיםדרו דסהמהנ ןתכנוי לפ, גר/ או משולבב /רמיתגבס/טיח  טיח/ רגילטיח : תרו י קגמר  ( 2)

 לוחות גבס.מ שועית אלו ה מתועשת או מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירוץ יבוצעו בשיטבאם קירות החו פקוד העורף.        

 ם הישראלי. תקניון העם מכטק" מרוי בעלי "תו תקן יהיונים צבעי התקרות וקירות פ לכ .בןל :גוון  קרילי.בצבע אצביעה   

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

     סוגי ריצוף לבחירת    . R-9דרגת התנגדות להחלקה ב ו  ת יו טנ קינה והחקיקה הרלווודרישות הת   2279ת ת"י שויר ומד בדסוג א'. הע  :ריצוף ( 3) 

 יחים מסוג גרניט פורצלן.  פשרויות שיציג המוכר ו/או הספקים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם למפורט להלן: ארמה א וך כ תה  מ נ הקו
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 מ או ס"   45/45או  ס"מ    60/60  ות די מ ב  י. ניטרל   -וון בהיר  שאחת מהן היא בג  חות לפ ם  י נות/גוודוגמא   3  -סדרות של ריצוף ו   4  מבין ה  לבחיר 

 מהנדרש לחדרים אלו.   חותה  יה פ א תהלקה ל ח יעת הה ס"מ. דרגת מנ   33/33

  ו לא מידות  המוכר יהיה פטור מהצגת אריח ב עפ"י אישור והצהרת הספק( יתן לאספקה ) אינו נ   ס"מ  45/45במידה ואריח לריצוף במידות    

 לן:אריח חלופי כמפורט לה   ת דוימ   ו אלקונה סדרה נוספת   ציע ולם יהיה חייב לה א 

   :  וכר( ת המ להחלט  ות היא )הבחירה בין החלופ  

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

 יצוף רל  ש ת ו רסד   5ה, לכל הפחות,  יח, המוכר יציג לקונ ארת  די לכל מ  לכל מידת אריח המיועד לריצוף, כלומר    סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי; בשימוש בדירות מגורים,    כיחים ם וש פוצי נים נ ואות/גום לדוגמם התואמי ווני ות/ג דוגמא  3-ו           
יות ובדרגת הרלוונטינה והחקיקה  תקה   ת וודריש   2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א' : ומרפסת שרות , שירותיםרחצה ף בחדרריצו  -  

לפחות דוגמאות/גוונים    3  -סדרות של ריצוף ו   4ן  ה מבי ר ה לבחי, אריחים מסוג קרמיק R-11וברצפת תא מקלחת R-10   קה ל הח ל   התנגדות 

ת מניעת רגד   . ל ור לעי מידות האריחים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר לפי האמ  ניטרלי.  -שאחת מהן היא בגוון בהיר  

פק, שיבחר ו הס רה אב ג הח י שתצ ה,  א/גוון/מידדוגמ /מסוג אחת  הרוכש תעשה מ   בחירת ו.  ל א  ם רי ד ח היה פחותה מהנדרש ל ההחלקה לא ת 

 על ידה.

מים המתאיניטרלי.   -דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר   3  -ריצוף ו סדרות של    4סוג א'. לבחירה מבין   :ברחבה מרוצפתריצוף  -

 רה או ב ציג הח ממבחר שת הרוכש תעשה   ירת בח   חשוף לגשם. ה לריצוף ותחפ הנשאיובדרגת ההחלקה  צירת שיפועי ניקוז,לי דלםוגב

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

  :רותיםי וש רחצה חדר חיפוי  ( 4)

  30/60-ס"מ או כ   25/33-כ ניטרלי. במידות    –היר  ב ן  וגוב   וונים שאחת מהן היא דוגמאות/ג  3ן לפחות  בי מ   ש כ רת הרולבחי  -סוג א'. קרמיקה            

ידות לבחירת ת בקרמיקה במ)חיפוי קירו שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. ה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, תעש  רוכש ירת ה ח ס"מ. ב 

 צבע אקרילי(.  יפוי ועד לתקרה טיח+החל עמהדלת. הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף 

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50וספות  ות נבמידוכן   ט מפר ת ל ומו חים המידות דארי   הציע נה המוכר יהיה רשאי לקוה   ת כמ ס ה ב   

והנקזים  ותצפרהירות, רה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. הקגיסבמחיר הדירה. לצנרת גלויה תבוצע 

 ים סמוכים.חדר/נייןלקי בחמים ל למניעת מעבר םייוונטהרל ין ולפי דרישות התקניםדל כת ואובים יאטמו לפי הורבאזורים רט

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

ורך את לכל  ס"מ לפחו   60בגובה      . דה ה או הספק, שיבחר על יר ב חה ג  י צממבחר שת ה  רוכש תעשבחירת ה   ס"מ.    20/20-כ או    ס"מ   10/30

ון של החיפוי התנור וסביבו בקו הסף העליחיפוי קירות תואם מאחורי    BIדה )מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת  העבו שטח  מ 

  . לי י רירות: טיח + צבע אק וף(. מעל החיפוי ובקיצהר   ל מ' מע   1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה  

 . מ"ר   .200  עד   שטח האריח הבודד   . ראצו או ט   רצלןוניט פ רג סוג א'. ריצוף : ש(שנרכ)ככל  ריצוף במחסן  ( 5) 

  הערות: 

 ר וחשרות לבבחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפיודגש כי  למניעת ספק – דייר/בחירת הרוכש 

 י החברה."ע וחרבנים, גם מאלו שם שונמספקישונים מוצרים  

 ( מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת הבניההיתר חרת בנקבע את המרפסות )באם לא וקב מעעיצו – מעקה 

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

 . ס"מ 2 -כ דע םיחללים סמוכבין ל ת,רפסת שרוומ צה, ממ"דחר ירחד ירה,בכניסה לד – הפרשי מפלסים 

 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) גובה המותר בתקנות דע גה()מדר מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /שות שמביציאה למרפס 

 בטבלה. המצויןות יעשה לגובה גובה חיפוי הקיר  - חיפוי קירות 

 ה. החבר   ת ס"מ, לפי החלט   60  -מ   ת חו פ ם  כ ר ת קמורות שאו ש פינו באם י   , PVCניום או  מי אלו   מפרופיל יבוצעו פינות    –פרופיל פינות בחיפוי   

 יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה. כי לאודגש ספק ית מניעל - ליטוש/הברקה 

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

  .משולב 

 בגב ארון מטבח, ארונות למערכות ופים,ות מחוחזיתקירות למעט בשולי לפחות,  ס"מ 7בגובה ( מחומר הריצוף םלינ)פ –שיפולים  

 יטום פינות )גרונג(.ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא ק 

  לפחות. מ"מ 3של  (תגוופבין אריחים )מרווח ביצוע נדרש וקרמיקה, ת יעבאבן טבנים לריצוף לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1צו  ראט צוף לרי  

 

 במפרט מכר זה  או במסמך אחר ים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה,ומתקנציוד ר כי )מובה

 שצורף להסכם הרכישה(. 
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 ארונות: 3.3

ר/ ל הכיולהתקנה שטוחה ש תאיםתח המתושבת לכיור, חיתוך פ ,יםפמד ,תות, מגירותכלול דלהארון י תחתון:מטבח ארון    3.3.1 

 ים. )כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כל מובנות ירייםנה לכהכ

   . MDF או '(ץיקי הארון עץ )סנדוויה מעץ דיקט. שאר חלן יהורוגב האגוף הארון והמדפים יהיו מעץ )סנדוויץ'(,                     

 ס"מ לפחות מעל   90 -ס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ  60-כ  יהיה לתות,זית הדעומק הארון, כולל ח                   

 ית הארון.מניעת רטיבות של תחתים למלעמיד  ס"מ ובחיפוי 10 -סף הרצפה. בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כ  

 ה של הארון יותקנו "פתרונות פינה".הפינ חידותו. בימקל עוולכ לכל גובהו פחות,ס"מ ל 60ידת מגירות ברוחב חיל וכלי הארון   

 "י גו עצולי( שילבן ואחד בהיר ניטרגוונים לפחות )מהם אחד  5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני: : מתכת. ידיות  

  לבן. בגוון ו/או מלמין קהייפורמ: פיםפנימי וגמר מדציפוי . הברחה ידעל י פק/ים שיבחר/והחברה ו/או הס  

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  דותי מ  

    נספח ג'ה רא :התחתון מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

 ןבאמ ס"מ 2-א פחות מבי לבעו ה משטח עבודהקונת הריחלב ור:: תיאולכל אורכו  משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון 

עם שוליים לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 ת"י ישות דרל ההעונ, ך(ר או שווה ערן קיסמת אבבעית או פולימרית )כדוגט

 טנקן קותי המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחרונות בכל היקפם. ס"מ ביחס לחזית הא 2בהבלטה של 

ככל   המשטח עם עיבוד בחזית וגבהקנט מי להעדיף התקנה ללא שארה נקוה)דו יקבע ע"י המוכר מוגבה שאופן עיבו וןליע

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

  ון המטבח חלק תחתון,אר לפימידות: 

 3ר תציג בפני הקונה כמוהה/רבשיבחר/ו על ידו. בחוכר ו/או הספק/ים המע"י  ושיוצג מגוון  דוגמאותלבחירת הקונה מתוך  גוון:  

  . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.(טרלייר נייה בהלו יהונים א)אחד מגו לפחות  ניםגוו   

  

 .אין :עליון ארון מטבח    3.3.2 

 

שולחני כיור  כוללונח התלוי או מ טרספה,' או ץויונדס העשוי עץ מתועשתון ון תחרא )כללי(, רחצה בחדריין(: ארונות אחרים )צ 3.3.3 

 .  לפחותס"מ  80 -כ מידות:וצירי נירוסטה.  ,לרבות מגרה/ות, דלת/ותאו שיש, )אינטגרלי( וורץ ק או  מחרס   

  רן הארון.ין לפי יצו/או מלמ קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאיפורמציפוי חיצוני:   

    פח ג'נס האר הרחצה:ון וי בעד ארלזיכ רי מח  

 

               :הערות  

ככל  )פינה לאורך הקיר . המדידה3.3.2והכל בכפוף להערה בסעיף  מטר אורך 05.טבח ות מארונ לית שכלל רךו א מדידת   (1) 

שולבים בתוך מהרר( קמ)למעט  ור, כיריים וכיו"בהמיועדים למדיח, תנ (. חלליםבאורך הארון  פעמיים מחושבתשקיימת 

   זה. אורי ה מתישבו כסטי חי  לא מטבח,ות הונרא אורךמידות ב 5% -כעד  טיותס באורך הארונות. ו ללכי  תו הארונ

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

 רך תחזוקה.ו לצ לו א לאפשר גישה לפתח/ים. יש םי י גישה לקולטן/ים משותפח/פת קיימים

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  בניםמו  'ו וכ ורנת ,מדיח של ך התקנהרו ן לצהארו  תכנון  (3)

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

מדיח קוז לם וני של מי  תהנדרשו  ות ההכנותרבול ) חללים ללא ( המובנים םי לי מחשה הכלים להתקנת ועדו י ש מותו קבמ                       

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

 . הרוכש         

 

  ה:תליית כביסמיתקנים ל 3.4

 יסה.ית הכביירה למתקן תלשישה יהיה גאשר ממנו ת ,מרפסת/רותשה תפסרמהממוקם ב בקיר חוץ פתח               

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי  5  ,יםגלגלכולל  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני  מיתקן 

 .מטר סה"כ 8 -מ ותחפ אלבאורך של  לי כביסהלל חב וכ  ס"מ 120ורך מינימלי של אבאו מתקן מתרומם  ,ס"מ 160של 

 צר.רך בחשווה ע : אפשר שיותקן מתקןת הגןלדירו 

 .5100מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: : מסתור כביסה 
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    )מידות בס"מ(  חלונות ותריסים בדירה רשימת דלתות, – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים ותחלונ   תתולד ---

 חדר 
כמות ומידת  

 הבנוי הפתח 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

יחה )ציר  פת סוג
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

 חומר )עץ 
ום/  אלומיני
 (תמתכ

ה  סוג פתיח
כע"כ/  /ר)צי

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /)עץ  חומר
אלומיניום/  

 כת(תמ
 ים לבר שמחו

ג פתיחה)ציר/  וס
.כ/נגרר/  כ.ע

 לי(כיס/חשמ

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור 

1 

 .ע.כ כ  רנגר ג מזוג  אלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 יל מחשגלילה 

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

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ   ררנג אלומ' מזוגג 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 יל מחשגלילה 

 כולל גיבוי ידני
 115/115-כ 115/115-כ ---

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ידני ילה לג מ' אלו אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ ---

  חדר שינה 
 1 יםרהו

1 

 ילה ציר רג עץ

1 

 .ע.כ כנגרר   ' מזוגג מואל

1 

 ידני גלילה  מ' אלו אלומ' 

 135/115 -כ 135/115 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

  כחדר שינה
2) 

1 
פלדה לפי  

 א  ג"ה
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 וא  נגרר כ.ע.כ

י הנחיות  פל
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  יים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/יםאו שתאחת ף  כנ
           או ציר רגילה לפי הנחיות הג"א.   לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 כללי

1 

 ה ילרגציר  +צוהר  עץ 

1 

 זוגג אלומ' מ
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 80/210-כ

 תיורשי
 אורחים

1 

 ה ציר רגיל ר +צוה  ץע 

1 

 גג ו' מז אלומ
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 70/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 155/110 -כ 80/210 -כ

לכלי  מחסן  
 גינה 

1 

 פח 
 ציר רגילה 
 דו כנפי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 102/151 -כ

דירתי  מחסן  
 מוד צ 

  כל )כ 
 ( מד וצ שה 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ
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 :ואחרות טבלהל ערותה

 (.להסכם הרכישהאו במסמך אחר שצורף  בטבלה, במפרט מכר זה צוין ק באם בפועל ר םי י )הק

עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית ה תהיינת ותבפתיחת ציר רגילה. הדלו 23מס'  אלישרי אם לתקןבהתבודה ל  עץ דלת= עץ  תלד .א

= סוג רגילה ציר , מיניוםועץ האלוהנחיות ילפי  סוג פרופיל:ניום, = אלומי' מו אל. פחות )ראה פרוט יתר בסעיף י' בהמשך(ס"מ ל 7הדלת בגובה 

כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר, = .ע.כ כ ררניג= רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(נטוי  בסוי(, )נט שתפלתמ יחה= פת קיפ ה,פתיח

טם כולל א במילוי פוליאוריתן מוקצף   ובי לפי הנחיות היצרן(,ניום )בעפח אלומי םיעשוי: שלבי התריסים תריסים ,תנועה אנכיתכנף ב= גיליוטינה 

  (.בחדר דיורחשמלית, ה)גיבוי ידני אחד, לגלילה  שמליח ו/או עהוצבאמצעות ר כלפי מעלה, = תריס נגללה לי לג. רתמוגב אטימהל ביםן השלבי ומיג

 סה"כ הדלתות/לית בדירה תתאים לובלבד שהכמות הכל בטבלה מחדרים של אחד רואיבתע , משותפים לשני חדרים יכולות להופיתחלונו דלתות/ . ב

 .רכת מיזוג האווירמעפקוד לת הס"מ כהכנ 3על רצפה עד  יוגבהו מ ניםפ ותי דלתושול יתכן .הטבלנות במצויה ותונחל

וחות המורכבים משני ל, רישות התקןי דלפ חותיבטי/רגיל( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  ום עםמאלומיני ,)למעט ממ"ד( תויטרינו  /חלונות  .ג

לי תו תקן ואביזרים בעיהיו ם היהחלונות ורכיב מ(.מ" 6בעובי של יר אוח עם מרוות, לפחו מ"מ 4 עוביוג ביג)ז םמרווח אוויר ביניהזכוכית עם 

ין מורשה י מתקנות יותקנו על ידילה. החלופתיחה ונע יגנונצירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנ ,EPDMי ים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גוממקורי

 יותקן ת,החלונו לכל ותילבמס :תותשר .חיות פקוד העורף הנ לפי, נגרר  הלדפ נף/יםעם כ מזוגג םניואלומימסוג  חלוןיהיה בממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב

רות סת שלרבות במטבח באם פונה למרפ וורור(ת התכנון והבניה נדרש אלפי תקנוים שבהם רדח)ב י לקיר חיצונ דר חלון ו/או דלת מזוגגתבהע .ד

 .ות רפפת כיסוי(ב)לר מכניור רווא יותקןלון, או ח סיבתרגורה הס

  אלומיניום.עץ הויעפ"י תכנון סוג פרופיל, גוון,  .עשויים אלומיניום והתריסיםת חלונו ה תו מסגר .ה

 . לב"(עמומה )"חשקופה או בטיחותית זכוכית תקן ות (,חלונות שם י )בא ושירותים רחצה בחדר . ו 

 . דרישות כיבוי אש י  פ ל   ועות, קב   ת או רפפו / ו   ו סבכה בדלת רור מכני ו/א וו א   ו/או ן  חלו   מצעות א ב שה  ( יע ן ש מחס כ ר שנ   ככל )   אוורור המחסן  . ז 

מערכות , (טלסקופית)פנורמית/ העינית הצצ ,נוסף סגר בטחון פנימי  5044ת לתקן ישראל תואמ רב בריח, . דלת פלדה )ביטחון(דלת כניסה .ח

מ"מ   1.25של  ביועלדה מגולוונת בבניה מפמשקוף  .דירהר ספצור דלת ומן, מעותתח ף שת סמבר ,"זטותנעה ו"רוידית ן צילינדר, ירים, מגצ

 . גמר לגוון לפי בחירת המוכר.בתנורוי ויניל או צביעה לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפ

  ש.א/בטחוןלתות קנו דתווי יתכן קעת קרבקומות הכבאות, בכניסה לדירות חיות רשלפי הנ .בחירת החברהגוון לפי   וניל, פוייצ מ"דדלת מ .ט

בכל היבט  ערך שווה או מילוי אחר/ות עם מילוי פלקסבורד י לוחות מודבקים על מסגרשתויה מעש הכנף הדלת תהי :פנים ותמכלולי דלת .י

אים תמה שמתוע ניחיצופוי גמר פורמייקה או צבע או ציהדלת.  ם יותקנו בהתאם לסוג משקוף צירי קיים, אחר. יקה,חוזק, אקוסט –תפקודי 

לי בהתאם לתקן ישראמשקוף הדלת יהיה  .לפחות צדדים 3-ט( מצופה בקנדלת )ה ף נבהיקף כ .משני הצדדים עם ידיות מתכת ,םמידות במיעל

חת מקל בחדרי אמבטיה / יהיה עמיד למים.  . המשקוף לאחר התקנתואטימה יפס לדלת כולל םתוא הלבשות פולימרי או עץ בגמר בעל  23' מס

גוונים לפחות  3 מגוון דוגמאות שיוצגו לו ומתוך מתוךהרוכש  רתלבחי ון:וג   מזוגג בכנף הדלת. ,אור-וצוהר/ צו" פנוי "תפוסדמוי  יבובול סינעמ

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

 בנוסף, .סורג קבוע , אין לקבועה(מקום בריהדיי ת כללא שמשר למוא םחרו)ב יקומת המוכרז כפתח חילוץ  בדירהתח בממ"ד ובפ -פתח חילוץ  .יא

 ה.חיהפת החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיוןסוג  סמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח,"י הרשויות המוע יוכרזש חתבפ

 2 -כ"ד גבוהים ממה וריצוף דלת סף ה .תוניחיצ ,נגררת/פתחתה דלת פלדה אטומה, הנרחב מוגן הינדלת כניסה למ :פיקוד העורףישות לפי דר .יב

 םוגלימיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מען אלוכנפיים לפתיחה. חלו 2כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ו/או  דהון פלחל .ס"מ מעל מפלס הדירה

פתח  ולידע"ג הקיר  (,קוד העורף יפיות חנהי לפ)ר אויון סינ מערכת התקנת נצ'(, וניתנים לפרוק.חסומים בדיסקאות פלדה )פל ונים,בקוטרים ש

 הרימתקן הסינון, ע"י החברה אם סופק בגש שיוד (.2010)תקנות הג"א מאי  לפי מידות היצרן.מידות המערכת  ת.מקומי הערהפ רוצתיהאוורור 

י שהוסמכו לכך ע" םגורמיע"י הוספת נ מותואטי ינותתקת יקבדע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן , אושרו ע"י פיקוד העורף ונבדקו ו תו והתקנתניתקש

ל לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועהמכר רה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט כי בכל מקרה של סתיש יודג ספק למניעת פיקוד העורף.

 של פיקוד העורף.מעודכנות ם הנחיות אוהת
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 הבדיר יםניטרים סמתקני תברואה וכל – 4טבלה מס'  3.6 

 זו(בלה ט חרהערות לא םגראה )  
 

 תקןי מ
 מיקום

 חיםאור שרותי  מטבח
 רחצה  רדח

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

 

 --- --- --- --- ראה הערה )א( "מ(סת )במידו 

 --- --- --- --- 'א גו ס

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

 --- --- 40/50-כ --- --- מידות )בס"מ(

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג

 --- --- ה נספח ג'אר --- ---  זיכוי ₪

 כיור לנטילת ידיים

 --- --- --- 25/40-כ --- מידות )בס"מ(

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- כוי ₪ י ז

 )ב'( יפהז שטוארג אסלה

 

 --- --- ןרצת היודמי לפי צרןת הימידולפי  --- מידות )בס"מ(

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- ןאי אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 מקלחת

 --- --- בטיה()אמ 170/70 --- --- מידות )בס"מ(

 --- --- א'  --- --- סוג

 --- --- אין --- --- ₪  כוי י ז

ם סוללה למים קרי 
מהקיר או  כיור,חמים ל/

 מהמשטח

 --- --- ל רבעפרח/מ חפר חפר  דגם

 --- --- א' א' 'א סוג

 --- --- פח ג'נס האר ג' פחסנראה  אין זיכוי ₪ 

סוללה לאמבטיה למים 
 קרים וחמים

 --- --- דגם
  דרך-רב

 )אינטרפוץ
 )ה(( או סוללה3דרך   

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- ---  זיכוי ₪

ת למים קלחמללה סול
 וחמים םרי ק

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ וי כי ז

 --- יש --- --- --- זחיבור מים מכונת כביסה ולניקו 
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 תקןי מ
 מיקום

 חיםאור שרותי  מטבח
 רחצה  רדח

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

פליטת  לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, כולל תריס הגנה מייבש כביסהמ  אדים

 סגירה ומשקולת
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 יח כליםלחיבור מד הכנה
ז והכנה לחיבור לביוב, כוללת ברההכנה )

 (ולסיפון המטבח
 --- --- --- --- יש

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

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים וםנקודת גז לחימ

 :רותואח טבלהל ערותה

 רט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.בלה, במפבט צוין על רק באם בפו  ם)הקיי  

  נה נירוסטה בהתקקוורץ גרניט/קוורץ/  מחרס/ סילי ,לבחירת הקונה: ס"מ( 80/46 -לה כס"מ או כפו  40/60-)בודדת במידות כ כיור מטבח  )א(

 חרס: כיור רחצה פק, שיבחר ע"י החברה.היצרן/ס לפי י )אינטגרלי(:ולחנשר רחצה כיו  .ור()לפי סוג חומר הכי בהתקנה תחתונה או  שטוחה

 .לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברהדות , במירסח כיור נטילת ידיים:. החלטת תוצרת לפיס"מ,  40/50-מידות כ

 ב( )מוש :כיסוי אסלה ברה.חהחלטת הלפי  צרתתו . 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6) דו כמותי חרס,/מויס ארגז שטיפה: תלויה.: להאס )ב( 

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי               

 עץ בפינות ומיטת תמיכה . מילוי זוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטרבעלת חימ"מ הומוגני,  3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:   

 חות מצופה אמאייל.מ לפ"מ 2.5י בעובמפח לחילופין  . מפרופילי ברזל מגלוון               

 ניקוזל פועיםשי עם  2279 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחת משטח :מקלחת  

 ;המשטח       

והוא ימוקם  קלם ניויפוי כרבצ ,מותימיקסר בעל מנגנון קרמי דו כ פרח/מערבל: דגם: טבח. לקערת מ)כולל חסכם( מיםם קרים/חסוללה למי   (ג) 

  סדרות 3מתוך  לבחירה ס"מ לפחות. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כ :תהיינה ברז מידות ,הכיור או העבודה טחמש מישור על

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

  או העבודה משטח מישור עלקמו  והם ימו  בציפוי כרום ניקל  ,פיה  ערבלח/מ: פרדגם  :)כולל חסכמים(  לכיור/י רחצה, לה למים קרים/חמיםסול )ד( 

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

 על ידה.  בלן ו/או הספק/ים שיבחר/והחברה/ק ע"י  

 הכוללת יציאה תחתית  ,בציפוי כרום ניקל מהקיר רים מיקססוללה מים חמים וקתקן ות :בטיהבאמ :ים()כולל חסכמ סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 לף.  פחות ומזס"מ ל 60טלסקופי ומוביל אנכי באורך  ט החלקהצינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מולמיל' האמבטיה   

 דה.על י שיבחר/וים /הספקשיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/או  סדרות 3בחירה מתוך ת האמבטיה, לסולל  

 ע"י החברה/קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.שיוצגו  סדרות 3ת, לבחירה מתוך טיה/מקלחסוללות האמב  

 .ניל ירזבוב, ור לביו: חיבכוללת ארגז/י שטיפת אסלהו כיורים התקנת  )ו( 

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

 . והזנת חשמל דלוחין או שפכיםבור לקו ( וחי2007ון אוג' תיק -)הל"ת םחמי מים : מים קרים,כוללתלמכונת כביסה  הכנת חיבור )ח( 

  

 : באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.הכנה לנק' גז )י( 

 שת העירונית.ופקת מהרה המסטמפרטור: מים במים קרים )יא( 

 תקן ישראליעומדים בש קבועותאו לרכוש חור בל רוכש,ות האחרי, בם ממבחר החברהבאם אינ -קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( )יב( 

 .  R-11 -פחות מולא  למניעת החלקה  

  ו הכיור.ודה אשטח העב= קרי ברז הממוקם על מישור מ פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול ראש ברז נשלף =  )יג( 

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

 ו/או שניהם. רים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברזם חמים/קניסה/יציאה, של מיקת כוץ( = חלטרפוני)א דרך-רב  

  

 מכר זה  או במסמך אחר, במפרט בטבלהיין כך )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צו 

 שצורף להסכם הרכישה(. 
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 , ברצפה, הבניין( פים לכללמשותו)בחלקם יתכן לקולטני ביוב י ביקורת צנרת ופתח: אחר ךצור לירה, לכם בדוספי יזרי אינסטלציה נאב   3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.  )מיקום כיבוי, מתזייתכן . האינסטלציה במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  י פיקודלהעברת גז וכבלוצנרת  מפוצלאו /ו י מרכזיינניקוז למזגן מ ציה.להאינסט הנדסטת מלפי החל ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

 רות ו/או במסדרון, שמרפסת ב צל,מפואו /ו מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום   

  .הרהחבלטת מהנדס י החפכביסה,לתור במס עליון ו/או בגג  הלמעב מיועדעפ"י החלטת החברה. מיקום   

 תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולארית תהיהמערכת סולארית באמצעות הספקת מים חמים לדירות    3.6.2

 . מר(י חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המים )טייות גיבובלר 579ראלי בהתאם לדרישות תקן יש      

י והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמל הסולארית ד( המחובר למערכת)דו הכל אגירקן מיות לכל דירה  

 במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.   

וצב קן קוהתבאמצעות חשמל , יעשה חימום המים באמצעות מערכת סולאריתן לספק מים חמים לא נית ןל דיוראות כלדירות שלהם לפי ה  

 .המים )טיימר(מום יזמן לח 

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

       ינסטלציה.הנדס האמ נוןתכלפי  

 (. 2007 ון אוג'תיק-ת)הל" סהכבי כונתמ .הרחצה, אמבטיומטבח  : קערותחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

    .לבדיש, בדירות הגן ב :דלי""ברז  3.6.4

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

  האינסטלציה,מהנדס לפי תכנון  ,PPR, S.Pסגול, ונת, פקו: פלדה מגולם וקריםחומר הצינורות: מים חמי  3.6.6

 סטי.: פלשפכים: פלסטי, לוחין ד  

 יש.: הגז במטבחעד נקודת ה ממקור הגז ו דירגז ב צנרת 73.6.

 .: ישנה למונה גז לדירההכ 3.6.8

 

  הערה: 

 התאמות, ברזי ניתוק, , אריכיםברים, מחם עבור משלותכולל  מחיר הדירה אינולפי החלטת החברה. הינו בדירה,  הגזנק' מיקום  

 , עצמו לחיבור הגז והמונה קנת המונההנדרשים לצורך התפים סומים נוותשללאי , ריכוז מונים, פיקדון מ, מיסיםמונה פיקדון 

 ,בד(ל)הכנה ב סטירוול פלבש לתחמושצנרת אספקת גז  בבניין.הגז המורשית ע"י החברה לפעול ' הקונה ישירות לחב אותם ישלם 

 לולה במחיר הדירה.כ 

 

 

 (ו לה זטב)ראה הערות לאחר  שורתמתקני חשמל ותק  – 5טבלה מס'  3.7
 

 דות טלפון, ראה נספח ג'תקע ונקו נקודות מאור, בית וי לכמחיר זי 
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;ויזיהטלו 
 ;קשורתנק' ת

 .ק' טלפון נ
 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 צן+ לחעמוןפ -
 ם טרקונאי -

ובי  מפסק תאורה לל  -
 . י/חדר מדרגותקומת

 . ל דירתילוח חשמ -
ארון תקשורת כולל   -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1 

 ( מזגןל)
1 

תוספת   -ס חשמלי תרי
מל להפעלת  נקודת חש

 התריס. 

 פרוזדור
1 

)כולל מפסק  
 ף( מחלי

1 - - - 

  3על בפרוזדור באורך מ
הכולל  דור זפרוב מ' או 

ודות  נק 2פניית "ר", 
 . מאור לפחות + מחליף
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;ויזיהטלו 
 ;קשורתנק' ת

 .ק' טלפון נ
 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 1 מטבח

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

בתי  מיקום השקעים, 
יהיה מעל   התקע 

משטח העבודה ככול  
האפשר ובהתאם  

נון המטבח יותקנו  לתכ
  רדים שקעי כח נפ

 מקרר ר, לולתנ  למדיח, 

שינה  חדר
 ריםהו 

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( רהלמנו

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

 /ד"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי  
ות  הנחי

 ד העורף פיקו
3 - 1 1 

פיקוד   ת תקנולפי 
 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 ם( )מוגן מי

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

  זמן  קן קוצב+ הת
ל מפסק לדוד  הכול

ום עפ"י  במיק השמש 
 התכנון. 

 ר מכני+ אוורו

 - - - - 1 שירותים
 בהעדר חלון, 

הכנה לנק' אוורור מכני  
 + מפסק היכן שנידרש. 

 מרפסת שרות 
1 

 ן מים( )מוג
- - 

2 
 ן מים מוג

 כונת כביסה, )מ
 מייבש כביסה(

- - 

רחבה 
 מרוצפת

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
+   ישמל חל תריס  כול

ה  פסק + מנגנון פתיחמ
 ני. יד

י לכל מחסן 
 גינה

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
המחסן תחובר לשעון  
החשמל הדירתי אליו  

משויך המחסן. או  
ת  לחילופין שהזנו

של כל    החשמל
  רו למונה המחסנים יחוב

משותף ונפרד  
למחסנים בלבד, או  

לכל מחסן,  מונה נפרד 
להחלטת המוכר ועפ"י  

 ו. חירתב

 ןמחס
ל כ)כ
 (וצמדשה

1 - 1 - - 

ריכת החשמל של  צ
המחסן תחובר לשעון  
החשמל הדירתי אליו  

משויך המחסן. או  
ת  לחילופין שהזנו

של כל    החשמל
המחסנים יחוברו למונה  

משותף ונפרד  
או  למחסנים בלבד,  

לכל מחסן,  נפרד מונה  
להחלטת המוכר ועפ"י  

 בחירתו. 

 סתורמ
 כביסה

- - - 
1 

נה  )פקט הכ
 מזגן(ל

- - 

    

  טבלה ואחרותערות לה

 כולל נקודת הדלקה אחת.טורה(, אהיל/ ארמ -בית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסוי = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

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

 ממ"ר לפחות. 1.5בכבלים יבוצע בור יהח

החיבור  י שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.)שנ גילהניזון מזרם חשמל ר שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5לים בוצע בכבי
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לכמות  ושאינם תוספתבסעיף א'  (, המצויניםאו קירקרה ת)ב רות המאודנקושל  תאור בלבד לאופן ההדלקה נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 2.5ללוח למפסק נפרד עם קבלים ירות מחובר יש ם" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרד"שקע/י = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 מ"מ . 

 בדרגת הגנה גבוהה.שמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים כרח במעגל חינו בהן שאגמו עבית תק =אחראו  IP44תקע עם דרגות הגנה בית  (ו)

בין מחשבים,  –ת תקשור, נקודת נקודות ביחד )קומפלט( או לחוד וכוללות נקודת טלפוניה 3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםרי כבלים.  ת שידוקליטלור ברות לחישואפלקליטת שידורי חובה כאמור, חיבור  –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  ורת ועד נקודת ההכנה בקירוז התקשנקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכ

 .(ןר לפי העניידת שומעמל וה אניסה למבנת כדלליזרי קצה לתקשורת פנים )נקודה/ות מלאות כולל אבפנים )אינטרקום(= לפון נקודת ט (ח)

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

וז תקשורת ועד נקודת ההכנה הכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכ שיכה בלבד.חוט מרוול"( ובאם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"ש"הכנה"=   (י)

ספק  למניעת"מפזר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(.  יותקן )באחריות הדייר(,דלת חדר הרחצה  מעלם נמצאת ר חימולתנו כנההבאם ה. רבקי

 ע מוגן מים.לת שקימום כולההכנה לתנור ח דגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה.יו

דליקים/מכבים את אותה/ם ם, אך מריחוק ביניהצאים בהנמ םונישנפרדים  ריםת להדלקה/ כיבוי, משני אביזנקודה/ות מאור הניתנו =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

בר ישירות ה תחום. הנקודנקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכירייתותקן  בדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי= (יב)

 בלוח החשמל הדירתי.שקע והמפסק ת בית לרבו ווטית כל החאול . הנקודה תכל5*2.5ווט בכבל למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותח

 

 רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרבפועל  )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו 

 שה(.הרכי  רף להסכםשצו  

 

 

   ן שבת לתאורת מנגנוורגות בחדר מד אור קתדלחצן להל .יש: ת מאורו : בכל קומה: נקודחדר מדרגות/ מבואה קומתית   3.7.1 

  יש. :הדירה להדלקת אור במבואה קומתית צן מתוךלח יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

 בניה )בקשה להיתר(.ם )צינורות( בדירה על פי תקנות התכנון והרוולי: הכנת שץ טלפון חו  3.7.2 

  ,זםזמ ליל:צ .ןצלח :ן: סוגו פעמ 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגאביזרי הדלקה/שקע 3.7.4 

בתוך  גיל(,שקע ר)כולל י תדירולוח תקשורת  (לצורך הרחבה בעתיד מודולים 6-ם פנוי לארת מקו)כולל השדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 ן.יא ת:עון שבשיש. : מפסקי פחת מהנדס החשמל. לפי תכנון  מיקום: .: ישהדירה

 כולל קוצב זמן.  : יש.חשמלי שמש/מים,  דודקודת חשמל לנ 3.7.6 

 .הקונה(וע"ח תקן ע"י ומחיר הדירה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן וי) אמפר. 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7 

 ניסה הראשית בקומתתיחת דלת הכלחצן לפולל כ, ורמע דיבש קום)אינטר .5 : כמפורט בטבלהםמיקו : יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.: אינוספת במעגל סגור )נפרדת(וויזיה מערכת טל 3.7.9 

  ערוציתלקליטת טלוויזיה רב לחיבור לכבלים  הכנה :יזיהטלווורי דהכנה לקליטת שי  3.7.10 

.  לחילופין (אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבות הקונה ישיר ולם ע"יר יששא ל ר בפועוחיב ללא ממיר וללא)   

ע"י הקונה  שי אשר יירכדירת ללא ממיר) M.Fדיו ור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  או למספר בנינים ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית   

 מספק שרות זה(.  

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" אוור מכני לפי ב באוורמחויה לחלוורור א  -  

החשמל ולרשת פאזי תלת לחיבור יםתתא המערכת .יתהדירת החשמל צריכת של ולבקרה לניטור מערכת תותקן דירה לבכ -  

 .שתניםמה מלהחש תעריפי הזנת ותאפשר יתהישראל   

 :תכלול המערכת                                   

 חשמלי זרם המודד רכיב על מתבססת אשר תהדירתי החשמל בלוח מדידה יחידת                                   

 ; חוטיאל לשידור תקשורת יחידת) יפאז תלת לוח עבור זרם חיישני שלושה                                   (

 אותם ומציג מקומית בצורה הנתונים את ומעבד המקבל אלחוטי דיגיטלי צג                                    
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 הכניסה במבואת / ניסההכ תלדל סמוךב ,הדירה בפנים יותקן הצג ; ברורה בצורה                                    

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת האנרגיה השוטפת צריכת נתוני את תלפחו יציג צגה; רצפהמה 'מ 1.5  גובהבו ישנג במקום                                    

                               .הכספית                                     

 .3.5לי/ים. ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף חשמ לתריס/יםר חיבו -

 

 בדירה: מום,מתקני קירור / חי .4

 :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנהיש  ן.אי מרכזי  דירתי מיני  רוג אווימיז 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל יראוו פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום . 1                    

 ;רהיהד     

                        המתוכנן המיקום בין צפההר במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות תיותהתש ביצוע  .2                   

  אמוצ .הכביסה רוז מסתולניק או הרצפ וםסלמח המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד יידלמא                        

 .בפועל המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                      

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד דאייהמ מיקוםמ רקי לפיקוד ריק שרוול התקנת                   3.

 .אוויר מיזוג הנדסמ ידי על ערכתהמ כנוןלת םאהתב יהיה תוההכנ . מיקום4                  

 .יםהמעב / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 ההכנה תכלול:זה . במקרה מ"ד.       *באישור פיקוד העורף, תבוצע הכנה למזגן עילי במ6  

 חשמל. הלוח ת חשמל נפרדת הזנה ישירה מנקוד -                    

 במכסה.  יקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ייסגרצנרת נ -                    

 ון.תכנתר ע"פ המוסמיקום המעבה יהיה במקום מוצנע ו -                    

 .יראויזוג המנדס כנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהכל הה  -                            

 לכל  מיזוג שרמאפ ינוא הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1בר לאמור בסעיף מע .: איןפוצלמזגן מ 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה וסף בנ תבוצע ,ראמוכ אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה  

 .מים ניקוז צנרתו גז צנרת, מלצנרת חש בותרל ותהנדרש תשתיוהת   

  .איןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:  4.3

   .: איןהפועל בגזום נור חימת  4.4

 ה(.)בחדרי רחצ .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור דהנקו בוצעת. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 ן.: איייםחשמל יםורקונבקט  4.7

 .: איןתת רצפתי  חימום  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 
 
 

 
 :, במחסן סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה* .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן  .רשות הכבאות ע"ידרש ישי ככל: הבדיר מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(: 5.1  

 .תאוות הכבש"י רדרש עיככל שי: גלאי עשן  5.2  

 יש. מוגן )ממ"ד(:סינון במרחב המערכת  5.3 

 

 , ע"י רשות הכבאות דרשי י ככל ש ,עליהם לרבות חיפוי/ציפוי  ,כיבוי ובטיחות אלו  גילוי, סידורי * התקנת   

 תיכנוניות. שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישותאו , ו/המכרית כנבתו  יוצגו  לא בהכרח    

 

 שונות:ו תוח עבודות פי  .6

 החני  6.1 

  המגרש; : בתחוםכולם. ולא פחות ממקום חניה אחד לדירה לפי היתר הבניה: לבניין/ים ומות חניהסך הכל מק 6.1.1   

                  

  .ו בבטון צבוע בסיד סינטטייעשו בטיח פנים א :ימור קירות פנים המרתףג. ות המרתף קומבכל החניות                         

  ;אין )לפרט(: אחר וםמקניות בח  

 כר.כנית המכמצוין בתו: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   
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 הצגת תג נכה רשמי  החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם  ספחיתוח ובנה/פחנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביב             

 נכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה. רה(, ובהעדר רוכש עם משרד התחבומט                                

 : יש.מערכת תאורה .מוחלק בטון :מקורה חלקית/מקורהחניה  גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: ה מהכבישישה לחני ג 6.1.4  

 ר.ית המכנבתכ : לפי סימוןמיקום ת לפחות.אח: מספר חניות לדירה 6.1.5  

    אין. :לחניהבכניסה  מחסום 6.1.6  

 

 פיתוח המגרש 6.2 

 .לבנין הכניסה למבואת עד הרחובמ צוניתחי כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום                               

 ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ וצף מר כניסה שביל תכלול החיצונית הרחבה                               

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

 .פלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעיתליט/ אס: בטון/ גרנושבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .בהירעל גוון תן בינל הככ יההריצוף יה .בות/ אבן טבעיתגרנוליט/ אספלט/ אבנים משתל /: בטוןחומר גמר :מדרגות/ליםשבי  6.2.2 

 גינון חסכוני במים בהתאם  .יש :צמחיה)על פי סימון בתכנית  מצורפת(.  .יש: משותפת חצר 6.2.3  

   להנחיות משרד החקלאות.                                

 .יש: משותפת השקיה רשת 6.2.4

 מגונן וללא מערכת השקיה. לא   לשטח ונההכו . )חצר,רהמכ תיוכנלפי ת :מחדריציאה לחצר ; יש: ות הגן /חצר, צמודה לדירה 6.2.5  

 יעשה ע"י הרוכש בעת  לי הבניין(מים משו  : סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקתהערה   

 .ה הפרטיתגינסידור ה    

 ,ות וכו'(שוח ,צנרתרזב/ים,  מ)חלחול , יםמווב ביז, ג ות,/יתכן גישמה: לדירה/ות גן  מערכות משותפות, בחצר הצמודה פירוט 6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

 מ"ר. 7-חות מלא פטח : יש, בשהצמודה לדירה/ות גן משטח מרוצף בחצר  6.2.7  

 רישת הרשויות. י היתר הבניה ודלפחומר: : שות של המגר/גדר בחזית 6.2.8  

 .חברהה יעתפי קבלו שרתלפי תוכנית הפיתוח המאוע בגובה ממוצ   

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהלשת )ם מפו קומת עמודי  6.2.9  

 

   מערכות משותפות .7

 מערכת גז:  7.1 

 מתואר בתוכנית ה ובמיקום ,הגז עם חברת אום, בתקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות דור מרכזיסי גז: הכנה לאספקת    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהמידת הצורך תינתב ית.המקומ הרשות י דרישותעפ" ואו/ החברה יע ע"בניין או במיקום אחר שיקבהמגרש או ה   

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות חברת הגז. ,רגז כאמוצובר/י המובהר בזאת כי    

 ;: ישי לדירהמרכז ממקורת גז צנר 7.1.2  

 (.3.6יף )סע 4 בלהראה ט :יקוםמ: יש. פקת גז בתוך הדירהצנרת אס 7.1.3  

 

 :יבוי אשם לכסידורי  7.2 

 בטיחות.לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ ה :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 והנחיות יועץ הבטיחות. ות רשות הכיבוילפי דריש: יםבמבואות/פרוזדורמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 והנחיות יועץ הבטיחות.בוי ישות רשות הכילפי דר :רים(לקרינם )ספי זמת –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 והנחיות יועץ הבטיחות.הכיבוי : לפי דרישות רשות עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן  7.2.4  

 יות יועץ הבטיחות.ות הכיבוי והנחרישות רשפי דל :גלאי עשן  7.2.5  

 יבוי בשטחים משותפים( וארונות כנטיםי כיבוי )הידר, ברזאש יבוי כו  וי גיל תו כמער כל סידורי הכבאות, לרבות הערה:     

 באות.מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכ פרטיים, או               
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 עץ הבטיחות.בוי והנחיות יורשות הכיע"י  ככל שידרש: אוורור מאולץ במרתפי חניה 7.3 

 אין. :רות()להזנת הדי  אוויר מרכזית מערכת מיזוג 7.4 

 .אין מוש הדיירים:לשי אויר בחדר/ים ת מיזוג מערכ 7.5 

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1לכל דירה, : תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות בנייהו תכנון קנותת לפי ניוםימאלו חזית בעלות ויהיו בנייניםהבמקבץ אחד לכל או  , בנייןל כל                     

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 ים לשימוש כלל /חדר ם(,בחלקים משותפי)מאגר מים, מערכות תאורה ת מים, מערכות סניקה ומשאבו  

 .םיועצם והיינמתכנתוכנית הלפי  יקום וכמות:מ .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  ם,ים סמוכיניניבבניין ולטובת ב הדיירים  

 

   תיתתש המבנה למערכותחיבור  .8

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

 יש. בור לביוב מרכזי:חי  8.2  

 מונה. לא כולל התקנת; יש. ברת החשמלהתאם להוראות חב ,החשמללרשת חיבור הבניין  8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל הבניה )בקשה להיתר(: לא ן ותכנולתקנות ה בהתאם :יםלפונטשת הן לריני ר הבהכנה לחיבו  8.4  

   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .אין (:אינטרנט/הי )טלוויזחיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 פועל ם בעבודות שביצועהרכישה.  מחירב ליםכלו ,שהי גיומכים, ניקוז, דרכירות ת: כביש, מדרכה, קהגובל במגרש פיתוח כללי  8.6  

 יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.  

  (.או אחר לפי היתר הבניה םם טמונייש )מכלי: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7  

 .קומיתהרשות המ ע"י :פינוי אשפה  

 

   ש משותףרכו  .9

 : שותףתיאור הרכוש המ 9.1 

 כר.המ ותפים בתוכניתסומנו כמשבאם  :פיםמשות יהת חנמקומו     9.1.1   

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

 לפי החלטת בחברה.: תם לדירו מחסנים שאינם צמודי  9.1.3   

    מ"ר. 14-פחות מ לאבשטח:  .: ישמת כניסה( בקומבואה )לובי  9.1.4   

 .: ישבואה )לובי( קומתיתמ 9.1.5   

 בכל בניין. 1 )מספר(: תדרגו מדרי ח 9.1.6   

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

 יש.וס על ידי מיתקנים על הגג: חלק התפה פחות: לגג משותף 9.1.8   

 ממ"דים. -וגנים דירתייםיש מרחבים מ ן.אי :מקלטמ"ק/ מ 9.1.9   

 ין.א: חדר דודים משותף 9.1.10   

 חדר משאבות, מערכות סולאריות, משאבות סחרור, ( כגון: משותפות ו/או)פרטיות  יותיש מערכות טכנ: על הגג קניםתמי  9.1.11  

  דין. פי כלכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על ור מים מאג           

 .; ישא גינון שטח לל : יש.תוח בתחומי המגרשושטח פ חצר 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף הכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, :  ףשותשהינם רכוש מ ם של הביתוספי נקים וחל םני מיתק 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   
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 שאין להוציאם מהרכוש המשותף:  (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.ותי מדרג/רחד 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 ישה לחניה משותפת.ג 9.2.3   

 יסה.נמת כבקו  י ובל 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 על הגג. המשותפים() גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים 9.2.6  

 ונות.חדר מכ גישה מחדר מדרגות אל 9.2.7  

 .פים()משות ם טכני/יםי לחדר/י קומתגישה מחדר מדרגות או מלובי  9.2.8  

 .גגה על םמשותפי  ס על ידי מיתקניםהתפו  –חלק הגג  9.2.9  

 .עליותמ 9.2.10  

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

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

 )לבניין/ים לפי העניין( בית משותף 9.3 

 בית או ב ף שותבית מב דירהחוק המכר דירות(, המוכר  –)להלן  1974 – דהתשל"רות(, לחוק המכר )די 6ם לסעיף בהתא )א(  

 י של התקנון המצו בית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהם כהמיועד להירש    

 יין; ואלה העניינים:אותו ענ המכר פרטים על לחוזהבמפרט או לצרף  יב לכלול, חיהמתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן    

 המשותף; רכושהמלק צאת חוה (1)    

 ל החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;ו ששיעור (2)   

 בקשר אליו;חויבים שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המ (3)   

 משותף;ל הבית הניהוסדרי קבלת החלטות בדבר  (4)   

 ת;ורדי המכר קו( לח)א3בצו בדרך האמור בסעיף ל עניין אחר שקבע שר השיכון כ (5)   

 על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב ים שלא מסר פרט מוכר )ב(  

 ותף. בית  המשעל הראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו שהו    

 

 וד לדירה:החלק ברכוש המשותף הצמ ו שלשיעור 9.4

 של כל  ( לשטח 5שובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף חי גדרתה ואופןהדירה )כה שטח ןישב ליחס רשהאפ יהיה קרוב ככל 

 ול דעת י שיידרש לפי שיקכפ שותף,ת המביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הביתיקון  , זאת בכפוף לכליחידות הדיור בבניין  

 ף לא יילקחו בחשבון השטחים שותית ברכוש המכל דירה בבשל  הקחל ישובחב מכת.יידרש על ידי כל רשות מוסמוכר ו/או כפי שה  

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

 

 ות בדבר ניהול הבית:לת החלטבקסדרי  9.5

 . 1969 -ן התשכ"טהמקרקעי בחוקיהיה על פי הקבוע  

 

 :יו לאשר בקים בי המחות הבית המשותף ובשירותים שיעור ההשתתפות בהוצאו  9.6

 לק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.הח שיעורו שליהיה על פי  

 בועות שלת הקבתשלום חלקן היחסי כאמור ברכיב ההוצאו יחויבו ה בידי המוכר לא יעשה בהן שימוש בפועלניידירות שהחזקה בהן תה

 ר יהיה פטו ף, אשר המוכרמשותה כושלרחס יבועל יב ההוצאות בגין צריכה בפף בלבד, להבדיל מתשלום רכאחזקת הרכוש המשות

הצבעה שלהן כאמור כויות הוזאת מבלי לגרוע מז, לאחר שיוכיח  לגביהן כי לא היתה צריכה בפועל מתשלומן ביחס לדירות האמורות

 .בתקנון המצוי
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 (:או שיוחזרו לרכוש המשותף/ם מהרכוש המשותף )ו ם המוצאי החלקי  9.7

 כניות המצ"ב  ים הבאים אשר מסומנים בתשטחותף ההמשמהרכוש  יוצאו ,סכםהבזה יין נבעמור מבלי לגרוע מהא      

   ו/או מצוינים במפרט המכר ו/או בהסכם המכר.      

 עתה הבלעדית של החברה.בבית המשותף לפי קבילדירות  וצמדובתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויהחניה שמקומות  .א

 טחי חוץ מקוריים. ש . ב

 . ותף, ככל שיש(ת משועגל חדר טמעל) םמחסני .ג

 סה.כבימסתורי  .ד

 לעיל(.  9.2.9וגגות )למעט החלק כאמור בסעיף  , גינותמרפסות .ה

  .וכרתסנים לתא שבבעלות המיות והמחו החנל החניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדוצמדו כככל שבעת רישום הבית המשותף לא י .ו

 

 

   ____________    ____________    _________ __ _ 

 חתימת המוכר     ךתארי           מת הקונה חתי          

 
 
 

 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'
  .לליותהערות כ נספח ב'

 .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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 תירודלי העיגות בספים שיועברו לקונה ולנצם נומסמכי – 'פח אנס 

 

 של המפרט: נפרדו כחלק בלתי ו יצורפתוכניות אל 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של ת כלליות ר ומידומידות של כל חדהכוללת  1:50 -ת הדירה בקנה מידה לא קטן מכנית 10.1.1   

 .הבקומ המשותף הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מלא קטמידה בקנה תכנית הקומה בה נמצאת הדירה  10.1.2   

 בקומה.רכוש המשותף ן ההכוללת סימו 1:100 -ן מא קטבקנה מידה ל טיפוסיתתכנית קומה  10.1.3   

 הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מ; קומות ממפולשותתכניות קומת כניסה/ קומות  10.1.4   

 . 1:200לקנה מידה טן קם מוובציל ף ים; תכניות אלו ניתן לצרוצמדירתיים מחים דושט   

 . 1:100 -נה מידה לא קטן מג בקתכנית קומת ג 10.1.5   

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250ה בקנה מידה יתר בניבלת התכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק 10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 פיעל  כל דין לרבותבהתאם לי הגימור, שיש למסור ומרחת ולורכהמע לכל ושימוש וראות תחזוקהנו הירה יינתרת הדת מסיבע 10.2  

 ין:עניחוק המכר דירות ב   

 ורם.פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימ )א(   

 ות מיזוג אוויר, מערכבטיחות, רכות מעות השירות המותקנות בדירה לרב תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות )ב(   

 ת וכיוצא באלה.ניוכטרומקכות אלמער   

 שות.נדרשוטפות ותקופתיות, אם  ורותת ואפיון ביקתדירו ()ג   

 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.בדירה, לרבות שמות יצרן/ תקניםמומפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות ה )ד(   

 

 של  חומרי הגימורערכות ושל המוהוראות תחזוקה ית נתכ (1) נייןה בבנמסרת הדירה הראשונ ר לודירה אש לרוכשמסור המוכר י 10.3  

 עניין:בהמכר דירות פי חוק  בהתאם לכל דין לרבות עלור הבניין שיש חובה למס  

 ת שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.פעולו ()א   

 מיזוג חות, מעליות, מערכות בטי רכותעמרבות שירות המותקנות בבניין להות של מערכ מונעתזוקה תחזוקה כוללת ותח )ב(   

 ה.באלוצא אלקטרו מכניות וכי רכותאוויר, מע   

 דרשות.אם נ אפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות,תדירות ו )ג(   

 טלפון ליצירת קשר. מספרן/ ספק ות יצרת שמומפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבו )ד(  

 יה.מיליפקסומספר  פר טלפוןת מסוהפיתוח לרבומערכות מתכננים של הבניין, הת הות צומרשי ה()   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ציה סניטרית, אינסטל ות בלבד של( למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 רוכש הדירה האמור  על הולפי ה בכתברף למסמכים האמורים הנחיר יצהמוכ וח.ובפיתמבנה ומערכות אלקטרומכניות ב   

 ירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה.הד מנית או הקבועה של בעלית הזאותם לנציגו למסור   
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 ליות ואזהרות ערות כלה  –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

  .היתר הבניה בלתקועד מקפים להת הבניה והתקן הישראלי,ון ונות התכנות תקדריש כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי .1

וויזיה בניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלב ()לא סלולרית תקן לאנטנהנת מרה מחובת התקתהא פטוהחברה  .2

 להוראות כל דין. פוף בכבלים ו/או צלחת לווין, בכ

ע , ו/או להימנם המרתף חייבת לשמירה על איטוהמת ו/או הנדרשתהבית, ולנקוט בכל פעולה ועד אמצעות ואו ב/צמו ולפעול בעהקונה מתחייב  .3

בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס צמחיה  לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, לרבות אך לא רק, אי שתילתון סיככדי  ל פעולה שיש בהמכ

 .למניעת קינון חרקים תקופתי

 ות. ובה החלל בהן הן עוברו גאת ו/ראת צו ה ו/או סגירה אחרת וישנוה קלוסו בתקריכור כאמו מערכות .4

יבוצע קיטום פינות  ולים לאבחיפוי קירות ו/או שיפ. לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםות ו מרווחים )פוגות( במידיעש יפוי ובריצוף בח .5

 .)גרונגים(

ם, לצורך מערכות בליכ זק, בחשמל, בנה ו/או המגרש, לחברת הי המים בתחומשטח/ העמידלמניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה ל .6

ובזכות  ישה, כןלצורך ג ןלרבות שימוש במתקני הבניי יב לאפשר גישה חופשיתתחיאחרים סמוכים, הקונה מ יניםיין ו/או בנישות הבנהמשמ

 לו.אים חטבגין שים מתשלום מיסי ועד בית פטורפים אלו יו גוכן יההשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו 

 רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.או הפולטים ריחות חריפים  מריםם דירתיים חובמחסני חל איסור חמור לאחסן .7

 הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונה.רה ע"י עבודות בדי יבוצעולא  .8

ן. ל הבנייואוורור, המשרתים כל נרתצברי ערות ומשיהיו תקרות מונמכות, קוכול י דייריםע"י הרכשו שי )ככל שקיימים(, במחסנים .9

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. ונפרד למחסנים בלבד ותף חסנים תעשה  מהרכוש המשל למהזנת החשמ

אך לא  ור הפרעהליצ ועלולים החלל טיניםל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקש מםיקומ  .10

 .מפרטבהקבוע פחות מן 

עומדת בדרישות ת עיבוי שרמת הרעש שלהם ידוונה, יעשה שימוש רק ביחי הקוג האוויר ע"כות מיזם יסופקו ויותקנו מערבא .11

 געים.התקנות לרעשים ומפ

נה וע"י הקו אביזרים כלשהם שיובאו ים אפריטין, הבני חומריזק כלשהו שיגרמו למוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נה .12

הפריטים ,ן אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה בגיכל האחריות  ,לאחר מכן וביןתקנתם בדירה לפני ה או לבניין, וזאת בין ירהדל

 והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.ביזרים והא

נת רשות הקונה וזאת על מה לרהדי תת העמדבשלוש השנים הראשונות מעחות תכוף לפ באופןוגן, המ חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .13

 .מוגןהמרחב ה)חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי ים באגרגט אלהימצאשר עלול דון שרידי גז רא לסלק

 םחסנימניות, ח ,ם פרטיים, כגון גינותשטחיביעברו  ואשר במבנהיתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים  .14

 ט. ת מתכנני ויועצי הפרויקהחלטיקבעו עפ"י  ומיקומןרפסות פרטיות, מספרן ומ

טל"כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם  ל, בזק,פילרים )גומחות( עירוניים ושוחות של מערכות השונות )חשמ .15

 הרשויות.ע"י שיאושרו יתוח ות הפלתכני

 לשקיעות בריצוף זה.ום אבן משתלבת" עלולים לגרחי "מרוצפים בארינסיעה המעברים ואפילו דרכי  ים,לשבי לבדים עברכבים כנסיעה  .16

 .פגענהובכל מקרה זכויות הרוכש לא תי בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות.מיקומם יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ו .17

 י חניה תת קרקעייםרתפמ(, למי )גפ"כבים המונעים בגז פחמימנה לררה הכניסאסו .18

 ים.בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ בגז פחמימני )גפ"מ(,על מופן ו/או לאחסן כל מתקן ההתקיאיסור חמור לוסף חל בנ .19

פקית, בגבהים שונים ו אונכית ו/אויה ארה גלדרישות התכנון ו/או הנחיות הרשויות ובכפוף להוראות כל דין, תיתכן העב לפי .20

ת ושל מערכות שאינן תפושל מערכות הבניין המשו נטיםשל כלל האלמ  תכניות,ן או בשונה מהמסומן בסוממה, כנקום שוובמי

מל, וי חשצנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צנרת מ.א. ואוורור, קות מים, משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: צנר

, בחניה פרטית, צרותת מרוצפים וחת, בגגוירה, במחסנים, במרפסולד םמודיצשטחים וכדומה, בתחום הדירה, ב שורתלפון, תקט

בתכניות, לפי החלטת היועצים הטכניים. למצוין תפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/משובשטחים 

 ות. הקונה יאפשר גישהוברעהן  ןחלל בהשנו את צורת ו/או גובה הת ויגירה אחראו ס/קלה ומערכות כאמור יתכן ויכוסו בתקרה 

 הנ"ל. רכותה וטיפול במעלתחזוק

וב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל מים, ביך לתקרת הדירה, או המחסן או החניה, יתכן ועוברות צנרות )סמוברצפה, קירות וב .21

 פים. משות הבניין, ומהווים חלקים
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תכנון, י הה סופיים, בהתאם לאילוצחלוקהליך רישום וויים בתם וייתכנו סטיות ושינפייונם סידים, אש, הפיתוח, והחלקים הצמוהמגרגבולות  .22

 הביצוע ולדרישות הרשויות.

בר ירה כשר בחהחוזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפי המפרט המאפ ם חתימתלמען הסר ספק במידה וטר .23

 כותטענה ו/או דרישה ו/או זכל  רוכש לא תהיהדעתו ולשרויות בהתאם לשיקול האפ אחת ךחר מתותתאפשר בחירה. הקבלן יב , לאהושלם

 בחירה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן.

מל ימוש בחשות השן. עללמערכת החשמל המשותפת של הבית, וזו שתשרת את דירות הפרויקט או חלק מה יחובר  - T.V-מגבר אנטנה ל .24

 ף.תהמשו ת הביתתהיה חלק מהוצאול המגבר ש

 שתילה.לי ישירות באדנית אלא במכ מחיהאין לשתול צ  - (שישככל באדניות בנויות ) .25

 תקנים הישראלים ובהתאם לכללי המקצוע, יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדליבכפוף לבאבן טבעית, בריצוף וחיפוי ו -הבדלים בין אריחים  .26

 ודה. בטאות בכתמים דמוי חלהמת רזל(ברלים )יניים" וכן התחמצנות מינ, "ען, גידים, גוומרקם

יות המכר. כמו כן לא ם בתוכנים, קירות נושאים, קירות בטחון וכו'(, אינם בהכרח מסומנימודמערכת שלד הבניין )ע - ניין ינוי בחלקי בש .27

הריסה ו/או כוללת ה הדעבו ל לכן כ , רצפות, קירות ומחיצות.קרותוכו' בת ת, גז תקשורמערכות מים, ביוב, חשמל,  מסומנים בתוכניות נתיבי

 .בדיקה תמחייב, האו רצפה לאחר קבלת החזקקרה בקירות, ת ק רה לעומחדי

 ומים ביוב יגוג קבוע, חלונות בחלל גבוה )פנים וחוץ(, ו/או למערכות אלקטרומכניות,ומים בזשל פתחי בניה החס  - הגישה לתחזוקה וניקוי  .28

, )פיגום 1139ומד בת"י והע ובציוד מתאיםת גובה דרש רק מורשים לעבודום נאע ובולי מקצעליונים, יעשה רק ע"י בע ות /ו/או גג

 ומם/תלוי, סנפלינג וכו'(.מתר

 (, לרבותרפסותים וממעבר בשטחים פרטיים )חדר , הקונה יאפשרקירות בחזיתות הבנייןגגות, ו ןווניקיה לצורך תחזוק  -מעבר בשטח פרטי  .29

 .ראשובתאום מ ןייהענבות לים, הכל כמקובל בנסיוכ ימכנ דחת ציורת פיגומים, סנפלינג, הנקשי

 , מעליות, משאבות, מפוחים, מזגנים וכו' גנרטור ככול שיהיו כגון: חשמל, תקשורת, -ומערכות אלקטרומכניות  יותתחזוקה  של מערכות טכנ .30

 ין.וקה ובהתאם להוראות כל דהתחזלהראות  בהתאםקונה תיעשה ע"י נציגות הבית ו/או ה

חרום לצורך  בעתישמש את כלל הדיירים בקומה  אשרחיצוני חילוץ  חלון/דלתוקם ימ ןבבניימה בכל קו באחת מהדירותיתכן ו -וץ לן חי ו חל .31

חירום יאפשר בעת זה, וכי בפתח קבוע מתחייב כי לא ייקבע סורג  ,אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החילוץ ,הקונה מעבר ומילוט.

 בחירת הדירה.טרם דע זה לרוכש עביר מיעל המוכר לההחילוץ.  דלת/חלון ירה אלאת המעבר בד

ות ואחרות המחייבות תחזוקה מקצועית טרומכניבמבנה ובחלקיו השונים הותקנו מערכות אלק -שוטף במערכות  פולהדרכה לטי  .32

הציוד או המתקינות ות יספק תהחברו , את נציגי היצרנים ו/אומבנההחזקה ב לקבלתסמוך חלה החובה לזמן בהמוכר ושוטפת, על 

 והתחזוקה.וש לאופן השימ נציגות הביתל כהורך קבלת הדריוד, לצהצ

 

 אחרותהערות כלליות 

פן באו מושפעות ,וליטו גרניש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט ו/א -עות, מעברים, שבילים וכו'( )מיס מרהשפעות ססמיות על חומרי ג .33

חותי ו/או תפקודי בתופעה בטייודגש כי אין כל מפגע  ספק אלו. למניעת ברצפות ן יתכנו סדקים זעיריםולכ מיותרו/או תטבעי מתזוזות ססמיות 

  בצע תחזוקה שוטפת בהתאם לשכיחות התופעה.ו. יש ללחומרים אלטבעית זו, האופיינית 

לגרוע  כולן הן בנוסף ומבלי  פרטמות האכי הורערות האמורות בתכניות, ו מהה לי לגרועף ומבבנוס מובהר בזה כי ההערות הנ"ל הן  .34

 .מהאמור בהסכם
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   יםכויזי טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 
 הערות מיוחדות

לצו ותיקון  1974-תשל"דלחוק המכר )דירות(, ה 6ה הינם בהתאם להוראות המכרז וכנדרש בתיקון מס' ויים אלריכוז זיכ .1
 יותו שינויים מהמפרט והתכנבוצעשם להלן לא יפרט לנרעפ"י הוראות המכרז,  כי רמובה המכר(.)מפרט  2015-המכר התשע"ה

 רים.המצורפים להסכם המכר ולא יבוצעו זיכויים ו/או חיובים אח
 

 כוללים מע"מ.אינם  להלןהמחירים הנקובים  .2
 

 ימת הסכם המכר.חת םביו עד הידוות הבניה, מדד הבסיס:המדתשומם ל:מדד צמודיח זה המחירים הנקובים בנספ .3
 

יי יך שינוה )במסגרת הלאל ל רצונו או אי רצונו לנצל זכותו לזיכויים, עלהודיע לחברה/קבלןדירה כש הרואחרון שעל המועד ה .4
  ימה על הסכם המכרהחת ים ממועדימ 30בתוך "(, ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/הקבלן מועד ההודעהדיירים( )להלן: "

 היתר. ום קודם למועד קבלת הי 60חות פמקרה לובכל 
 

וויתור תתקבל כעת תזכורת ע"י הקבלן בתום התקופה, האמור ובכפוף למתן הודיך כש הדירה כאמור עד התארת רואי הודע .5
 לזכותו זו על פי כל דין.

 

קנת המטבח הת ,חברההו ספק י הרוכש ספק מטבחים שאינר ע"ככל שנבחנים ומתוכנניצול זיכוי בגין ארונות המטבח ה .6
 ו.בונובאחריות הרוכש ועל חש ירה,אחר מסירת הדכש רק לתתאפשר לרו

 

 .308/2016ל בלבד, בהתאם למכרז מר/טים הנ"ידוע לי כי זכותי לקבל זיכוי כנגד ויתור על הפרי .7
 

ה בהתאם למועד בניהמות ומדד תשכאשר הוא מוצמד ל הממכר בגיןהאחרון  תשלוםזז מהסכום הזיכוי הכולל והמצטבר יקו .8
 .הזיכוי

 

 .. ר הנקודות ותשתיות החשמל לא יפחתו מהדרישות על פי כל דיןמספודות חשמל ינתן בתנאי שלנק מתן הזיכויים .9
 

כאשר חדרי השירותים רים ל שני חדות לכד לפחבהתאם לחוקים והתקנים הנוגעים לחשמל, במתקן ביתי יותר מעגל סופי אח .10
ישול ומזגן אינם כלולים , בביסה, מייבש, מדיח כליםנת כד חשמלי, מכולים לדום בחישוב החדרים. מעגולילנם כיברים אוהמע

 בהתאם לכך אין אפשרות לבטל את הנקודות והמעגלים הנ"ל.פיים, ובמספר המזערי הנדרש של מעגלים סו
 

בסיסית  י, והיאל משרד השיכון והבינוי שסהבסי המפרט במפרטי המכר הינה על פי לפוןית תקע/טאור/בות המכמות נקוד .11
 ממנה.ית ית, ולכן לא מומלץ להפחמטיבונור

 

ל, האפשרות להתקינם באופן עצמאי תתאפשר לי אך ורק לאחר קבלת טים הנ"ככל וניצלתי את הזכות לזיכוי בגין פריט מהפר .12
אפשר בטרם ב לא תתר לצורך מדידות וכיו"ממכלישה גכי גם ני. למען הסר ספק יובהר חשבוותי ועל באחריכר, והחזקה בממ

 הממכר.ירת מס
ים והסתיימה התקנתם יחשבו ם ובנויכי צנרות לחשמל/תקשורת/מים/ביוב. הנמצאים באלמנטים יצוקיגש *למניעת ספק יוד

 מכרט הרבמפ רמהאמו ש על מימוש זכותו לזיכוירוכ ין הודעתלעני המכר לחוק 6כסיום "התקנת הפריט" כמשמעותו בתיקון 
תו ספק. לא תינתן אפשרות לבחור פריטים או החברה יבחרו אך ורק אצלפקי ל ספק אחד מסצגים אצ*פרטים שונים המו

 וגמא: כלים סניטריים וברזים.ונים לדשונים בין ספקים ש
 

קונה על וה תמוכרההחברה/ורטים בטבלה זו, בחתימת המפ מתומחריםים ה/הפריטמימש הקונה בפועל זכותו לזיכויים מ .13
 רט המכר.במפאמור כשינויים מוסכמים נה כיים שבצע הקוו השינונספח זה, ירא
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 : קראמ

 יחידה.  -יח'

 רובע. מטר מ -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  -קומפלט

 ד. ד בודפריט אח -פריט

 
 
 

 דבי בלוין זיכ מחיר בג  - ות מטבח, רחצה ארונ נושא:
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 ורתיא

 /חומר
 עבודה

 יח'
זיכוי  מחיר

 ליח' בש"ח
 "כסה כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 5 לכלל ארונות המטבחזיכוי 
מטבח, ברז מטבח, , משטח עבודה, כיור ן/עליוןתחתו

 מכר.(, לפי התיאור שבמפרט החיפוי מטבח
 4,881 --- --- --- לטקומפ

3.3.3 
י לי(, לפ. כולל כיור אינטגרליכל הרחצ רה )בחדארון רחצ

 המכר.פרט התיאור שבמ
  --- 600 --- קומפלט

 
 

 ד מחיר בגין זיכוי בלב -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים 
 

 
 הערות:

 כוי פריט+התקנהזי םולליכחירים .כל המ1
 
 
 
 
 

 סעיף
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 טפרי מפלטוק מכר.צה,  לפי התיאור במפרט הור רחברז לכי וללתס 3.6

3.6 
לפי התיאור במפרט ,  םנטילת ידייר רז לכיוסוללת ב

 .המכר
   80 פריט ומפלטק

   126 פריט קומפלט .רט המכרסוללת ברז לאמבטיה,  לפי התיאור במפ 3.6
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 ר בגין זיכויים מחי  -שמל/ תקשורתנושא: ח
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –ר/ תקרה קי נקודת מאור  3.7

   78 טפרי מפלטקו זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 טיפר פלטקומ נקודת טלפון 

 
 : תקשורת /לטבלאות החשמל ות הער

 (, במפרט המכר. 5)טבלה  3.7ליות לאחר סעיף ת כל .ראה הערו1

 ע. לפני ביצו  זיכוייםמתייחסים ל חשמל/תקשורת  . מחיר המחירון 2

 
 
 
 
 

               ____________    ____________    __________ __ 
 המוכר ימתתח     תאריך         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


