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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: 

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

 .(ניתחיצו)כניסה  כלי גינהלמחסן ו חצר ,תבה מרוצפחר, מרפסת שירות*, ש נפרד(מוישת בי) חיםרותי אורישאמבטיה(, ) 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  ר על ידי הקוויםצוהשטח הכלוא בתוך המצולע הנ )א(    

  –לעניין זה      

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

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 קיר החוץ;ו של במרכזרה אחרת יעבור קו המצולע האמור שר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דיאכ     

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

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

 המשטחים המשופעים והאופקיים; אופקי של כל ה טליהה לפי  דחת בלבבדירה יחושב פעם א שטחו של כל מהלך מדרגות (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל והבניה ות התכנון נקואם לנדרש בתבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

  (.תריהל בקשה)התכנון והבניה  תקנות –ן )להל 1970      

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

 

 :באופן בלעדי  הדירה תאהמשמשים 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(שחל הרתקים ב)בעקבות פתחמקורה חלקית  / מקורהחניה  6.2  

 המוצמדת(; החניהקום עם סימון מ הישטחי החנ

 המוצמד(;ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן רף תכנילצ )יש כמפורט בנספח א' להסכם המכר :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)טחמרתף דירתי בש 6.4   

 אין.: בשטחה רי לדד צממוגג  6.5    

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

 ; ואחר'(

 . שטח(ו)מהות  רטםאו משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפ נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/םי חאם יש שט 6.7    

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהנמסתור תהיה צפת ה)יתכן ומפלס רכמסומן בתוכנית המכר.  :הסביכור מסת    

      

 הערות לחישובי השטחים:     

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

 של קירות הדירה הגובלים יהם החיצוניים על פנהבנויים של המרפסת ווץ או המעקים החת ורקישל  ים על פניהם החיצונייםוברעה    

 במרפסת.    

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

 יש בה כדי להשפיע על  ש לה והן מחוצה הקרקע ת כלשהי הן בתחוםזיפי היילבנ ות ובכפוף חסית לשושנת הרוחלמיקומה בבניין י    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

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

 מלואו.קיר ביכלל שטח היל בשטח משותף מחסן גובה ירק שר; כאהקירת הרוחב של מתחת למחצירק השטח ש אחרת ייכלל    

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

 קיר המרתף  שראכ ;הקירחצית הרוחב של טח שמתחת למייכלל רק השריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ    

 טח הקיר במלואו.ל שכלייגובל בשטח משותף     
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 ע במפרט המכר יפוהמ 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  

 אותן כסטייה ממפרט זה:ו ראי לאות ורטות להלן הן סטיות קבילפוהמהסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6מפורט בסעיף כ ריות    

 שלא  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי ה ו/אוייסטכ בוייחשות למעשה לא מכר ובין המידסטיות במידות המצוינות בתוכניות ה     

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

 או אותן כסטייה ממפרט זההן סטיות קבילות ולא יר זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

     .(ת שרברבות, ארונותקבועואריחים, חלונות, דלתות, תריסים,  י:קר םריאביז)

 

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

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

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

 בע"מ. הנדסיםמ ביןמשרדי פרי ר   "(:המהנדס)להלן "  דשלה ן ו כני לתשם האחרא .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
 

 נו אתלא ישבבניין, בתנאי ש וחלקים אחרים ותחראת ורדי נימית שלשינויים בחלוקה פ המוכר רשאי להכניס    * 

 .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 ,םיבניינ 4אחד מתוך  מגורים, קומות 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 ין בניה בתעשממפלס הרחוב ף החניה גישה למרת) לכל הבניינים המרתפים משותפים. -2ף תררק מעל מנמצא

""L17 לבניין "H26").   

   
 

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

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

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

 חדרים שנועדו למגורים,ערכת חדר או מ -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1 יף עס  4719 - דהתשל"( דירות)ק מכר לפי חו  )*( 

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

 לכל הבנייניםת ופמשותקומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס כניסה 

 )ד(  בנייןל עתהקוב

מספר דירות  

 המוקב
 הערות ימוש ג השוס

 --- -2 קומת מרתף 

מעלית, חדר מבואה קומתית,  בכל בניין:

מים וחדר משאבות   י/ מדרגות, מאגר

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

 , ת, מיסעות, מעברים, מחסנים יוחנ כללי:

יות לפי דרישת  ערכות טכנ מתקנים ומ

 המתכננים והרשויות. 

הממוקמות  ת נויתכן ומערכות שו

וכים  סמ ים/ יןניב ם גניין ישרתו בב

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 ישרתו הבניין. ו

 --- -1 קומת מרתף 

חדר , תתית, מעלימבואה קומ בכל בניין:

 . מדרגות 

, מחסנים  ם, חניות, מיסעות, מעברי כללי:

קנים ומערכות טכניות לפי דרישת  תמ

 המתכננים והרשויות. 

ה ישירה  ישג  אין  -1בקומת מרתף 

 . L17ן לבניי

שונות הממוקמות   ות רכ מע ו ןכית

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 
 
 

 L18מדגם  - 4בניין מס' 

 3 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

 –, מבואת כניסה )לובי דירות גן() מגורים

   ת,מעלית, חדר מדרגו בחלקו חלל כפול(,  

  םינ קרי עגלות, חדר אשפה, מתדח

המתכננים  כניות לפי דרישת ת ט רכומע ו

   והרשויות. 

צוברי גז מרכזיים, בפיתוח   

 (. 1,4)בסמוך לבניינים 

 

ות  יתכן ומערכות שונות הממוקמ 

ישרתו גם בניין/ים סמוכים    בבניין

ימוקמו בבניין/ים סמוכים    וו/א 

 רתו הבניין. ויש

 קומות מגורים 

 סיותטיפו
1-4 

3 

 )בכל קומה( 

חדר   לית, , מע ת תיומ ק ה , מבואריםמגו

פי  ם ומערכות טכניות לניתקמ ת,מדרגו

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 5 מגורים  קומת

  עלית, חדרמגורים, מבואה קומתית, מ

לפי   מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים  קומת

 )פנטהאוז(
6 1 

  עלית, חדרקומתית, מאה בומ מגורים,

  פיל ת ונים ומערכות טכינ קמת , ות רגדמ

 נים והרשויות. דרישת המתכנ

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  גותמדר  חדר , ()לא מקורהקומתית מבואה 

, מערכות סולאריות, מתקנים  )מקורה(

י  טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפ ת וומערכ

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 ותמקול סך הכ

 למגורים  
7 --- --- --- 

 ותל קומסך הכ

 ןבבניי 
 )הראשי(.  נכלל הגג העליון  ין הקומות לאניבמ 9

 
 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

 התכנון והבניה נות תקב ]כהגדרתהין נילביזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א תחא כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

  [.היתר(ה לקש)ב  

 מקובלת ה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטההקומות בפועל עשוי להשתנות כגון נו נומינלי. כינויהי מות במפרטקוה 'סמ כינוי )ד( 

   ,.. וכו'.2,1,0 מעליות כגוןהבחב'   
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 יין:בנ כלב (ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  עד למפלס הגג. תף מרממפלס קומת  רהוקמ :דר מדרגותכל חיון פא; 1 :בניין בי המדרגות /פר חדרסמ    

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

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

 אין. :תשבן פיקוד מנגנו ; 8: מספר נוסעים לכל מעלית   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :(בכל בניין ) רגמת ו דבו י הבניין ועומרח .2

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

 ; דשלה נדס: לפי חישובי מהעובי  , םייומטרשים/מתוע ו/או בטון מזוין מאלמנטים בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערקתרצפה ו  2.2

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .1045 ישראל מס' קןת יפל :תרמי בידוד   

   ן הישראלי למניעת החלקה.החלקה בהתאם לדרישות התק דגריצוף בניין המגורים יהיה נ                 

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :ד תרמי ו די ב ;דהשל י מהנדסשובחי פיל :בי עו  .: בטון מזויןחומר :תתי ומתקרה קפה ו צר 2.3

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

  .השלד מהנדסישובי חי לפ בי:עו ד. השל ון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדסטב: חומר גגות הבניין: 2.4

 :  1045לפי תקן ישראלי מס'  :י בידוד תרמ עץ.והית וינחלפי האיטום: ו  ניקוזעי פו שי    

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

 שלד.נדס ההות מהנחילפי  ,(ק תאי )איטונגובלאו  ן,י בטוהחוץ ובצד הפונה לדירות, בלוק  

   :1045ישראלי מס'  לפי תקן :תרמי  בידודהמהנדס. ן ונכת פי: לעובי   

 ראלי.שי צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התקנים ה                  

 גימור קירות חוץ: 2.6

 תר הבניה.ם בהיאיתנה פיהכל לקה. קרמי דוגמתקשיח אבן מלאכותית ו/או חיפוי  אוו/ עיתטבבן : אעיקרי  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/ ןאו בלוקי בטומזוין ו/ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 .  1  חלק 1004  "י ת   פי הנדרש על  וסטי  ד האק הבידו מקרה יעניקו את שיעור  ל  בכ ו   והיועץ השלד    מהנדס   נחיות ה    

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

 :ראשי  מדרגות רדח 2.8

   ;סלפי חישובי המהנד עובי: ב.ולנוי או משאו ב : בטון מזויןחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

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

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

ון עם מכירוק" מט בעל "תו תקןלי ריאקמלבין ור גימ י+ סיד סינתטשכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרהגובה: ל עד  

   קנים.הת

 רגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות   דמ: ופודסטים תגו רדמ 2.8.3 

 ה. החלק דסטים ופסים מחוספסים כנגדם תואמים לאורך המדרגות והפוילהתקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפו  

 צע על פי הוראות כל דין.והמעלית יבות גורדהמוסטי לחדרי האקוד ידהב . 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( גגלעליה  2.8.5 

 :יתמבואה )לובי( קומת 2.9

רה או קרמיקה או גרניט פורצלן, שיח, דוגמת אבן נסוקי ופיחת פנים יהיו בורר קיגימו :חומר: מבואה קומתית ניםפ ותגימור קיר 

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

 וצע לא יב)במקרה של תקרה מונמכת  " וקמלבין סינטטי "בעל תו תקן ירצבע  : טיח +חומר: גימור תקרה 

 .ןאבן נסורה או גרניט פורצל: ריצוףל תקרה זו(. עמ חיט               

 וני בלבד(.ר )צד חיצונפח צבוע בת ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית ו/או לפי החלטת החברה.פרוזדורים לדירות:  

  :ראשית ניסהבי( כמבואה )לו  2.10

דלת הכניסה, מעל החיפוי  משקוף  עד לגובה ותפחל (,יט פורצלןרנאו גגיל יקה )ראבן נסורה או קרמ: חומר: םי ימור קירות פנג

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

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-מפחת י לא דודטח אריח בושצלן פור גרניט ה )שיש( או אריחים מסוגורסנאבן חומר: : ריצוף

 .למניעת החלקה

, בחזית 816ת"י לפי תקנות התכנון ובניה ו םותיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיני

 .ת המקומיתשות הרדרישה לפי י ומואר, עיצוב המספר יהינוהבניין יותקן מספר בניין חיצ

ארונות . (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,וליסיד גמת פסינטטי דוצבע ב צבועטיח קירות ותקרה: : למחסניםדורים וזרפ

 חיצוני בלבד(.)צד  פח צבוע בתנור למערכות:

 :גימור תקרה ם.ינקתה טעם מכון ק" מירו תו תקןבסיד סינטטי , בעל "צבוע  ןבבטו: גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

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

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

   :תףו שחדרים לשימוש מ 2.12

 וכו':ניים טכ ריםדחלות, חדר עגכגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (נות חשמל, מים וכו'ארו ,)למעט גומחותסינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבוע: טיח רותקי ר ומגי  

 ירוק" מטעם מכון התקנים.ינטטי. כל הצבעים, בעל "תו תקן בצבע ס עבטון צבו              

 משולב.ו לן אפורצצו או : אריחי קרמיקה או טרארצפה גימור  

 גרניט פורצלן(, בהתאם לדרישות כל דין.יקה )עבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמ :)באם קיים חדר( פהשאר חד

 

  :הערות

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

    .למניעת החלקה 2279התקן הישראלי אם לדרישות התב הקחליהיה נגד ה פים(משותטחים ה)בדירות ובש בניין בריצוף  .2

 

 זיר ת ע"י מערכת אינטרקום ומחהנשלט תיבעלת פתיחה חשמל )אלומיניום וזיגוג( המבואה במכלול: יש, משולב ן לבנייניסה דלת כ 2.13

 (. 3.7.8סעיף )ראה  םשמן, כולל אינטרקו               

 (,תר הבניהיוה ת הרשויותלפי דרישו אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תוכנית )מתכתיש,  :1 ן יינבב :ין ינוספת לבנ, ציאהי יסה/ לת כנד

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

 .שוי אכיב באישורץ הבטיחות ולפי החלטת יוע ,או סגירה ידנית , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש :מדרגות חדרי  דלתות 2.14

 לפי היתר הבניהומר וכמות, ח ור,תא :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף דלתות פח. ניים:טכם י רחדדלתות   

  אין.  :דלתות לובי קומתי  15.2

 .יש :משותפים וחלקים חדרים ,םי יים טכנ/חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים, , לובי, חדרן לבנייה בכניס ,התאור        2.16

 קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  לילה היו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת ים יורמגה יןבבני                 

  .דרגותמהלהדלקת  אור בחדר                  

 החיצוני בלבד(  פח מכופף צבוע בתנור )בחלקם ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או ד לכל מחסן, ה נפראו לחילופין התקנת מונ של כל המחסנים למונה נפרד,חשמל ה ותנזה חיבור: דירתיים סניםבמחרה תאו      2.18

 .חלטתווכר והמהבחירת  עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 י פלם של הבניין/י ותף המש הרכוש הזנה ממערכת החשמל של יש. :למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

            ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם  במגרש קמו בבניין/ים סמוכיםך ימוהחלטת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, א

 תתו את שישרמשותפוהן של המערכות התיקו עלויות, התשלומים ו/או , בכפוף לאישור הרשויות השונותבמגרש יםוכסמ םי/ןנבניי

 (.ע"י נציגויות הבית של הבניינים במגרש ין ישולמוניהע פע"הבניינים  כלל

 

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

 :*גובה הדירה 3.1  

 מ';  2.50 -מ לא פחות: הריצוף עד תחתית התקרהמפני  הרי גובה הד  

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

   מ'; 2.05 -לא פחות מ: (כשנרסן דירתי )באם ה מח*גוב   

 

 ות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימליבליט למעט תחת קורות, מערכות,הערה: * 

 ן.פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי די חלקי דירה עלוע לגבי קבה  
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 המשמשים אותה.דים לה או מוצמם הטחי בשו  בדירה יםגימוררים ו מת חדרשי  – 2טבלה מס'  3.2 

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

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)יחי חיפוירא תומידו

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
למ"ר/ מ"א  זיכוי מחיר ל

 שים לים חדבשק
 רות עה

 כניסה 
 

 בטוןקי ול ב  בטון,
 ( 1)או אחר

 משך. ראה פרוט בהערות בה אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ךת בהמשורעה ראה פרוט ב  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
בה  גוב  חיפוי  שטח העבודהלכל אורך מ

.  וןחתשטח ארון תל ממע  "מס 60-כ
 )באם קיים(.  עט אזור חלוןמל

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

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

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

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   בטון,

 ( 1)אחר
 . הערות בהמשךב  וטפר ראה ןאי ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 נה הורים שי ר  ד ח 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ראה  א "גלפי מפרט ה

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 טוןבלוקי ב  בטון,
 ( 1)או אחר

הדלת  וף  משקה  וב פוי קירות לגיח אין ( 3) ראה ( 2)אחר 
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

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

 חים שרותי אור 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

 מ'.  1.50גובה  דעחיפוי קירות   אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
ן  ו תקל "תלי בעאקרי + צבעיח ל ט ומע 

 עם מכון התקנים. מט  וק"יר
 --- ( 4)ראה  רמיקה חיפוי ק ראה פרוט בהערות  בהמשך. 

 שירות   סת מרפ 
 בלוקי בטון בטון,

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

   ת מרוצפ רחבה  
 בטון בלוקי בטון,

 ( 1)ראו אח
 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 מחסן כלי גינה 
לוקי בטון או  ב  ,וןבט

 ( 1)אחר

צבע   תקירוגימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 פורצלן יטגרנ

 חלטת המהנדס. עובי קירות מחסן לפי ה  אין
רה  החב  צגממ

 ונה הקבחירת ל

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

לוקי בטון או  ב  ,וןבט
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 פורצלןגרניט 

 הנדס. לפי החלטת המ  ןעובי קירות מחס אין
החברה   צגממ

 ונה קה לבחירת 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 ככל שיהיו כאלה, ניתן  -תועשים למחצה שים/ממתוע חוץ )בדופן פנים של קירות תאי בלוק בטון/ בלוקיבטון/ :תחומר קירו  ( 1) 

 ות רבנטית לתקינה הרלוווף לעמידה בתאי. הכל בכפ חות גבס, בלוקי גבס, או בלוקשמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלו  

 בחדרי  ון תאי/בלוקי גבס.קי בטן/בלוקי בטון/בלוימית(: יהיו מ: בטו)חלוקה פנ הפנים קירות (.ייני מגורים: בידוד תרמי של בנ1045בת"י   

 ים" ע"י היצרן או בלוק בטון.רחצה ייבנו הקירות מבלוקים המוגדרים "עמידים למ         

 הנחיות בממ"ד לפי .ונטיםם הרלוניודרישות התק תכנון המהנדסלפי , או משולב /רבג י/רמגבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות ( 2)

 וחות גבס.חוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלרות הבאם קי פקוד העורף.        

 י. אלם הישרהתקנימכון לי "תו תקן ירוק" מטעם בע היוי רות פניםתקרות וקיכל צבעי ה לבן. :גוון  .ילצביעה בצבע אקרי  

 לבן. גוון: .פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  .ברהלפי החלטת החגבס/ בגר/ או משולב, ח : טיח /טיתתקרו  רמג

    וף לבחירת  צי ר  גי ו ס   . R-9נגדות להחלקה הרלוונטיות ובדרגת התה  קי והחקודרישות התקינה    2279"י סוג א'. העומד בדרישות ת   :ריצוף ( 3) 

 אריחים מסוג גרניט פורצלן.  הלן:  בהם יבחר המוכר, ובהתאם למפורט ל ם ש ו/או הספקי המוכר שיציג ת  כמה אפשרויו הקונה  מתוך  

ו ס"מ א  45/45או  "מ  ס   60/60במידות  ניטרלי.    -שאחת מהן היא בגוון בהיר    ות דוגמאות/גוונים לפח  3  -סדרות של ריצוף ו   4  מבין ה  לבחיר 

 אלו. ם חדרי רש ל נדמה  היה פחותה  מניעת ההחלקה לא ת ס"מ. דרגת    33/33
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  המוכר יהיה פטור מהצגת אריח במידות אלו  ניתן לאספקה )עפ"י אישור והצהרת הספק(   אינו    ס"מ  45/45ה ואריח לריצוף במידות  יד במ   

 ט להלן:לופי כמפור דות אריח ח נוספת או מי ה ר לם יהיה חייב להציע לקונה סד או 

   מוכר( : רה בין החלופות היא להחלטת ה בחי )ה   

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

 סדרות של ריצוף   5ת,  וח ח, המוכר יציג לקונה, לכל הפ לכל מידת ארי  לכל מידת אריח המיועד לריצוף, כלומר    סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 יר ניטרלי;לפחות אחד מהם בגוון בה מגורים,    בדירות שימוש ב   ים ושכיחים גוונים נפוצ/תואמים לדוגמאות ם ה וני גודוגמאות/   3-ו           
 קה  ל ח רלוונטיות ובדרגת התנגדות לה ודרישות התקינה והחקיקה ה  2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א' : שירותיםו  רחצה צוף בחדררי  -  

R-10ת  וברצפת תא מקלחR-11מהן היא חות שאחת פ לונים  אות/גו גמדו   3  -צוף ו סדרות של רי   4ה מבין  ה לבחיר מיק קר   וג , אריחים מס

ה לא תהיה דרגת מניעת ההחלק   חים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר לפי האמור לעיל. הארי  מידות   ניטרלי.  -ון בהיר  בגו 

 חר על ידה.שתציג החברה או הספק, שיב ה,  מידון/ גו דוגמא/מאחת מסוג/   הרוכש תעשה   בחירת אלו.    ם י הנדרש לחדרפחותה מ 

המתאימים ניטרלי.   -דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר   3  -ו  סדרות של ריצוף   4א'. לבחירה מבין  ג  סו  :מרוצפתברחבה ריצוף  -

ציג החברה או שת   ר בח ממ בחירת הרוכש תעשה   חשוף לגשם. לריצוף ותה חפשאינה ניקוז, ובדרגת ההחלקה בגודלם ליצירת שיפועי 

 ין צורך בשיפולים(.בחיפוי קשיח, אמחופה חוץ יר הק ת שבהםמו)במקו ידה. הספק, שיבחר על

  :רותיםי וש רחצה חדר פוי חי  ( 4)

  30/60-כ או  ס"מ    25/33-ת כ ניטרלי. במידו   –ן בהיר  וומאות/גוונים שאחת מהן היא בג דוג   3לבחירת הרוכש מבין לפחות    -סוג א'. קרמיקה            

במידות לבחירת מיקה )חיפוי קירות בקר פק, שיבחר על ידה. הס  חברה או ציג ה ת ש ידה, מ/ מדוגמא/גוון ס"מ. בחירת הרוכש תעשה מאחת  

 ה טיח+ צבע אקרילי(. הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד לתקר

ל שינוי ללא כ ס"מ 333/3, ס"מ   0/502ת למפרט וכן במידות נוספות  ומו ת דדולהציע אריחים המי   קונה המוכר יהיה רשאי ה   ת מ בהסכ   

ית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפות והנקזים ובנמ רהגיתבוצע ס חיר הדירה. לצנרת גלויהבמ

 ים.מים לחלקי בניין/חדרים סמוכ עברת מיעלמנ םים הרלוונטייכל דין ולפי דרישות התקנ רים רטובים יאטמו לפי הוראותבאזו

-במידות כ   ניטרלי.   –גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  /גמאות דו   3סוג א', בחירה מבין לפחות    –קה  קרמי קירות  חיפוי : מטבחב חיפוי   

אורך ת לכל  פחו מ ל ס"   60בגובה      . ידה   ברה או הספק, שיבחר על הח  ציג ממבחר שת רת הרוכש תעשה  חיב   ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/30

בו בקו הסף העליון של החיפוי וסבי  חיפוי קירות תואם מאחורי התנור   BIת  אינו ביחידהתנור כאשר    .  ארון תחתון   משטח העבודה )מעל 

  . י וי ובקירות: טיח + צבע אקריל מ' מעל הריצוף(. מעל החיפ  1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה  

 . מ"ר   .200  עד   הבודד אריח  שטח ה   . או טראצו   ניט פורצלןרג ף יצו ר   סוג א'.רכש(: ל שנ)ככ ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות: 

 בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור ש כי למניעת ספק יודג – דייר/בחירת הרוכש 

 ע"י החברה. ורמספקים שונים, גם מאלו שנבח שוניםמוצרים  

 או בנוי כדוגמת ית מחוסמת ם זכוכשולב עמ ה אלומיניוםר הבניה( מעקנקבע אחרת בהית לא באם) ב מעקות המרפסותצועי – מעקה 

 "מעקים ומסעדים". 1142ות ת"י הנחי החזית ולפי        

 . ס"מ 2 -כ דע חללים סמוכיםבין ל שרות, סתרפומ חדרי רחצה, ממ"ד בכניסה לדירה, – הפרשי מפלסים 

 (. ברוח/גובה מס" 20 עד) תר בתקנותגובה המו עד )מדרגה( מונמך/הגבומ ףס יתכןגג, /פסות שמשביציאה למר 

 בטבלה. המצויןובה שה לגגובה חיפוי הקירות יע  - פוי קירותי ח 

 טת החברה. ס"מ, לפי החל   60  -פחות מ   באם יש פינות קמורות שאורכם   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –פרופיל פינות בחיפוי   

 יצוף בדירה.ברה ע"ג הרע"י החהברקה ו ע ליטוש ו/אלמניעת ספק יודגש כי לא יבוצ - רקההבליטוש/ 

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכרותבל ככ ) – , קורה/ותרגולהפ 

  .משולב 

 מערכותונות לארארון מטבח, ירות וחזיתות מחופים, בגב ק ליובש עטלמ ס"מ לפחות,  7ה בגובלים( מחומר הריצוף נפ) –שיפולים  

 )גרונג(. פינותחיפוי ושיפולים, ללא קיטום טכניים. ואזורים  

  לפחות. מ"מ 3של  (תוביצוע מרווח בין אריחים )פוגנדרש נים לריצוף באבן טבעית וקרמיקה, לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 ות.לפחמ מ" 1יצוף טראצו  רל  

 

 זה  או במסמך אחר ט מכריין כך בטבלה, במפרבפועל רק באם צו  עיל יותקנו ערות לסות בהיחביהם יש התי )מובהר כי ציוד ומתקנים לג

 שצורף להסכם הרכישה(. 
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 ארונות: 3.3

ל הכיור/ שחה שטו הלהתקנ פתח המתאים ים, תושבת לכיור, חיתוךפדרון יכלול דלתות, מגירות, מאה ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 ה(, הכנה למדיח כלים. דת חשמל להצתשול ונקוביל ת גז, נקודתח)כולל: פ ותהכנה לכיריים מובנ

   . MDFאו  (שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'גוף הארון והמדפים יהיו מעץ )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיקט.                     

 ת מעל  ס"מ לפחו 90 -דה יהיה כמשטח העבו יון שלסף על בהפחות. גומ לס"  60-חזית הדלתות, יהיה  כלל כו ,ןעומק הארו                   

 של תחתית הארון.ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות  10 -. בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כפההרצסף   

 ה".ות פינ"פתרונו הארון יותקנכל עומקו. ביחידות הפינה של ול בהווגס"מ לפחות, לכל  60ת מגירות ברוחב ל יחידולהארון יכ   

 לבן ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י גוונים לפחות )מהם אחד  5הרוכש מתוך  רתבחי. לקהייפורמציפוי חיצוני: : מתכת. תידיו   

  בגוון לבן.ן מילו מא/ו קהייפורמ: מדפיםפנימי וגמר ציפוי ברה. חהק/ים שיבחר/ו על ידי או הספ/החברה ו  

  ;שךמהערה בה ראה*: הארון אורך  מידות  

    ח ג'ראה נספ :התחתון ארון המטבח כוי בעד מחיר לזי   

     

 ןבמא ס"מ 2-בעובי לא פחות מ דהלבחירת הקונה משטח עבו : תיאור:ולכל אורכו  משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון 

עם שוליים יין(, פי הענל  1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל (, העונהערךוה ושוגמת אבן קיסר או טבעית או פולימרית )כד

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

המשטח ככל  ת חזיד בובעם עי א קנט מוגבהי להעדיף התקנה ללשאה רנון עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקעליון מוגבה שאופ

 גין אי ביצוע זה(. ב תן זיכוילא יינ. משטחה ים בכל היקף הנדרש כולל אף מ

  ח חלק תחתון,המטב לפי ארוןמידות: 

 3בפני הקונה המוכר תציג /פק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברהמגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הסלבחירת הקונה מתוך  גוון:  

  דד אחד(.לא לוח בובהדבקה ו וסר יהיאבן קיש/. לוחות השי(וונים אלו יהיה בהיר ניטרלימג אחד) גוונים לפחות    

  

 .אין :עליון מטבח ארון    3.3.2 

 

ני לחשוהכולל כיור  ו מונחא יותל העשוי עץ סנדוויץ' או טרספה, מתועשון תחתון רא )כללי(, רחצה בחדרארונות אחרים )ציין(:  3.3.3 

 .  ס"מ לפחות 80 -כ מידות:נירוסטה. רי וצי ,לת/ותת, דו/הרת מגבולראו שיש,  ()אינטגרליורץ וק או  מחרס   

  ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאיפורמציפוי חיצוני:   

    ראה נספח ג' הרחצה:זיכוי בעד ארון ר למחי   

 

                :תו רהע  

)פינה ככל  לאורך הקיר . המדידה3.3.2ף ערה בסעי ף להפו כבכל וה מטר אורך 05.ארונות מטבח  שלכללית  אורך תדי דמ   (1) 

המשולבים בתוך קרר( )למעט מ המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב (. חלליםבאורך הארון  פעמיים מחושבתת שקיימ

   .זה אורי ה מתייחשבו כסטי  אל ח,ארונות המטב רךאו מידות ב 5% -ות עד כי טס .תבאורך הארונו  הארונות יכללו 

לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח  הקונהמטבח וביצוע עצמי, על עבור ארונות ה זיכוי  ה שלבמקר ( 2) 

 ו לצורך תחזוקה.ם. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלפתח/י גישה לקולטן/ים משותפי  קיימים

 .הנהקו  טתלהחל הינם ון תחת בארון  יםבנמו  'וכו  תנור, יחמד של רון לצורך התקנהאה ן ו נתכ (3)

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

יח ז למדקו ני של מים ו  תו שדרהנ ולרבות ההכנות ) םלי חל אלל ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת שיועדו  תומו במק                       

 ובמועד שהחברה תנחה את   תקבע לוח זמנים שהחברהעל בחירותו על פי ה חקונה לדוו ת הריו חבא. ורתחת הכי           

 . הרוכש         

 

  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 .יית הכביסהלתן תקישה ישירה למו תהיה גמנמ ראש ,מרפסת/הממוקם במרפסת השרות בקיר חוץ פתח              

יסה פלסטיק, באורך מינימלי לי כבחב 5,  יםגלגלכולל  ניצבים ם(מגולווניממתכת ) ותמוט 2 :(טנה)ק ליית כביסהתלחיצוני מיתקן 

 .מטר סה"כ 8 -ל חבלי כביסה באורך של לא פחות מולכ  ס"מ 120באורך מינימלי של או מתקן מתרומם  ,ס"מ 160של 

 .צרבחשווה ערך  ןקמתן ות הגן: אפשר שיותקירלד 

 .5100ראלי ישמד בתקן העו ידמעמר וחמתיאור: : סהמסתור כבי  
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    )מידות בס"מ(  ות, חלונות ותריסים בדירהת דלתרשימ – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים נותחלו   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

 ח הבנוי הפת
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

ר  ה )ציסוג פתיח
 כע"כ(/ נגרר( 

ת  כמות ומיד
 נוי הפתח הב

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

ה  סוג פתיח
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הבנוי  חהפת

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  /יוםאלומינ

 ת(תכמ
 חומר שלבים 

  /ריסוג פתיחה)צ
  /רר גכ/נ .ע.כ

 חשמלי(/כיס

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור 
 פינת אוכלו

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 חשמלי ה לגלי

 כולל גיבוי ידני
 215/220-כ --- 215/220-כ

--- 

--- --- 

1 

 כ ע. כ.  רנגר ומ' מזוגג לא

1 

 ומ' לא אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 115/115-כ 115/115-כ ---

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ילה ידנילג מ' אלו אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 גילה ציר ר  עץ

1 

 ע.כ נגרר כ. וגג ' מז אלומ

1 

 ילה ידנילג מ' אלו אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  
  הכחדר שינ

2) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
רגילה(.  ציר )

 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 או  נגרר כ.ע.כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

   .כיס ר לנגר אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  ם, הנגררת/יםסיסידף ורגז, הנגד   הדאו שתיים, פלת אחף  כנ
          פי הנחיות הג"א. או ציר רגילה ל   לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 כללי

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 80/210-כ

 תירושי
 חיםאור

1 

 ר רגילה יצ ר צוה+ עץ 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 תשירו

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210 -כ

1 

 ציר רגילה  טחוןפלדה בי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/215 -כ

מחסן כלי  
 גינה 

1 

 פח 
 ה לירג ציר

 דו כנפי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 115/210 -כ

תי  דיר סן  ח מ 
 ד ו צמ 

)ככל  
 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

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

 רכישה(.כם הלהס זה או במסמך אחר שצורףמכר מפרט בטבלה, ב ן צוי ם בפועל רק באם )הקיי 

ית חתת תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתותדלה יר רגילה.ובפתיחת צ 23אם לתקן ישראלי מס' דה בהתובדלת עץ ל=  ץ ע תדל .א

= סוג הילרג רצי  , ות יועץ האלומיניוםחיהני פל ופיל:פר סוג= אלומיניום, ' אלומ בהמשך(. ס"מ לפחות )ראה פרוט יתר בסעיף י' 7הדלת בגובה 

יר, בק= כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( כ.ע.כ ר רגי נ ת,+ משתפל= רגילה קיפ()דרייסב נטוי וי(, פלת )נטתשפתיחה מ =פ י ק ,יחהפת

 כולל אטם צף מוק תן,  במילוי פוליאורייצרן(יות הבי לפי הנחפח אלומיניום )בעו שוייםיסים ערת: שלבי התריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה 

  (.יורר דדחבחשמלית, ה)גיבוי ידני אחד, לגלילה  עה ו/או חשמליוצר ותאמצעלה, בפי מענגלל כל= תריס גלילה . מה מוגברתיטאים להשלבבין י מגו

 ת/דלתו"כ הת הכללית בדירה תתאים לסהושהכמ ובלבד בלהטבשל אחד מחדרים  רובתיא להופיע ת, משותפים לשני חדרים יכולודלתות/חלונות . ב

 .לתפקוד מערכת מיזוג האוויר הכנכה ס"מ  3עד  הו מעל רצפה תכן ושולי דלתות פנים יוגבי ה.בלת בטוינומצהות חלונ

משני לוחות  כביםהמור, התקןלפי דרישות  טיחותייל/בגר( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,(ממ"ד עט)למ תויטרינו  /חלונות  .ג

היו בעלי תו תקן ואביזרים ם יהייברכהחלונות ו מ(.מ" 6של  עם מרווח אויר בעוביחות, פל מ"מ 4 ביבעו וגג)זי ביניהםויר ח אוזכוכית עם מרוו

קין מורשה די מתעל י נות יותקנופתיחה ונעילה. החלונוני ת, מנגונצירים, גלגלים, ידיות מוב ,EPDMזיגוג, אטמי גומי  לימקוריים, ובכללם: סרג

 יותקן ת,החלונו לכל במסילות :תתו שר .ף פקוד העורלפי הנחיות  ,נגרר  גג עם כנף/ים פלדהוזמיום ומינג אלסומון יהיה חלד מ"במ .רןמטעם היצ

 .אחת רשת לכנף  הכנכה במסילה נוסף  נתיב

ת ושר סתלמרפ פונהבאם לרבות במטבח  אוורור(נדרש בניה התכנון וה רים שבהם לפי תקנות)בחד צוני חי  רלקי בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .כיסוי( ות רפפתב)לר מכנייותקן אוורור חלון,  וא תריסרה בהסגו

  יועץ האלומיניום.עפ"י תכנון ון, גוסוג פרופיל,  .עשויים אלומיניום החלונות והתריסים תו גרמס .ה

 . או עמומה )"חלב"(פה שקות בטיחותיית זכוכתותקן  לונות(,חיש  )באם םי תושירו  רחצה בחדר . ו 

 . דרישות כיבוי אש לפי  בועות,  ק   ת ו פ רפ או  / ו   דלת ו/או סבכה ב   ו/או אוורור מכני ן  עות חלו צ מ יעשה בא   ( חסן מ   ש נרכ ככל ש )   מחסן ור ה אוור  . ז 

ות רכמע, (טלסקופיתת/)פנורמי עינית הצצהוסף, פנימי נ סגר בטחון 5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, ביטחון() . דלת פלדהדלת כניסה .ח

מ"מ   1.25בי של ועב נתדה מגולוובניה מפל קוף מש .צור דלת ומספר דירהמע ,ןתחתו ף ס שתברמ ,ות"נעה ו"רוזט ידיתצירים, מגן צילינדר, 

 .ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר ויות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפלפח

  בטחון/אש.ו דלתות נקויותתכן קע יקר ומתירות בקה לדכניסלפי הנחיות רשות הכבאות, ב .ברהבחירת החי גוון לפ וניל,  פויצי "דדלת ממ .ט

בכל היבט  או מילוי אחר שווה ערך/וד ורויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבעש ההית כנף הדלת :פנים דלתות מכלולי  .י

ם יאהמת תועשני מצויי חיפואו צצבע או  גמר פורמייקהף הדלת. משקו לסוג תקנו בהתאםיים, אחר. צירים יוקה, קסטיאקו ,חוזק –תפקודי 

בהתאם לתקן ישראלי  יהמשקוף הדלת יה .צדדים לפחות 3-הדלת )קנט( מצופה בף נכ קף בהי .דיםדצמתכת משני ה, עם ידיות לעמידות במים

 תקלחמבטיה / מא ריחדב תו יהיה עמיד למים. התקנלאחר . המשקוף האטימ ילדלת כולל פסתואם בגמר  ץעהלבשות פולימרי או  בעל  23מס' 

גוונים לפחות  3 וךמגוון דוגמאות שיוצגו לו ומת לבחירת הרוכש מתוך :ון וג   הדלת.כנף אור, מזוגג ב-פנוי" וצוהר/ צווי "תפוס מדובי סיב נעולמ

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

 ,בנוסף  .וערג קבקבוע סו, אין לם בקומה(כלל הדיירי תמש אר לשאמו וםר)בח קומתי ילוץתח חהמוכרז כפ  בדירהובפתח "ד בממ -פתח חילוץ  .יא

 ה.הפתיח וכיון היים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחנויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שיח שתבפ

 2 -ם כהדלת וריצוף הממ"ד גבוהי ף ס חיצונית. רת,גרנ/חתה, הנפתאטומלדה למרחב מוגן הינה דלת פיסה ת כנלד :ורףד העפיקו לפי דרישות  .יב

גלים ור מעורופיים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוכנ 2ו/או חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס  .רהדיעל מפלס הס"מ מ

פתח וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,ת וילפי הנח)ויר א ןנויס מערכת תקנהת .'(, וניתנים לפרוקלנצדה )פות פלבדיסקא מיםחסו בקוטרים שונים,

הרי , ןומתקן הסינע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010א מאי ג")תקנות ה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן.עה רהפ רוצתיורור האו

ך ע"י שהוסמכו לכ פת ע"י הגורמיםסונ ותאטימות וינקת תבדיקחייב י וכש,ע"י הררוקו יפלכן ף, העור פיקודאושרו ע"י ונבדקו תו והתקנתו תקינש

 בפועל עוהמכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצת ק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניוספ תענילמ ורף.העד פיקו

 עורף.של פיקוד הם הנחיות מעודכנות התוא
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 דירהים בטרי סנ ה וכליםברואני תמתק – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם ה אר)  
 

 מיתקן
 מיקום

 רחיםו א י תשרו  מטבח
 רחצה חדר 

 כללי
 אחר מרפסת שירות

 כיור מטבח
 פולה(דת/כוד)ב
 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' גו ס

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 הכיור רחצ

ת דו מי 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3ף ראה סעי --- --- סוג

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

 כיור לנטילת ידיים

ת דו מי 
 ס"מ()ב

 --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

מידות 
 מ()בס"

 --- --- --- ןיצרת הומידלפי  ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין ---  זיכוי ₪

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג

 --- --- אין --- --- ₪  י ו יכז

ם קרי  למים סוללה
מהקיר  כיור,ם לחמי /

 או מהמשטח

 --- --- ל ערבמח/רפ חרפ פרח  דגם

 --- --- א' א' א' גו ס

 --- --- פח ג'נס האר פח ג'נס ראה אין ₪ וי זיכ

סוללה לאמבטיה 
 וחמיםם למים קרי 

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- ---  זיכוי ₪

 מיםחת ללמקללה סול
 חמיםים ו קר

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ י ו כי ז
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 מיתקן
 מיקום

 רחיםו א י תשרו  מטבח
 רחצה חדר 

 כללי
 אחר מרפסת שירות

 --- יש --- --- --- כביסה ולניקוז נתחיבור מים מכו 

 וללשרו  בדופן חיצונית 4פתח "
 , כוללמייבש כביסהמ  פליטת אדים

 סגירה תריס הגנה ומשקולת
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 ח כליםר מדי הכנה לחיבו 
 כוללת ברז והכנה לחיבורההכנה )

 (וב, ולסיפון המטבחלבי
 --- --- --- --- יש

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

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

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

 :ואחרות טבלהל ערותה

 שצורף להסכם הרכישה(. רט מכר זה או במסמך אחרבטבלה, במפ וין צבפועל רק באם  םי הקי ) 

  נה נירוסטה בהתקץ/ קוורץ גרניט/קוורמחרס/ סילי  ,לבחירת הקונה: ס"מ( 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-במידות כ )בודדת כיור מטבח  )א(

 חרס: יור רחצהכ פק, שיבחר ע"י החברה.לפי היצרן/ס (:ולחני )אינטגרלי ש חצהור רכי . ור(הכי )לפי סוג חומר בהתקנה תחתונה או  שטוחה

 .לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה, במידות חרס טילת ידיים:כיור נ. החלטת תוצרת לפיס"מ,  40/50-מידות כ

 )מושב(  :כיסוי אסלהברה. חהטת החל לפי צרתתו . 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6) דו כמותי חרס,/מויס ארגז שטיפה: תלויה.: אסלה )ב( 

 .על צירי נירוסטהבכבד  פלסטי               

 וי עץ בפינות ומיטת תמיכה מיל מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. 3.5לי בעובי תהיה מחומר אקרי אמבטיה:   

 מאייל.מ לפחות מצופה א"מ 2.5בי מפח בעופין לחילו . מפרופילי ברזל מגלוון               

 לניקוז שיפועים עם  2279 י"ת בדרישות ומדהע בגמר ,דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחת משטח :מקלחת  

 ;המשטח       

קם והוא ימו ם ניקלורי כציפוב ,מותידו כמיקסר בעל מנגנון קרמי  פרח/מערבל: דגם: טבח. לקערת מ)כולל חסכם( ם/חמיםקרי  סוללה למים  (ג) 

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

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

  או דההעבו משטח מישור עלקמו  והם ימו  ם ניקלבציפוי כרו,  פיה  לערברח/מדגם: פ  :ים()כולל חסכמ  לכיור/י רחצה, לה למים קרים/חמיםסול )ד( 

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

 על ידה.  ה/קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/והחברע"י   

 הכוללת יציאה תחתית  ,לבציפוי כרום ניק מהקיר מים וקרים מיקסתקן סוללה מים חות :המבטי בא :ים(חסכמ)כולל  סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 ומזלף.  חות ס"מ לפ 60ה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך ר שרשורי, מתלצינולמיל' האמבטיה   

 על ידה. וחר/שיב הספק/יםאו /שיוצגו ע"י החברה/קבלן ו סדרות 3בחירה מתוך ת האמבטיה, לסולל  

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

 .ניל יזברו: חיבור לביוב, כוללת להגז/י שטיפת אסארו כיורים התקנת  )ו( 

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

 . חשמלוהזנת  דלוחין או שפכיםבור לקו ( וחי7200תיקון אוג'  -תהל") מים חמים רים,: מים קלמכונת כביסה כוללת הכנת חיבור ח() 

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

 מהרשת העירונית. : מים בטמפרטורה המסופקתם קריםמי  (י) 

 ישראלי תקןעומדים בש תקבועואו לרכוש  רולבח יות הרוכש,באחר, באם אינם ממבחר החברה -חצה )אגנית/אמבטיה(ות רקבוע (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 יור. קם על מישור משטח העבודה או הכקרי ברז הממו = פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול ראש ברז נשלף =  (יב) 

  ים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת. ות מ)מיקסר( = ויס מערבל  

 ת ברז ו/או שניהם., לראש מקלחת ו/או לפייריםם חמים/קמי כניסה/יציאה, של תלוקנטרפוץ( = חי)א דרך-רב  

  

 פרט מכר זה  או במסמך אחרועל רק באם צויין כך בטבלה, במעיל יותקנו בפ)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות ל

 להסכם הרכישה(. צורףש 
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 , ברצפה, הבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן לטני ביוב לקוביקורת  תחיצנרת ופ: אחר רךו צכל ים בדירה, לנוספאביזרי אינסטלציה    3.6.1 

 בוי אש(. ת כיוכמות, עפ"י דרישו )מיקום י,יתכן מתזי כיבוהאינסטלציה.  דספ"י החלטת מהנבמיקום וכמות ע, בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  וכבלי פיקוד להעברת גזוצנרת  מפוצל או/ו מרכזי יני. ניקוז למזגן מהיטלצמהנדס האינסלטת לפי הח ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

 שרות ו/או במסדרון, ת במרפס מפוצל,ו/או  מיני מרכזי למזגן מיועדם . מיקולמאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום   

  .הרהחבחלטת מהנדס ה לפיסתור כביסה,ו במעליון ו/א בגג  למעבה מיועדלטת החברה. מיקום י החעפ"  

 תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולארית תהיהצעות מערכת סולארית באמקת מים חמים לדירות הספ   3.6.2

 . ן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(והתקיבוי חשמלי לדוד המים החמים לרבות ג 579דרישות תקן ישראלי בהתאם ל      

חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק  ולל חימום עם אלמנט עזרוכ הסולאריתכת וד( המחובר למערד)רה תקן מכל אגיה יולכל דיר  

 פעלה.  במאפשר לתכנן מראש את זמני הה 

קוצב תקן וה, יעשה חימום המים באמצעות חשמל ת סולאריתמערכבאמצעות ניתן לספק מים חמים ות שלהם לפי הוראות כל דין לא לדיר  

 .המים )טיימר( םוחימזמן ל 

גג עליון  או בסמוך להת או שירובמקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת : מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםאגירה )דוד(  מכל            

       האינסטלציה. מהנדס תכנוןלפי  

 (. 2007 קון אוג'ית-"ת)הל ת כביסהמכונ .הרחצה, אמבטיומטבח  : קערותמים חמים לכליםבור חי  3.6.3

    .דיש, בדירות הגן בלב :י"דל"ברז  3.6.4

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

  האינסטלציה,נדס מהכנון פי תל ,PPR, S.Pפקסגול,  ונת,ו: פלדה מגולורות: מים חמים וקריםחומר הצינ 3.6.6

 .לסטי: פשפכים: פלסטי, דלוחין   

 יש.: במטבח הגזועד נקודת  הגז ה ממקורבדיר זת גצנר 3.6.7

 .: ישלמונה גז לדירה הכנה 3.6.8

 

  הערה: 

 ניתוק, רזי התאמות, ב, , מאריכיםם עבור מחבריםתשלויר הדירה אינו כולל מחלטת החברה. לפי החהינו בדירה,  הגזנק' מיקום  

 עצמו לחיבור הגז,  מונהוה התקנת המונהורך הנדרשים לצ םיוספותשלומים נ מלאי, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מונה פיקדון 

 ,)הכנה בלבד( בשרוול פלסטי לתחמושגז  צנרת אספקת ן.בבנייהגז המורשית ע"י החברה לפעול ' הקונה ישירות לחב אותם ישלם 

 כלולה במחיר הדירה. 

 

 

 (זו בלה ט)ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5 'טבלה מס 3.7
 

 טלפון, ראה נספח ג' דותית תקע ונקו ר, בלנקודות מאו  י יכו מחיר ז
 

 קוםמי 

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 יםמוגן מ

 תקע  בית
 במעגל חכו 

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה
 ;תנק' תקשור
 .נק' טלפון 

 דות נקו  3 כ"סה

 הערות /אחר

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 ן+ לחצןפעמו -
 ום קר ינטא -

ללובי   אורהמפסק ת  -
 . דר מדרגותי/חקומת

 . ירתילוח חשמל ד -
ארון תקשורת כולל   -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
ת חשמל להפעלת  נקוד 

 ריס. הת

 פרוזדור
1 

)כולל מפסק  
 מחליף( 

1 - - - 

  3מעל בפרוזדור באורך 
הכולל   ר וזדומ' או בפר
ת  ודונק 2", פניית "ר

 מאור לפחות + מחליף. 
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 קוםמי 

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 יםמוגן מ

 תקע  בית
 במעגל חכו 

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה
 ;תנק' תקשור
 .נק' טלפון 

 דות נקו  3 כ"סה

 הערות /אחר

 1 מטבח

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

וגן  מהם מ
בדרגה  

 לה( רגי

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
התקע יהיה מעל  

עבודה ככול  טח המש
אפשר ובהתאם  ה

לתכנון המטבח יותקנו  
ם  פרדישקעי כח נ 

 למקרר  ,ור נ למדיח, לת

 שינה חדר
 הורים

1 
כולל מפסק  )

  מחליף
 ( למנורה

4 
שניים ליד  )

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

 /ד"ממ
 ח. שינה

נורה לפי  מ
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

פיקוד   תקנות לפי 
 ףהעור

 דר רחצהח
 טיה(ב)אמ

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

  ןתקן קוצב זמ+ ה
לדוד    לל מפסקוכה

עפ"י  ום מש במיק הש
 התכנון. 

 + אוורור מכני

 - - - - 1 שירותים
 בהעדר חלון, 

הכנה לנק' אוורור מכני  
 . ק היכן שנידרש+ מפס 

מרפסת 
 שירות

1 
 )מוגן מים( 

- - 

2 
 ים מוגן מ

 )מכונת כביסה, 
 כביסה( ייבשמ

- - 

רחבה 
 מרוצפת

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
  +  לימולל תריס חשכ

פתיחה  נגנון  מפסק + מ
 . דניי

מחסן כלי 
 גינה

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
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  כנה )פקט ה
 זגן(למ
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  רותהערות לטבלה ואח

 אהיל/ ארמטורה(, כולל נקודת הדלקה אחת. -ילא נורה וכיסועל גבי קיר או תקרה )לבית נורה  = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

  בנפרד(.ע קל שחד, נספר כ)שני שקעים או יותר בפנל א רגיל. בור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל= "שקע" בודד לחי גיל(בית תקע מאור )ר (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים  רויבחה

החיבור  רד(.בנפ )שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע מזרם חשמל רגיל הניזון כיסוי,שקע בודד עם וגן מים: מ בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5בכבלים  יבוצע
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לכמות  ושאינם תוספתנים בסעיף א' או קיר(, המצוי הרתקבת המאור )דוונק של ההדלקה תאור בלבד לאופן ור הדלקה כפולה=אנקודת מ (ד)

 ף א'.מאור המצוינות בסעיה תנקודו

 2.5ם יר ישירות ללוח למפסק נפרד עם קבלמחוב ' במעגל נפרדל נק"שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד )כ = מעגל נפרד בית תקע (ה)

 מ"מ . 

 רגת הגנה גבוהה.בדל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים אינו בהכרח במעגש גןובית תקע מ= ראח או  IP44נה בית תקע עם דרגות הג (ו)

בין מחשבים,  –ודת תקשורת נקודת טלפוניה, נקלות נקודות ביחד )קומפלט( או לחוד וכול 3= )מחשב( ן חוץ/תקשורתטלפוטלויזיה/ נקודת (ז)

רנט. אינט/ללא חיבור הדירה לרשת הטלפונים.  טת שידורי כבליםיללק ות לחיבורשרפוא ובה כאמור,חיבור לקליטת שידורי ח –לוויזיה טנקודת 

 .כולל כיסוי 1דול מו 55וקופסא  ט משיכה מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקירלול צינור וחונקודת התקשורת תכ

 .(נייןמדת שומר לפי העעלו אסה למבנה ניכלת דלת פנים )ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשור/נקודהדת טלפון פנים )אינטרקום(= נקו  (ח)

  מ"מ.  2.5למפסק נפרד עם כבלים  ר ישירות ללוח, מחובמעגל חשמלי נפרדעל גבי  בית תקע כוח = נקודת כח (ט)

 קודת ההכנהשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקהכנה לנק' ת "( וחוט משיכה בלבד.ונה לצנרת )"שרוולהכו באם לא צוין אחרת"הכנה"=   (י)

למניעת ספק רלי(. נור להט" )ספי"מפזר חום" ולא "ת ר(,יותקן )באחריות הדיימעל דלת חדר הרחצה ור חימום נמצאת נתל הבאם ההכנ ר.יבק

 כוללת שקע מוגן מים. ההכנה לתנור חימום רה.יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החב

דליקים/מכבים את אותה/ם ניהם, אך ממצאים בריחוק בינהם יפרדים שוננ םזרי, משני אביה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוידנקו =חליףמ (יא)

 מאור. ה/ותנקוד

נקודה תחובר ישירות מתוכנן לכיריים. הום התותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקור תלת פאזי= ים הכוללת חיבבדירת מגור (יב)

 סק בלוח החשמל הדירתי.ות בית שקע והמפברל טכל החיוו את לולהנקודה תכ . 5*2.5י בלוח החשמל ותחווט בכבל זלמפסק תלת פא

 

 מסמך אחראו בלעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה   ייחסות בהערותומתקנים לגביהם יש הת )מובהר כי ציוד

 הסכם הרכישה(.שצורף ל 

 

   גנון שבת לתאורת מנובחדר מדרגות  ראו  צן להדלקתלח .יש: ת מאורו דת/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקו גו חדר מדר   3.7.1 

  יש. :לחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואה קומתית יש. אור: לחצני הדלקת .יש גופי מאור:. קבועה לילה              

 ר(.תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתי נת שרוולים )צינורות( בדירה על פ: הכטלפון חוץ  3.7.2 

  ,זמזם ליל:צ .ןצלח : סוג:ון מפע 3.7.3 

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

בתוך  ולל שקע רגיל(,)כדירתי ח תקשורת ולו  (לצורך הרחבה בעתיד מודולים 6-)כולל השארת מקום פנוי לרתי די  לוח חשמל 3.7.5  

 ן.יאון שבת: שע יש.: פסקי פחתמ לפי תכנון מהנדס החשמל.  קום:מי  .: ישהדירה

 זמן.כולל קוצב   : יש.חשמלי שמש/מים,  ל לדודנקודת חשמ 3.7.6 

 .ע"י וע"ח הקונה(אשר יוזמן ויותקן ונה מחיר הדירה אינו כולל הזמנה והתקנת מאמפר. ) 3×  25פאזי:  : תלתור דירתי גודל חיב 3.7.7 

 הכניסה הראשית בקומת לחצן לפתיחת דלת לולכ, ע דיבורשמ קום)אינטר .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, טרקוםינמערכת א 3.7.8 

 ה הורים(.בחדר שינ רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.: אימערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור )נפרדת( 3.7.9 

  טת טלוויזיה רב ערוציתלילקלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהנה לקליטת שידורי הכ 3.7.10 

ופין .  לחיל(תספק שרות זהאשר  ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבשירות ולם ע"י הקונה ישיר שבפועל  א ורבחי ממיר וללא ללא)   

ע"י הקונה  שממיר דירתי אשר יירכ)ללא  M.Fדיו ור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  או למספר בנינים ןלבנייצלחת מרכזית אנטנת   

 מספק שרות זה(.  

 :ם אחריםמיתקני  3.7.11 

 ש"ע. נטה" אוורר דירתי "וו)משותף( ו/או ע"י מאפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני באוורור מכני ל ביחומה רור חללווא  -  

החשמל תולרש פאזי תלת לחיבור תתאים ערכתהמ .הדירתית החשמל ריכתצ של ולבקרה לניטור מערכת תותקן דירה בכל -  

 .ניםשתהמ להחשמ תעריפי הזנת ותאפשר הישראלית   

 :תכלול המערכת                                   

 חשמלי זרם המודד רכיב על מתבססת אשר הדירתית החשמל בלוח המדיד יחידת                                   

 ; יוטאלח לשידור תקשורת יחידת) פאזי תלת לוח ורעב זרם חיישני שלושה                                   (

 אותם ומציג יתמקומ בצורה הנתונים את ומעבד המקבל אלחוטי דיגיטלי צג                                     

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



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 28  מתוך  19 'עמ 14.05.2020 תאריך:  /  ןג  - ם ריחד 3דירת   /4בניין  / שתכןלמ מפרט מכר  /302 מגרש / מורשת מודיעיןפרץ בוני הנגב/  / ההבנימסד לאיכות 

 

  עלותם תוא ) ש"בקוט  (צטברתוהמ האנרגיה השוטפת צריכת נתוני את פחותל יציג הצג; צפהרהמ 'מ 1.5  בהגווב שנגי במקום                                    

                                .הכספית                                   

 .3.5ת פתחים סעיף בלס/ים חשמלי/ים. ראה גם תריסים בטחיבור לתרי -

 

 ירה:בד, וםקירור / חיממתקני  .4

 :תכלול אשר ,פאזי תלת יתסטנדרט אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנהיש  ן.אי מרכזי  יני דירתי מ ג אווירו זמי  4.1 

 חלקי ללכ וקצר יעיל אוויר פיזור פשרהמא אחר או במיקום המסדרון או מבטיההא חדר תקרת לתחתית מודבצ למאייד מתוכנן מיקום . 1                    

 ;רהדיה     

                        המתוכנן המיקום בין הרצפה במילוי עהונ וכנסת בקירמ חשמלי ופיקוד ושתנח צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע  .2                    

  מוצא .הכביסה ז מסתורוקניל או רצפה וםחסלמ המאייד קוזני 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,בההמתוכנן למע המיקום ועד למאייד                        

 .בפועל המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח יסויכ באמצעות הסתרה וליכל "צמה"ה                      

 .ר המסדרוןקי על התרמוסטט למיקום עד המאייד וםממיק קיר לפיקוד יקר ולשרו התקנת                   3.

 .אוויר מיזוג מהנדס דיי על המערכת נוןכתל םבהתא יהיה תנוהכה . מיקום4                  

 .המעבים / המעבה למיקום מוסתרו מוצנע מיקום . 5                  

 מקרה זה ההכנה תכלול:מזגן עילי בממ"ד. בנה ל.       *באישור פיקוד העורף, תבוצע הכ6  

 מל. חשה וחנה ישירה מלנקודת חשמל נפרדת הז -                     

 הצינור ייסגר במכסה. ל בדירה. קצה אל מחסום רצפה פעי רת ניקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועדצנ -                    

 ע"פ התכנון.מקום מוצנע ומוסתר יה במיקום המעבה יה -                    

 וג האויר.יזמ דסלתכנון מהנ כל ההכנות הנ"ל בהתאם  -                            

 לכל  מיזוג מאפשר אינו הדירה כנוןת האוויר יזוגמ מהנדס קביעת פי לשע ככל  ( לעיל.6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל תא שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ לנים מפוצ/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  רכזיתמ נימי מערכת באמצעות חלקיה  

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, נרת חשמלצ ותבלר נדרשותה ותתיהתש   

  .איןכזית בבניין: י הניזון ממערכת מרמיזוג אויר דירת 4.3

   .: איןהפועל בגזתנור חימום   4.4

 )בחדרי רחצה(. .ןמוג שקע הכוללת חימום לתנור נקודה עתבוצ. : איןל בחשמלהפועתנור חימום   4.5

 .אין: ריםרדיאטו   4.6

 : אין.יםי לשמחנבקטורים קו   4.7

 .: איןימום תת רצפתי ח  4.8

 אין. :מיתקנים אחרים  4.9
 

 
 בטיחות בדירה, במחסן:רי כיבוי אש ו סידו * .5

 .: ישש(נרכ)באם  במחסן  .רש ע"י רשות הכבאותדיככל שי: הבדיר ים(:נקלרמערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרי 5.1  

 .הכבאות רשותדרש ע"י יל שיככ: גלאי עשן  5.2  

 יש. המוגן )ממ"ד(: רכת סינון במרחבעמ 5.3 

 

 , ע"י רשות הכבאות דרשי י , ככל שעליהם חיפוי/ציפוי  לרבות ,ות אלו כיבוי ובטיח לוי,גי  סידורי * התקנת   

 עקב דרישות תיכנוניות. אחרו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום  ,כנית המכרבתו  יוצגו  הכרחלא ב    

 

 נות:ושו  עבודות פיתוח .6

 יהנח 6.1 

  : בתחום המגרש;כולם .יה אחד לדירהלא פחות ממקום חנו לפי היתר הבניה: לבניין/ים מקומות חניהסך הכל  6.1.1   

                  

 . יד סינטטיבטיח פנים או בבטון צבוע בסשו יע :גימור קירות פנים המרתף. רתף בקומות המכל החניות                         

  ;איןרט(: פל) רחות במקום אחני   

 כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום ר הבניהלפי הית: חניות רמספ: יש, חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 י  רה נכה )עם הצגת תג נכה רשמדי ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכשת המגרש/סביבה/פיתוח תכניחנייה לנכים כמסומן ב             

 ינו נכה.בית וגם לדייר שאנכה, בין כלל דירי ה בורה(, ובהעדר רוכש מטעם משרד התח                                
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 : יש.מערכת תאורה .מוחלק בטון :מקורה חלקית/מקורהחניה  גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: חניה מהכבישגישה ל 6.1.4  

 המכר. כניתבת: לפי סימון מיקום אחת לפחות.: ת לדירהניו מספר ח 6.1.5  

    אין. :יהלחנבכניסה חסום מ 6.1.6  

 

 פיתוח המגרש 6.2 

 .לבנין הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן רשהמג בתחום                               

 ]ניןבל הסיהכנ מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  כניסה בילש לתכלו החיצונית הרחבה                               

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

 .: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעיתם: חומר גמרשבילי  6.2.1  

 .בהיר ןווגהניתן בעל  ככל הריצוף יהיה .אבנים משתלבות/ אבן טבעית /פלט: בטון/ גרנוליט/ אס: חומר גמרותמדרג/ליםשבי  6.2.2 

 במים בהתאם גינון חסכוני  .יש :צמחיהרפת(. )על פי סימון בתכנית  מצו .יש: צר משותפתח 6.2.3  

   ות.להנחיות משרד החקלא                                

 .: ישמשותפת שקיהרשת ה 6.2.4

 א מגונן וללא מערכת השקיה. ל לשטח  ונההכו ,רחצ). נית המכרכתו ילפ :דריציאה לחצר מח; יש: ה לדירה/ות הגן מודחצר, צ 6.2.5  

 יעשה ע"י הרוכש בעת  מים משולי הבניין( ות פרטיות )להרחקתני הקרקע בחצרור שיפועי ניקוז פ: סידהערה   

 .גינה הפרטיתור הסיד    

 ,וחות וכו'(ש צנרת,רזב/ים,  מ)ל ו, חלחומים בביו ת, גז,יתכן גישמה/ו: הצמודה לדירה/ות גן  חצרפירוט מערכות משותפות, ב 6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

 מ"ר. 7-לא פחות מ: יש, בשטח דירה/ות גן הצמודה לבחצר משטח מרוצף  6.2.7  

 היתר הבניה ודרישת הרשויות. לפי חומר: : שהמגרות של /גדר בחזית 6.2.8  

 .ת החברהעקבי ולפי תלפי תוכנית הפיתוח המאושרבה ממוצע בגו    

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהפולשת )קומת עמודים מ 6.2.9  

 

   ות משותפותמערכ .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,גזאום עם חברת ה, בתקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. הרשות תוישרעפ"י ד או/ו רהבע"י החרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע המג   

  קתה.חת צנרת הגז ותחזולהנ    

 גז.וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות חברת ה ,צובר/י הגז כאמורר בזאת כי מובה   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורגז צנרת  7.1.2  

 .(63.)סעיף  4ה לטב הרא: וםמיק: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 37.1.  

 :כיבוי אשסידורים ל 7.2 

 בוי והנחיות יועץ הבטיחות.ישות רשות הכילפי דר :י מדרגותמערכת להפעלת לחץ בחדר 7.2.1  

 ות.רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיח לפי דרישות: יםזדורבמבואות/פרו מערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 והנחיות יועץ הבטיחות. שות רשות הכיבויירד ילפ :קלרים(נספרי מתזים ) –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

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

 הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. פי דרישות רשותל :ן גלאי עש 7.2.5  

 יבוי בשטחים משותפיםם( וארונות ככיבוי )הידרנטי  י זבר ,אש כיבוי ו  ילוי ג ערכותמכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 לפי דרישות רשות הכבאות.מיקום וכמות  פרטיים, או               

 י והנחיות יועץ הבטיחות.ע"י רשות הכיבו דרשככל שי: אוורור מאולץ במרתפי חניה 7.3 

 .אין: ת()להזנת הדירו  מיזוג אוויר מרכזית רכתמע 7.4 

 .אין מוש הדיירים:ויר בחדר/ים לשי א וגזמערכת מי  7.5 

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: גוי. לדואר ש 1ית, לוועד הב 1ירה, דלכל : תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות נייהבו ןותכנ תקנות ילפ םלומיניוא חזית בעלות ויהיו הבנייניםלכל  אחדבמקבץ או  , בנייןכל ל                      
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 : מיתקנים אחרים 7.7 

 חדר/ים לשימוש כלל  בחלקים משותפים(,)ורה ים, מערכות תאמאגר מת מים, בואמערכות סניקה ומש  

 ים.צהיועכננים ותוכנית המתלפי  מיקום וכמות: .כו'ו ןסמוכים לטובת הבניי בבנייניםאו  נים סמוכים,יניבת בבבניין ולטו הדיירים  

 

   תיתמבנה למערכות תשה ורבחי  .8

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

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 התקנת מונה. ולללא כ; יש. אם להוראות חברת החשמלבהת ,רשת החשמלין לחיבור הבני  8.3  

 .לחב' הטלפונים חיבור הדירהכולל הבניה )בקשה להיתר(: לא תכנון ולתקנות ה םתאהב :טלפוניםהרשת בניין להכנה לחיבור ה 8.4  

   (.3.7.10 עיף הכנה בלבד )ראה גם ס .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי בניין לרשת תקשורת חיבור ה 8.5  

 פועל בודות שביצועם בע ה.שבמחיר הרכי וליםכלישה, ומכים, ניקוז, דרכי גרכה, קירות תמד : כביש,פיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 יות החברה.ריעשה ע"י הרשות המקומית אינם באח  

  (.או אחר לפי היתר הבניה יש )מכלים טמונים: ירת אשפהמתקן/ים לאצ 8.7  

 .מיתהרשות המקו ע"י: פהפינוי אש  

 

   רכוש משותף .9

 : כוש המשותףהר תיאור 9.1 

 כר.תפים בתוכנית המושכמ באם סומנו :תפיםניה משו מקומות ח    9.1.1   

 ין.א :(פתוחה ודים,מוע )קומת כניסה קומה מפולשת 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות מבשטח:  .יש: בקומת כניסה ובי(מבואה )ל 9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 בכל בניין. 1 :ר(פ)מס מדרגות חדרי  9.1.6   

 יין.בכל בנ 1: עליותממספר : יש; מעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג:  פחות: לגג משותף 9.1.8   

 ים.ממ"ד -יש מרחבים מוגנים דירתיים אין. :"ק/ מקלטממ 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 ות, חדר משאברור, ריות, משאבות סחאמערכות סול( כגון: משותפות ו/או)פרטיות  ש מערכות טכניותי :גגתקנים על הי מ 9.1.11  

  דין.כל  פיוכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על מאגר מים            

 .; יששטח ללא גינון  ש.: יושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 ם כרכוש משותף ימסומנהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, :  ףשהינם רכוש משות תבי הנוספים של  לקיםקנים וחמית 9.1.13   

 מכר.בתוכניות ה   

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

 )מילוט(. ,י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 ניסה.כומת לובי בק 9.2.4  

 ובי קומתי.ל 9.2.5  

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

 ישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.ג 9.2.7  

 .)משותפים( כני/יםומתי לחדר/ים טבי קגישה מחדר מדרגות או מלו  9.2.8  

 .ל הגגע משותפים התפוס על ידי מיתקנים –גג חלק ה 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 יש מרחבים מוגנים בדירות(. -)אין .טממ"ק /מקל 9.2.11  

 החברה כרכוש משותף. ל שיוגדרו ע"יככ: חלק אחר 9.2.12  
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 )לבניין/ים לפי העניין( בית משותף 9.3 

 או בבית  תף משו ה בביתחוק המכר דירות(, המוכר דיר –לן )לה  1974 – דהתשל"לחוק המכר )דירות(,  6התאם לסעיף ב א()  

 של התקנון המצוי  ראהטל או משנה הוחיל על הבית מבהבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להמיועד להירשם כ    

 ו עניין; ואלה העניינים:אות להמכר פרטים ע מפרט או לצרף לחוזהחייב לכלול ב הלן,המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים ל    

 ;תף והרכוש המשמ חלק הוצאת (1)    

 ל החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;שיעורו ש (2)   

 משותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;הוצאות הבית העור ההשתתפות ביש (3)   

 ותף;יהול הבית המשבר נסדרי קבלת החלטות בד (4)   

 ות;ירר דכחוק המ)א( ל3כון בצו בדרך האמור בסעיף ר השיכל עניין אחר שקבע ש (5)   

 מכר, כמי שהתחייב האמור בחוזה היראוהו, על אף  על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )א(שלא מסר פרטים  רכמו )ב(  

 ף. ל הבית  המשותלו עשהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחו    

 

 הצמוד לדירה: שותףשיעורו של החלק ברכוש המ 9.4

 של כל  טח ש( ל5ובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף גדרתה ואופן חישהכ) הרין שטח הדישב סשר ליחיהיה קרוב ככל האפ 

 יידרש לפי שיקול דעת כפי ש המשותף,בית , זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הייןדות הדיור בבניחי  

 לא יילקחו בחשבון השטחים  ית ברכוש המשותף בבה ריקה של כל דחל בבחישו פי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת.או כמוכר ו/ה  

 (.6יף זה פרק א' סע )כהגדרתם במפרט ההצמודים לדיר  

 

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: 9.5

 . 1969 -שכ"טק המקרקעין התבחו יהיה על פי הקבוע 

 

 :יו אל רים בקשוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבבהשיעור ההשתתפות  9.6

 ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.שיעורו של החלק  יפ לה עיהי 

 בועות שלת הקיחויבו בתשלום חלקן היחסי כאמור ברכיב ההוצאושה בהן שימוש בפועל י המוכר לא יעה בידנייקה בהן תהזדירות שהח

 יהיה פטור  רכמוהשר משותף, אה שוחס לרכם רכיב ההוצאות בגין צריכה בפועל בילות הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשאחזק

וזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן כאמור , צריכה בפועלגביהן כי לא היתה ללאחר שיוכיח   לומן ביחס לדירות האמורותמתש

 .בתקנון המצוי

 

 שותף(:מאו שיוחזרו לרכוש ה/וש המשותף )ו המוצאים מהרכ לקיםהח 9.7

 כניות המצ"ב  באים אשר מסומנים בתותף השטחים ההמש שכורמה ויוצא, םהסכבין זה מבלי לגרוע מהאמור בעני      

   סכם המכר.המכר ו/או בה ו/או מצוינים במפרט      

 ה.רמשותף לפי קביעתה הבלעדית של החבלדירות בבית המדו מקומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצ .א

 שטחי חוץ מקוריים.  . ב

 . (יששככל משותף, ות לחדר עגלמעט ) מחסנים .ג

 מסתורי כביסה. .ד

 לעיל(.  9.2.9סעיף בוגגות )למעט החלק כאמור  , גינותמרפסות .ה

  .תא שבבעלות המוכרתות והמחסנים להחנים הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו ככל שבעת רישו .ו

 

  _________ ___    ____________    ____________ 

 תימת המוכרח     תאריך          ונה תימת הקח         

 
 

 ף.ות הבית המשותברו לקונה ולנציגעמסמכים נוספים שיו נספח א'
  .הערות כלליות נספח ב'

 .טבלאות זיכוייםנספח ג'       



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 28  מתוך  23 'עמ 14.05.2020 תאריך:  /  ןג  - ם ריחד 3דירת   /4בניין  / שתכןלמ מפרט מכר  /302 מגרש / מורשת מודיעיןפרץ בוני הנגב/  / ההבנימסד לאיכות 

 

 תורהדי ים שיועברו לקונה ולנציגות בעלימסמכים נוספ – 'נספח א 

 

 רד של המפרט:לו יצורפו כחלק בלתי נפות איתוכנ 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של ת של כל חדר ומידות כלליות ומידללת הכו 1:50 -ן מירה בקנה מידה לא קטתכנית הד 10.1.1   

 מה.והמשותף בקהכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטת 10.1.2   

 בקומה.המשותף  ללת סימון הרכושוכה 1:100 -קטן מטיפוסית בקנה מידה לא  קומה כניתת 10.1.3   

 וללת סימון הרכוש המשותף הכ 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מסה/ קומות מפולשות; קומות מיקומת כנתכניות  10.1.4   

 . 1:200קנה מידה ל ןוקטמבצילום  ; תכניות אלו ניתן לצרף ושטחים דירתיים מוצמדים   

 . 1:100 -מ ןטבקנה מידה לא קתכנית קומת גג  10.1.5   

 ותפתמש חצרהכוללת סימון  1:250בלת היתר בניה בקנה מידה ית לקמות המקופי שהוגשה לרשתכנית המגרש כ 10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 ל פיבהתאם לכל דין לרבות ע מסורלשיש הגימור,  ירמלחוות ורכלכל המע ושימוש אות תחזוקהבעת מסירת הדירה יינתנו הור 10.2  

 דירות בעניין: רכחוק המ   

 ירה על גימורם.דרכיבי הת לתחזוקת כל פעולות שוטפו )א(   

 מיזוג אוויר,  מערכותמערכות בטיחות, השירות המותקנות בדירה לרבות  רכותתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מע )ב(   

 אלה.וכיוצא ב תוימכנומערכות אלקטר   

 יות, אם נדרשות.תפות שוטפות ותקותדירות ואפיון ביקור ג()   

 יצירת קשר.ון לספק ומספר טלפתקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ומערכות המו דשל ציו תעודות אחריותמפרט טכני ו )ד(   

 

 ל מערכות וחומרי הגימור ששל ה זוקההוראות תחו תכנית (1) ה בבנייןמסרת הדירה הראשונהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נ 10.3  

 יין:נעבירות המכר דפי חוק  ם לכל דין לרבות עלחובה למסור בהתא שהבניין שי  

 ם.ימורפעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על ג )א(   

 מיזוג  רכותעת, מות, מעליוחיטת בומערכרות המותקנות בבניין לרבות השיתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות  )ב(   

 באלה.וצא וכי תוות אלקטרו מכניאוויר, מערכ   

 אם נדרשות. תיות,פות ותקוביקורות שוטפ אפיוןתדירות ו )ג(   

 לפון ליצירת קשר.ערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טד וממפרט טכני ותעודות אחריות של ציו )ד(  

 מיליה.יפקס רפומס מספר טלפוןהמערכות והפיתוח לרבות ין, יהבנ תכננים שלמה וותצרשימת  )ה(   

 חות חשמל ותקשורת, מערכות בטיות בלבד של אינסטלציה סניטרית, פת המשות( למערכוAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 ור מה הארוכש הדיר לעיה פלמסמכים האמורים הנחיה בכתב ול המוכר יצרף  ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.   

 יד עם מינויה.)הראשונה שתמונה( מ של בעלי הדירות העהזמנית או הקבולמסור אותם לנציגות    
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 הערות כלליות ואזהרות   –ספח ב' נ 

 ה הערות כלליות למבנה ולדיר 

  .ההיתר הבני תלקב דהתקפים למוע ניה והתקן הישראלי,המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והב כל .1

ן הכנה לטלוויזיה קניין מתאם התקינה בב ן ו/או אנטנה מרכזיתבבניי סלולרית( אל) מתקן לאנטנה תהא פטורה מחובת התקנת חברהה .2

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

ום המרתף, ו/או להימנע איט לרה עייבת לשמיחתמו האית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/לפעול בעצמו ו/או באמצעות וועד הבהקונה מתחייב  .3

, אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס קאך לא רלעיל, לרבות  ום המרתף, כפי שפורטסיכון לאיטכדי  הבמכל פעולה שיש 

 .למניעת קינון חרקים פתיתקו

 רות. עוב ןהן הבה החלל בוג או/וו/או סגירה אחרת וישנו את צורת יכוסו בתקרה קלה ומערכות כאמור  .4

ת ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות ופוי קירבחי. ישראלייםחות מהנדרש בתקנים הות( במידות לא פגועשו מרווחים )פבחיפוי ובריצוף י .5

 .)גרונגים(

 תערכו, לצורך מםילכב ,ה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזקיודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנספק למניעת  .6

ובזכות  לצורך גישה, כן ןייקני הבנבות שימוש במתלר אפשר גישה חופשיתהקונה מתחייב ל ,םים אחרים סמוכימשות הבניין ו/או בניינהמש

 .ואל םימתשלום מיסי ועד בית בגין שטח ות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטוריםרצועהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות 

 או סגורות.ים, באריזות פתוחות חריפים או רעיל תוים הפולטים ריחן במחסנים דירתיים חומרלאחס חמורחל איסור  .7

 ונה.עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לק יבוצעו לא .8

לל הבניין. ים כתהמשרואוורור,  תרצנ יהיו תקרות מונמכות, קורות ומעבריכול שי רכשו ע"י הדייריםשי )ככל שקיימים(, במחסנים .9

 בתפקוד.ובשימוש ופן שלא יפגע ובא רד למחסנים בלבדונפ רכוש המשותף המלמחסנים תעשה  הזנת החשמל 

אך לא  הפרעה תקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצורם יושל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר בא מםמיקו  .10

 ט.רפחות מן הקבוע במפ

 עומדת בדרישותבוי שרמת הרעש שלהם ש רק ביחידות עיומהקונה, יעשה שירכות מיזוג האוויר ע"י ו מעניותקיסופקו ו םאב .11

 לרעשים ומפגעים. התקנות

 אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונהפריטים או זק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, חסור או נן, מהמוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובד .12

פריטים ה,עבודה ו/או ביצוע ה ה כולל לטיב החומריםהאחריות בגין אל לכ ,ין לאחר מכןן לפני התקנתם בדירה ובת ביא, וזאו לבניין הרלדי

 והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.

מנת על  תוזא שות הקונהרל ירהדלוש השנים הראשונות מעת העמדת ההמוגן, באופן תכוף לפחות בש דגיש כי יש לאוורר המרחבב להחשו .13

 .שמהם עשוי המרחב המוגן ת הבטוןוהנמצא בקירו (, המופק מבטן האדמהבאגרגטים )חצץ אצמלהין אשר עלול לסלק שרידי גז ראדו

 יםנחניות, מחס ,פרטיים, כגון גינותבשטחים אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו כות יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מער .14

 י הפרויקט. צעלטת מתכנני ויוומיקומן יקבעו עפ"י הח ספרןמות, פסות פרטירמו

בון שטח המגרש, בהתאם ל חששונות )חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו במגרש ועהמערכות ים ושוחות של רים )גומחות( עירוניפיל .15

 שויות.לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הר

 עות בריצוף זה.ולים לגרום לשקילע"אבן משתלבת"  נסיעה המרוצפים באריחי דרכי פילומעברים וא ,םיליבברכבים כבדים על שנסיעה  .16

 כל מקרה זכויות הרוכש לא תיפגענה.וב .ת החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויותופר מקומו שינויים במסיתכנ .17

 יםיקרקעחניה תת  יפתלמר ים המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(,אסורה הכניסה לרכב .18

 פים במרתף/ים.תאו משו בשטחים פרטיים גז פחמימני )גפ"מ(,בל מתקן המופעל כ קין ו/או לאחסןנוסף חל איסור חמור להתב .19

ית, בגבהים שונים להוראות כל דין, תיתכן העברה גלויה אנכית ו/או אופק כפוף לפי דרישות התכנון ו/או הנחיות הרשויות וב .20

ל מערכות שאינן יין המשותפות ושנבים של מערכות הבתכניות, של כלל האלמנטומן סמהמ או בשונה ןמוכמס ובמיקום שונה,

יוב, צנרת מ.א. ואוורור, קווי חשמל, ות בכגון: צנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוח דלות ועופות, צנרת, תעמשות

 ,תות, בחניה פרטיות, בגגות מרוצפים וחצרמרפסבים, רה, במחסנידלים דכדומה, בתחום הדירה, בשטחים צמוטלפון, תקשורת ו

בר למסומן/למצוין בתכניות, לפי החלטת היועצים הטכניים. עת הכל מבקירות ובתקרוובשטחים ציבוריים,  בשטחים משותפים

ה גיש ריאפשת. הקונה ורבעו ןו את צורת ו/או גובה החלל בהן הת כאמור יתכן ויכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנערכומ

 ות הנ"ל.לתחזוקה וטיפול במערכ

לכלל כים ות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השיירכן ועובאו החניה, ית קרת הדירה, או המחסןקירות ובסמוך לת ,ברצפה .21

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים. 
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ן, ם לאילוצי התכנואתוקה סופיים, בהנויים בתהליך רישום וחלושי תסטיווייתכנו  םייסופ הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם גבולות המגרש, .22

 הרשויות.הביצוע ולדרישות 

ו סעיפים מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כבר ו/א במידה וטרם חתימת החוזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף  קהסר ספ למען .23

ה ו/או זכות שיל טענה ו/או דרדעתו ולרוכש לא תהיה כ יקולשאם לרויות בהתשפאת החתאפשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אהושלם, לא ת

 בחירת הקבלן.רה או החלפה בעקבות בחי

את דירות הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל שרת יחובר למערכת החשמל המשותפת של הבית, וזו שת  - T.V-נה לטמגבר אנ .24

 .ותף שתהיה חלק מהוצאות הבית המהמגבר של 

 ה.אלא במכלי שתיל תייה ישירות באדנאין לשתול צמח  - (שיש ככל) ויותאדניות בנב .25

תופעות טבעיות כגון: הבדלי  תכנוף וחיפוי ובכפוף לתקנים הישראלים ובהתאם לכללי המקצוע, יות, בריצבאבן טבעי -ם הבדלים בין אריחי  .26

 לודה. וי חמים דטאות בכתמבתמ( הליים" וכן התחמצנות מינרלים )ברזמרקם, גוון, גידים, "עינ

כרח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן לא האינם ב בטחון וכו'(, קירות נושאים, קירותבניין )עמודים, ה מערכת שלד -ין שינוי בחלקי בני .27

ו אה ו/הריסוללת כה ודהבערצפות, קירות ומחיצות. לכן כל מערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות,  ינתיבמסומנים בתוכניות 

 .בדיקה תב, מחייבלת החזקהק ה או רצפה לאחרבקירות, תקר ירה לעומק חד

ו/או למערכות אלקטרומכניות, ביוב ומים ץ(, י בניה החסומים בזיגוג קבוע, חלונות בחלל גבוה )פנים וחוחשל פת   - זוקה וניקוי הגישה לתח .28

)פיגום  , 1139העומד בת"י ות גובה ובציוד מתאים ועבודלשים רש רק מורדנ באםויונים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ו/או גג/ות על

 .תלוי, סנפלינג וכו'(מתרומם/

מעבר בשטחים פרטיים )חדרים ומרפסות(, לרבות  שריאפ , הקונהקירות בחזיתות הבנייןגגות, ו ןוניקיוצורך תחזוקה ל  -רטי מעבר בשטח פ .29

 .שובתאום מרא ןהעניייבות בנס למקובים, הכל כלכוני כפיגומים, סנפלינג, הנחת ציוד מ קשירת

  ל, תקשורת, גנרטור, מעליות, משאבות, מפוחים, מזגנים וכו'מגון: חשככול שיהיו כ -רכות אלקטרומכניות רכות טכניות ומעעמתחזוקה  של  .30

 ה ובהתאם להוראות כל דין.עשה ע"י נציגות הבית ו/או הקונה בהתאם להראות התחזוקתי

לצורך חרום  בעתומה ש את כלל הדיירים בקאשר ישמחיצוני  ץוחיל ם חלון/דלתימוק ןבבניית בכל קומה דירוהחת מבאיתכן ו - ץ ילו חחלון  .31

רום יאפשר בפתח זה, וכי בעת חיקבוע מתחייב כי לא ייקבע סורג  ,ילוץאשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת הח ,בר ומילוט. הקונהעמ

 ם בחירת הדירה.העביר מידע זה לרוכש טרכר לול המעהחילוץ.  תלן/דואת המעבר בדירה אל חל

מערכות אלקטרומכניות ואחרות המחייבות תחזוקה מקצועית  הותקנו בחלקיו השוניםבמבנה ו -ף במערכות דרכה לטיפול שוטה .32

ות נמתקיציוד או הה תקיופאת נציגי היצרנים ו/או החברות סחלה החובה לזמן בסמוך לקבלת החזקה במבנה, המוכר על  טפת,ושו

 זוקה.ופן השימוש והתחאל לנציגות הבית ציוד, לצורך קבלת הדרכהה

 

 אחרות הערות כלליות

 מושפעות באופן ,ן כי רצפות בטון, אספלט ו/או גרנוליטחשבויש לקחת ב -)מיסעות, מעברים, שבילים וכו'(  על חומרי גמר ססמיות השפעות .33

 ו/או תפקודי בתופעה כל מפגע בטיחותי ןפק יודגש כי אים ברצפות אלו. למניעת סעיריזקים יתכנו סד ןכלת ווטבעי מתזוזות ססמיות ו/או תרמי

  .לחומרים אלו. יש לבצע תחזוקה שוטפת בהתאם לשכיחות התופעה ופייניתטבעית זו, הא

י לגרוע ומבל נוסףכולן הן ב טרהמפ ות האמורות בתכניות, וכי הוראותובהר בזה כי ההערות הנ"ל הן בנוסף ומבלי לגרוע מההערמ .34

 מהאמור בהסכם.
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   זיכויים בלאות ט  –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 
 וחדותהערות מי

ותיקון לצו  1974-לחוק המכר )דירות(, התשל"ד 6מס' קון ריכוז זיכויים אלה הינם בהתאם להוראות המכרז וכנדרש בתי .1
רט והתכניות פמצעו שינויים מהפרט לנרשם להלן לא יבו כרז,מות העפ"י הורא יכהר ב)מפרט המכר(. מו 2015-כר התשע"ההמ

 חיובים אחרים. ויים ו/אא יבוצעו זיכוורפים להסכם המכר ולהמצ
 

 ע"מ.כוללים מאינם  להלןהמחירים הנקובים  .2
 

 מכר.מת הסכם היתחום יהבניה, מדד הבסיס:המדד הידוע ב המחירים הנקובים בנספח זה צמודים ל:מדד תשומות .3
 

)במסגרת הליך שינויי  האל ייםל זכותו לזיכוונו או אי רצונו לנצברה/קבלן, על רצחללהודיע הדירה  רוכשהמועד האחרון שעל  .4
  ה על הסכם המכרימים ממועד החתימ 30וכש הדירה ע"י החברה/הקבלן בתוך ר לר"(, ימסמועד ההודעהדיירים( )להלן: "
 ההיתר. בלת קועד ם קודם למוי 60 תובכל מקרה לפחו

 

תתקבל כוויתור ם התקופה, וקבלן בתתזכורת ע"י ה עתר ובכפוף למתן הודעד התאריך האמו רורוכש הדירה כאמאי הודעת  .5
 לזכותו זו על פי כל דין.

 

נת המטבח קתהה, רהרוכש ספק מטבחים שאינו ספק החבזיכוי בגין ארונות המטבח המתוכננים וככל שנבחר ע"י  יצולנ .6
 ש ועל חשבונו.כוה, ובאחריות הרוכש רק לאחר מסירת הדירר לרשתתאפ

 

 .308/2016ור על הפריטים הנ"ל בלבד, בהתאם למכרז מר/תכנגד ויי לקבל זיכוי ידוע לי כי זכות .7
 

ועד בהתאם למ הינהב תכאשר הוא מוצמד למדד תשומו ממכרם הזיכוי הכולל והמצטבר יקוזז מהתשלום האחרון בגין הסכו .8
 י.זיכוה

 

 .פי כל דין.  לרישות עלא יפחתו מהד קודות ותשתיות החשמלבתנאי שמספר הנ ןתנקודות חשמל ינמתן הזיכויים ל .9
 

שר חדרי השירותים תקן ביתי יותר מעגל סופי אחד לפחות לכל שני חדרים כא, במבהתאם לחוקים והתקנים הנוגעים לחשמל .10
ומזגן אינם כלולים  דיח כלים, בישולמ כביסה, מייבש, גלים לדוד חשמלי, מכונת. מעםחדריבחישוב ה םילכלו והמעברים אינם
 גלים הנ"ל.והמעמעגלים סופיים, ובהתאם לכך אין אפשרות לבטל את הנקודות  להנדרש שבמספר המזערי 

 

וי, והיא בסיסית הבינוכון משרד השי לש יסיסמפרטי המכר הינה על פי המפרט הבכמות נקודות המאור/בית תקע/טלפון ב .11
 .מלץ להפחית ממנהומיבית, ולכן לא ונורמט

 

אך ורק לאחר קבלת לי  פריט מהפרטים הנ"ל, האפשרות להתקינם באופן עצמאי תתאפשר ןכוי בגיאת הזכות לזי ככל וניצלתי .12
"ב לא תתאפשר בטרם וכיו ידותלצורך מד רכמלמ ה. למען הסר ספק יובהר כי גם גישהחזקה בממכר, ובאחריותי ועל חשבוני

 ת הממכר.מסיר
נטים יצוקים ובנויים והסתיימה התקנתם יחשבו מאים באלים/ביוב. הנמצנרות לחשמל/תקשורת/מספק יודגש כי צ תע*למני

 כרמה פרטמעל מימוש זכותו לזיכוי מהאמור בלחוק המכר לעניין הודעת רוכש  6יט" כמשמעותו בתיקון הפר כסיום "התקנת
 לבחור פריטים פק. לא תינתן אפשרותורק אצל אותו ס ךאי החברה יבחרו וצגים אצל ספק אחד מספקם המישונ *פרטים
 ין ספקים שונים לדוגמא: כלים סניטריים וברזים.בשונים 

 

ונה על קהורת כטים בטבלה זו, בחתימת החברה/המוונה בפועל זכותו לזיכויים מהפריט/ים המתומחרים המפורש הקמימ .13
 מכר.מוסכמים במפרט ה םכאמור כשינויי או השינויים שבצע הקונה, ירהפח זנס
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 : מקרא

  יחידה. -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 חור+ עבודה. מר שחומר לבן+ חו -קומפלט

 פריט אחד בודד.  -פריט

 
 
 

 דלבבמחיר בגין זיכוי   - מטבח, רחצה  נושא: ארונות 
 
 

סעיף 
ט במפר

 רכהמ
 אורתי

 חומר/
 עבודה

 יח'
יר זיכוי מח

 "חשבליח' 
 סה"כ כמות

3.3.1 
ל ארון לכו) "אמ 5 נות המטבחלכלל ארוזיכוי 

מטבח, ברז מטבח, תחתון/עליון, משטח עבודה, כיור 
 (, לפי התיאור שבמפרט המכר.מטבחפוי חי

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
רלי(, לפי ינטגאיור . כולל כיללכ צהחארון רחצה )בחדר ר

 ט המכר.התיאור שבמפר
  --- 600 --- קומפלט

 
 

 ן זיכוי בלבד יחיר בג מ -ת ואביזרים נושא: קבועות שרברבו
 

 
 הערות:

 תקנהוי פריט+הכיז יםל.כל המחירים כול1
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
כוי ר זימחי

 ליח' בש"ח 
 סה"כ כמות

   100 טיפר טלקומפ ,  לפי התיאור במפרט המכר.סוללת ברז לכיור רחצה 3.6

3.6 
רט פמלפי התיאור ב  ,נטילת ידייםברז לכיור ללת וס

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 פריט קומפלט התיאור במפרט המכר. יה,  לפלת ברז לאמבטיסול 3.6
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 ם יחיר בגין זיכוימ  -נושא: חשמל/ תקשורת
 

סעיף 
במפרט 

 כרהמ
 תיאור

 חומר/
 העבוד

 יח'
ח' מחיר לי

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 ריטפ קומפלט זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה   3.7

   78 פריט קומפלט זיכוי –קע מאור תבית   3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט נקודת טלפון 

 
 : ל/תקשורת החשמ לאותלטב ות הער

 במפרט המכר. (, 5)טבלה  3.7 ף יכלליות לאחר סע.ראה הערות 1

 מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע.  תקשורת / חשמל המחירון  . מחיר2

 
 
 
 
 

              _____ ____ ___   __________ __    ____________ 
 המוכר תתימח     תאריך         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


