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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 
 . (1.1-1.2ש )המגר מיקוםהמבנה וכתובת  : 1 סעיף              

 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               

 רה.ידאור הית  :4סעיף               
 חה.שטב שוחיואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אומדים צוהמנוספים  פרוט שטחים  :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 בנייה.ה מתכנן פרטי אדריכל  :8יף עס              
 כנון השלד.לתי פרטי מהנדס אחרא  :9סעיף               

 
 ציודה ואביזריה רה,נה, הדיין, המבינהב אורית  ב'. פרק 

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                
 . (2.1-2.19ר )מחומרי הבניין והג  :2סעיף                

 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                
  רה.        הדי גובה  :3.1 ףיעס

 הצמודים לה. ים וגימורים בדירה ושטחים ימת חדרשר( 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 ות ותריסים.תות, חלונלדרשימת  ,(3)טבלה   :3.5ף יסע        
 (. 3.6.1-3.6.8ים )פסנסטלציה נוואביזרי אי ,ברזים( לים,ה )כמתקני תברוא ,(4 )טבלה  :3.6סעיף         
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3ות בדירה, במחסן )חיאש ובטסידורי כיבוי   :5 ףסעי

 .ושונות חתופי עבודות  :6סעיף 
 . (6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1 יףסע  
 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש )  :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 במרולמא רורווא  :7.3סעיף   
 מרכזית.ויר א וגמערכת מז  :7.4סעיף   
 הדיירים.ימוש שלחדר/ים ר בכת מיזוג אוי: מער7.5יף סע  
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1 ףיסע  
 ( 9.2.1-9.2.12)תף רכוש המשוהוציאם מהל שאיןחלקים   :9.2 ףיעס  
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  ניהול רהחלטות בדבסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 יו.יבים בקשר אלחיהמשיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים   :9.6 יףסע  
 המשותף. שצאים מהרכוהחלקים המו  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'
 .ואזהרות הערות כלליות נספח ב'

 . נספח ג'   טבלאות זיכויים
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 חדרים  3 רים: מס' חד / מדגם רהדי מורשת מודיעין  שם האתר: 

 __ דירה מס':   

 __ קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':  הלא מקור   יהחנ   

 __ מס': /אגף מדגם  
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 ם למבנה ולדירה(ת הנכונית והבהרואמוהת כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן            511847337ח.פ. מס'  מ. ( בע"1993) בבוני הנגץ פר:  נספח לחוזה בין   

                                              ת.ז       לבין:    

 ( "םי /"הקונהאו  " ים/כשרו "ה)להלן          ת.ז                 

 

       ריך:מתא   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .יקבע ע"י הרשות המקומית: בית מס' מורשת :רחוב  עיןמודי: ישוב .1   

 . 121 מגרש:   .70 מס': חלקה 28007 : גוש מס' 1.1   

 . 420-0241646 החלה במקום: תכניתה 1.2   

 

 .(.ירשות מקרקעי ישראל )ר.מ: בעל הקרקע .2  

 .חכירה: הה רוכש בדירהזכות שהקונ    

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   ופת החכירה:קת 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

ר חד פרוזדור, נה(,כחדר שי גם שמשמה ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן  נה הורים,שי רדח ,בחטמ ,פינת אוכלו דיור כניסה, חדר :בדירה .4  

 .(ניתחיצו)כניסה  כלי גינהלמחסן ו חצררחבה מרוצפת , ת שירותספמר*, נפרד( )בית שימוש רותי אורחיםיש אמבטיה(,) 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 

 : אלהפי כללים ל המחושב צוין בתוכנית המכרמכ: ירה הואשטח הד    

 של הדירה.קירות החוץ צוניים של הם החיניפ העוברים על צר על ידי הקוויםווך המצולע הנהכלוא בת טחהש )א(    

  –לעניין זה      

 תף בינה לבין שטח משו ,מרפסת השמשהדירה לבין ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין קיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ "     (1)     

 אחרת.תוכנית או  דירהבקומה או בינה לבין      

 במרכזו של קיר החוץ;האמור קו המצולע  רה אחרת יעבורדי יןלבבין הדירה קיר חוץ מפריד  שראכ     

 יפוי.כללו את החפני הקיר יבלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)     

 רה.דיב יםלסי כל המפסכום שטחירה יהיה דטח הבדירה; שכל מפלס  בי רט השטח לגסית יחושב ויפולפה רב מבדיר (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל א םעדירה יחושב פמהלך מדרגות בשטחו של כל  (ג)      

 המדרגות.מהלך  שממנו עולהח יצורף למפלס  השט      

 –תש"ל ואגרות(, ה תנאיו, תר)בקשה להי בניהנות התכנון והקואם לנדרש בתים שגובהם תהשטח ייכללו רק השטח ישובחב (ד)      

  והבניה )בקשה להיתר(. ןותקנות התכנ –)להלן  1970      

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

 

 :די אופן בלעת הדירה באהמשמשים או  צמדים לדירהשטחים נוספים המופירוט  .6 

 אין. :(1) ת שמש בשטחספרמ 6.1   

כנית שטחי )יש לצרף ת רט בנספח א' להסכם המכרפוכמ: מס' בעקבות פתחים בתקרה לשחרור עשן()מקורה חלקית  /מקורהחניה  6.2   

 המוצמדת(; החניההחניה עם סימון מקום 

 ;המוצמד(ום המחסן יקמ ת המחסנים עם סימוןתכני לצרף  )יש סכם המכר' להבנספח אכמפורט  :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)י בשטחתף דירתרמ 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

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

 ; '(חרוא

 . (שטחו)מהות  בלעדי יש לפרטםדירה באופן או משמשים את ה םדי צמנוספים המו  חלקים/אזורים,/יםחאם יש שט 6.7    

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהנהיה המסתור ת תלס רצפ)יתכן ומפכמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 ים:הערות לחישובי השטח     

 וים על ידי הקו המצולע הנוצרתוך ב ואמרפסת הוא שטח הרצפה הכלשל  הת לדירה; שטחיחיצונרפסת מ –" מרפסת שמש " .1   

 הדירה הגובלים  ירותשל קוניים יהם החיצנפת ועל הבנויים של המרפסשל קירות החוץ או המעקים החיצוניים  ים על פניהםהעובר    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  ורלאו א/לשמש ו אשר מידת חשיפתה ה, קלבשלמות או בחורה ו/או מקחשופה  ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

 ל  י להשפיע עש בה כדיש להוצה והן מח הקרקע יזית כלשהי הן בתחוםת ובכפוף לבנייה פוחין יחסית לשושנת הרוה בבנילמיקומ    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 ק של דירה חלן ביבינו להמחסן מפריד כאשר קיר  רות;שטח הקי ן בתוספתמחסהשטח הכלוא בין קירות הוא , השטחו של מחסן  .2   

 מלואו.ב ח הקיריכלל שטיהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף של  בחרק השטח שמתחת למחצית הרו אחרת ייכלל    

 "מ;  ס  20  ץ בעובירות החולקי מתחתשטח תיאורטי ף בתוספת ץ של המרת, הוא השטח הכלוא בין קירות החומרתףשל  שטחו  .3    

 כאשר קיר המרתף  הרוחב של הקיר; כלל רק השטח שמתחת למחציתיידירה אחרת נו לבין חלק של יב דירכאשר קיר המרתף מפ    

 במלואו. טח הקירש ייכלל גובל בשטח משותף     

 פרט המכר יע במפהמו חצרהשטח בין   5%עד  יה בשיעור שליקפה; תותר סט, את שטח הקירות התומכים בהיכולל חצרשטחה של  .4   

 עשה.למח לבין השט    
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 לות:ת קבי סטיו  .7  

 א יראו אותן כסטייה ממפרט זה:סטיות קבילות ול המפורטות להלן הןהסטיות    

   להר סטייה גדולם לעניין שטחה של חצר תותובין השטח למעשה; ואו 6-ו 5ורט בסעיפים ן שטח כמפבי 2%עד  של בשיעור הסטיי  )א(   

 ל.עיל 4והערה  6.6ורט בסעיף כמפ ריות    

  אלתנאי שאי התאמה מתיאור זה וב למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/או תומידבתוכניות המכר ובין ה תות המצוינוסטיות במיד     

 לעיל.  6-, ו5בסעיפים  ושטחים אחרים )למעט שטח חצר(, המפורטים שטח הדירהמ 2%ו על יעל    

ממפרט זה  ו אותן כסטייהילות ולא יראהן סטיות קב ם למעשהת האבזרידומיזרים במפרט ובין מידות האב 5%ד שיעור של עסטייה ב ב()   

     .(ת, ארונותרברבוות שעוקבים, יזרים קרי: אריחים, חלונות, דלתות, תריס)אב

 

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

 .ןנווה איל -קשורתתה יתקרי : כתובת 077-4512520 : סקפ 02-5792044 :טלפון  

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

 ע"מ.ב מהנדסים ןרי רבימשרדי פ   "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 .אביב יפותל  12 יםחרוצ יד  : כתובת 03-5223575 :פקס 03-5249119 :ן פו טל 

 office@pr-eng.com :לדוא" 
 

 

 

 

 , ציודה ואביזריהרהדיתיאור הבניין, המבנה, ה ב. 
 

 שנו אתי אי שלאבבניין, בתנ וחלקים אחרים חרותקה פנימית של דירות אולרשאי להכניס שינויים בחכר המו    * 

 .תף או שטחים ברכוש המשו ייןהבנ חזית   

 .  אם יש כזה י הרשמ ישראליהתקן ה ות יהיו לפי דרישותכל המוצרים והמלאכ * 

     

 

 .תיאור הבניין  .1

 )קומת קומות מרתף  2מעל  אהנמצ קומות מגורים, 7הכולל קומת קרקע ועוד  ,(13B,14B) פידו אג "גבוה" ריםגומ בנין  1.1

   .(108גרש מעם בניינים ב תמשותפ -1 מרתף 

   

 ;ים בלבד ה למגור, הכוונ)*(דירות. דירות למגורים 13B:  13מדגם אגף ב 1.2

 ;ים בלבד גורלמה , הכוונ)*(דירות. למגוריםות רדי 41B:  14 מדגםאגף ב

 
 

 רים,ו למג ועדו שנחדר או מערכת חדרים  -"דירה"נאמר, ות" דר"הג 1סעיף  4197 - דהתשל"( דירות)מכר  לפי חוק  *() 

 לכל צורך אחר. ו א לעסק,     
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 ומהבניין וייעודה של כל קכל פירוט הקומות ב – 1טבלה מס'  1.3

 רתףקומות מ

 תיאור  כינוי או

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 ניסה כ לסלמפ

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 קומת מרתף 

 בלבד   121במגרש 
2- --- 

ואה קומתית, מעלית, חדר  מב : אגףבכל 

 מדרגות. 

 חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,  כללי:

דר  חדר עגלות/אופניים, מאגר מים וח

ת טכניות לפי  ומתקנים ומערכ משאבות, 

 יות. שוהרדרישת המתכננים ו

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

ין/ים סמוכים  ינ בבניין ישרתו גם ב

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 הבניין. ישרתו ו

 קומת מרתף 

לשני  )משותפת 

 ( המגרשים

1- --- 

 : 121במגרש 

מעלית, חדר  מבואה קומתית,  : אגףבכל 

 . ת מדרגו

 מעברים, מחסנים,  ת, מיסעות,יוחנ כללי:

מתקנים ומערכות   ,ים ניחדר עגלות/אופ

 . תטכניות לפי דרישת המתכננים והרשויו

 

 : 810במגרש 

מעלית, חדר מבואה קומתית,  :בנייןבכל  

 . מדרגות 

 ם, מעברים, מחסני חניות, מיסעות, כללי:

מתקנים  מאגר מים וחדר משאבות, 

המתכננים   ומערכות טכניות לפי דרישת 

 הרשויות. ו

טרפו )בין המגרשים.  -םשנאי חדר

אמצעות חדר מדרגות  גישה ב

 נפרד, מהפיתוח(.  

, לא  89 'ס : חניה מ108במגרש 

מקורה   90חניה מס מקורה, 

 חלקית. 

מקורה   14: חניה מס' 121במגרש 

 חלקית. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

מוכים  בבניין/ים ס ו/או ימוקמו 

 הבניין.  וישרתו

 

 בכל אגף

 קרקע  ןנייבל קומת הכניסה 

3 

 . 13Bגף בא 1)

 ( 14Bבאגף  2

, מבואת  )דירות גן( םימגור  :14Bבאגף 

בחלקו חלל כפול(, מעלית,  –כניסה )לובי 

חדר לרווחת  לות,  חדר מדרגות, חדר עג

מתקנים  (,13B. מחסנים )באגף הדיירים

ם  ישת המתכנניומערכות טכניות לפי דר

 והרשויות. 

ת  , מבוא)דירת גן( מגורים :13Bגף אב

, יתעל חלקו חלל כפול(, מב –ה )לובי כניס 

סנים, חדר עגלות, חדר חמ חדר מדרגות, 

, מתקנים  האגפים(  2-)משותף ל אשפה

שת המתכננים  ומערכות טכניות לפי דרי

 והרשויות. 

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-5 

4 

 בכל קומה

 בכל אגף(  2)

ת,  מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגו

  ת טכניות לפי דרישתמתקנים ומערכו

 . כננים והרשויות מתה

--- 

 מגורים  קומת

 )מיוחדות(
6-7 

2 

 בכל אגף(  1)

דר  מגורים, מבואה קומתית, מעלית, ח

ות לפי  מדרגות, מתקנים ומערכות טכני

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 יוןגג על

 )ראשי(
--- --- 

)לא מקורה(, חדר   קירותחום בתחלל 

יות, מתקנים  מערכות סולאר , ות מדרג

פרטיות(, לפי    ניות )משותפות/טכת ומערכו

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
8 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 10
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  :רותוהבה הערות

  .הבניה יים בטבלה בהתאם להיתרשינוי כנותיי )א(

 הבניה התכנון ונות בתק לבניין ]כהגדרתהובעת היא הכניסה הקמהכניסות ו יזא ןילבניין, יש לצי תאח כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה בשיטה, א', ב'.. וכו' ו/או ביניים קע,ר: קתנות כגוןעל עשוי להשהקומות בפו י. כינוית במפרט הינו נומינלמוהקומס'  יוכינ ד() 

   ,.. וכו'.2,1,0 מעליות כגוןהבחב'   

 

 :(ראשיים) משותפים תי מדרגו /חדר 1.4  

  עד למפלס הגג. מרתף קומת ס ממפלורה קמ: רגותאפיון כל חדר מד; גף בכל א 1: בניין ברגות י המדרמספר חד    

 ן.יא: ת נוספיםחדרי מדרגו    

 ; 10 :מספר התחנות למעלית; גף בכל א 1 :בניין כל ב מספר המעליותיש;  :יותלמע 1.5  

 .אין :שבתפיקוד  נון מנג; 8: ליתל מעכלמספר נוסעים    

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .השלד מהנדסנון כתי פ, לתמשולבאו ועשת ו/ו מתו/א רגילה: שיטת הבניה; השלד מהנדסניות תכלפי  ין:י נשלד הב 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסבי עו  , םייטרומתועשים/ים מטנוין מאלמטון מזב אוו/ בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקעקררצפה ות 2.2

 .יועץהלטת לפי הח :בשיטה .1חלק  1004י מס' ן ישראלתקלפי  טי:סו ד אקדו בי  .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד   

   יעת החלקה.מנל הישראלי ד החלקה בהתאם לדרישות התקן ריצוף בניין המגורים יהיה נג                  

   .1045 מס' ליישרא לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד בי מהנדסלפי חישו עובי: .: בטון מזויןרחומ :תיתתקרה קומה ו רצפ 2.3

   .1לק ח 1004לי מס' תקן ישרא פיל בידוד אקוסטי: .יועץהלפי החלטת  :יטהשב   

  .השלד נדסהמחישובי לפי  עובי: השלד. פי החלטת מהנדסל ן,מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטו טון: בחומר גגות הבניין: 2.4

 :  1045 'ראלי מסשיקן י תלפ :בידוד תרמי  עץ.ולפי הנחיות היאיטום: שיפועי ניקוז ו    

 בדופן פנימית של קיר  ועש,באם מכלול מת .השלד מהנדס יותנחהו דריכליון האהתכנ לפי להמתועשת בשילוב רגי קירות חוץ: 2.5

 ד.הנחיות מהנדס השללפי  ,(איטונגוק תאי )או בל בטון,וקי לבהפונה לדירות, ד בצהחוץ ו  

   :1045ס' מ ישראלי ןקתלפי  :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי   

 שראלי.תקן  ירוק" של מכון התקנים הי תו "ם יהיו בעלי י וקירות פנ צבעי תקרות                  

 גימור קירות חוץ: 2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.רמיקה. דוגמת קאו חיפוי קשיח כותית ו/אבן מלא ו/או תטבעי : אבןי עיקר ציפוי,/וי פי ח 2.6.1 

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

 י לפ, או משולבו/ או בלוק תאי )איטונג(ו/ או בלוקי בטוןמזוין ו/ : בטוןמרו ח: בין הדירותרות הפרדה י ק 2.7

 .  1  חלק 1004טי הנדרש על פי ת"י  את שיעור הבידוד האקוס יעניקו    בכל מקרה והיועץ ו לד  הש   ס ד נ מה   נחיות ה    

   .בה לפי תכנון האדריכלגו ,תכנון המהנדסמשולב לפי  : בטון ו/או בלוק ו/אוחומר וגובה: שיש( כלמרפסות )כ דה בין קיר הפר 

 :יםראשי  מדרגות י רדח 2.8

   ;לפי חישובי המהנדס :בי עו שולב. ו בנוי או מין אוז: בטון מחומר: פתעטקירות מ 2.8.1  

 תקן בעל "תו ,יליים+ צבע אקרחיפוי בשיפולבצבע אקרילי עד תקרה. ימור ג שכבות(, 2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2                

  מכון התקנים.ירוק" מטעם 

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקןאקרילי  מלביןגימור  תטיני+ סיד סתשכבו 2ח טי: חומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:   

  תקנים. ה

   תאם לדרישות צמנט לבן בהרצלן או טראצו ו מאבן נסורה או גרניט פוהיהמגורים י בניין מדרגות: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 חלקה. גד הנכפסים מחוספסים ו יםוהפודסטפולים תואמים לאורך המדרגות התקנים הרלבנטיים, ובעלות שי  

 ן.ות כל דיארפי הו טי לחדרי המדרגות והמעלית יבוצע עלהאקוס הבידוד . 2279הכל בהתאם לת"י               

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

 חדר המדרגות.באמצעות : )ראשי( גגה לעלי  2.8.5 
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 :בכל אגף מתיתו קמבואה )לובי(  2.9

יקה או גרניט פורצלן, רמורה או קסנת אבן גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמ: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 תקן ירוק"(  עד לתקרה.צע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו יבו קשיחהחיפוי הדלתות, מעל העד לגובה משקופי 

 א יבוצע )במקרה של תקרה מונמכת לירוק"   תקן תול נטטי "בעיבין סלמ: טיח + צבע רמו ח :גימור תקרה 

 .ןיט פורצלה או גרנוראבן נס: ףוריצ(. טיח מעל תקרה זו               

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. ארונות למערכות: חלטת החברה.י הפלומתית ו/או כמו מבואה ק פרוזדורים לדירות: 

  :אגףבכל  יתשרא הסי ואה )לובי( כנבמ 2.10

ת הכניסה, מעל החיפוי דלה משקוף בועד לג )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחותאו קרמיקה אבן נסורה : חומר: ימור קירות פניםג

  ק"(.ירו )"בעל תו תקןצבע אקרילי והקשיח יבוצע טיח 

 ת. ורטיביקד רהקתאו  משנה תקרת אוו/ מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד + צבע : טיח חומר: גימור תקרה

ים בתקן הישראלי עומדוה, מ"ר 0.64-מפחת אריח בודד לא י ם מסוג גרניט פורצלן ושטחאבן נסורה )שיש( או אריחיחומר: : ריצוף

 .למניעת החלקה

 תבחזי ,816בניה ות"י ו וןת חזית אלומיניום לפי תקנות התכנעלויד דלת הכניסה לבניין ויהיו בע לקמו בקומת הקראר ימוקת דוותיב

 פר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.ספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המסקן מיות הבניין

ארונות . (וכו' שמל, מיםת חוארונ חות,גומלמעט )יסיד לסינטטי דוגמת פוצבע ב צבועטיח ה: ותקר ותקיר: ניםסחלמרים פרוזדו 

 .פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד( ות:למערכ

 :הרקמור תי גהתקנים.  ירוק" מטעם מכון בעל "תו תקן  בסיד סינטטי ,צבוע בבטון : ת חניהקירו  גימור :קורהיה מנחעבודות גמר  2.11

    התקנים.ון עם מכוק" מטרבמלבין סינטטי, בעל "תו תקן יצבוע  טוןב :חומר

 , משתלבת אבןב או מוחלק בבטון השעי החניות או המרתף  רצפת גימור: לקיתמקורה ח /מקורה רצפת חניה מורגי  

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :תקרה רמו י ג. (ו'מים וכ, ות חשמלונרא )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד  עבצב צבוע חי: טרותגימור קי  

 ן התקנים.ק" מטעם מכוירו ןקעים, בעל "תו תצבה בטון צבוע בצבע סינטטי. כל              

 משולב.פורצלן או או טראצו או : אריחי קרמיקה גימור רצפה  

 ות כל דין.שיהתאם לדרב ,רצלן(יקה )גרניט פוה והקירות יעשה בקרמצפהר גמר של עבודות :חדר אשפה

  :ותהער

 התקנים.כון עם מטמ"תו תקן ירוק" ל בעצבוע בצבע ,  בבטון  או  פנים בטיח שו צביעת קירות/תקרה יע . 1

    .חלקהעת הני למ 2279 י להישרא יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן  תפים()בדירות ובשטחים המשו  בניין בריצוף . 2

 

 

חשמלית הנשלטת ע"י מערכת  פתיחה בעלת  )אלומיניום וזיגוג( ואההמב במכלולב משול : יש,ףגל אבכ ן יילבנדלת כניסה  2.13

 (.3.7.8ף סעי )ראהנטרקום ל אילושמן, כומחזיר  וםרקאינט

  ן.אי: ין ילבנ נוספת, דלת כניסה/ יציאה

 .וי אשכיב יחות ובאישורטת יועץ הבטאו סגירה ידנית, לפי החל מטית באשה אוטויר, סגעשן/שאדלתות  :דלתות חדרי מדרגות 2.14

 בניהר התילפי הת, מור וכמותאור, ח :משותףש מו דלתות וחלונות חדרים לשי  דלתות פח. דלתות חדרים טכניים:  

  אין.  :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישיםותפמש וחלקים םחדרי  ,ים טכניים/חדר חניות, ות קומתיים,וארגות, מבדמ , חדר, לובי ן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

 ת ולחצן מתוך הדירה  גובחדר המדרעה ובקלה תאורת לית לשב ןובכל קומה, ומנגנ יו לחצן הדלקת אורבבניין המגורים יה                 

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

 בלבד( פח מכופף צבוע בתנור )בחלקם החיצוני  ר:ומומים: ח זגחשמל, ארונות  2.17

 או מחסן, כל ל דנפרנת מונה התק ןיפואו לחיל ה נפרד,של כל המחסנים למונחיבור הזנות החשמל : דירתיים ניםסתאורה במח     2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יהמחסן למונה הדירתי אליו משויך               

 של הבניין/ים לפי  ותף המש שמל של הרכושמערכת החה מהזנ : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותו ה לתאורמל שחחיבור     2.19

            ם ו/או ימוקמו בבניין וישרתו ג במגרש כיםמוניין/ים סבב ומקימויין, אך הבנ ותרש)יתכנו מערכות משותפות אשר יהחברה החלטת 

 תו אתמשותפות שישרהל המערכות עלויות התיקון ש, התשלומים ו/או השונות ותור הרשוישילאפוף , בכבמגרש סמוכים בניינן/ים

 .(רשגמב םשל הבנייני ולמו ע"י נציגויות הביתהבניינים ע"פ העניין יש כלל
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 פרטי זיהוי( –ור בפרק א' )בנוסף לאמ הדירה תיאור .3

 :*הדירהגובה  3.1  

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

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

   מ'; 2.05 -מלא פחות : תי )באם נרכש(חסן דירמ *גובה   
 

 ח המינימליהדירה בשט הבקרה גוותקרות משנה. בכל מת ות מקומיונמכ, הטותילבערכות, מ ,ותקורלמעט תחת הערה: * 

 הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. מןהקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת   

 
 

 המשמשים אותה.ים לה או בדירה ובשטחים המוצמד וגימוריםם י רשימת חדר – 2מס'  טבלה 3.2 

 .בלה זו(חר טשלא  ,תהרו בה/הערותב תרי  וט)ראה פר  
 

 ( 1)תחומר קירו תיאור 

 (2) רותר קירות ותקמג
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 דות אריחים )בס"מ( י מ 

 ריצוף
"א  מ  /י למ"רוכמחיר לזי

 בשקלים חדשים 
 ות רהע

 כניסה 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחראו 

 . ךשות בהמערבה ט רוראה פ אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ר ר דיו ד ח 
 בטוןקי בלו בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
בגובה   י פוחיהעבודה   חלכל אורך משט 

.  משטח ארון תחתון על מ  מס" 60-כ
 )באם קיים(.  חלון  למעט אזור

 ך. משבהת ראה פרוט בהערו
 --- ( 4)ראה  חתון ת ארון    ל משטח י מע ו פ חי 

 וכל ת א פינ 
 בטון בלוקי בטון,

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

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   בטון,

 ( 1)ראח
 . ת בהמשךט בהערורופראה  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ים חדר שינה הור 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . שךבהמבהערות  פרוטה רא ןיא ( 3)ה רא ( 2)ר אח

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

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

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 ןבלוקי בטו ן,בטו
 ( 1)או אחר

דלת  משקוף ה  חיפוי קירות לגובה ןיא ( 3)ראה  ( 2)אחר 
. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  תולפח 

 ים. תקנמכון ה  ם עמט  וק" קן ירת  תו"
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך ט בהערות פרו ראה 

 שרותי אורחים 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

 '. מ 1.50ה ב וג עד קירות  וי חיפ  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
ן  קרילי בעל "תו תקאומעל טיח + צבע 

 תקנים. ון הם מכרוק" מטע י
 --- ( 4)ה אר ה קימ קר חיפוי ראה פרוט בהערות  בהמשך. 

 רות ת שי מרפס 
 בלוקי בטון בטון,

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

   רחבה מרוצפת 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6ף עיס  אהיר חיצוני רקחיפוי/ציפוי  אין ( 3)ראה  2.6 ףראה סעי

 ערות בהמשך. פרוט בהראה גם  

 כביסה מסתור  
 ןוטבלוקי ב  ,וןבט

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

 מחסן כלי גינה 
בלוקי בטון או   ,בטון

 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 ןגרניט פורצל

 המהנדס.  ת מחסן לפי החלט  קירותעובי  אין
  הברהחממצג 

 ת הקונה חירלב 

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

ו  ון אטב בלוקי  ,בטון
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 עובי קירות מחסן לפי החלטת המהנדס.  אין
  הברהחממצג 

 ת הקונה חירלב 

 



  

 

 

 

 

 ג' , ב'ים א',  חנספ

 29  מתוך  10 'עמ 14.05.2020תאריך:  /גן   –רים חד 3דירת   /  כןלמשתמפרט מכר  /121 שמגר  / ת מודיעיןמורשגב/ ץ בוני הנפר / המסד לאיכות הבני

 

 ה:בללטבהרות הו הערות 
 

 כל שיהיו כאלה, ניתן כ -צה למח תועשיםמ/מתועשים חוץ )בדופן פנים של קירות בלוק תאי ן/בטו לוקין/בבטו :רותקי  רמו ח ( 1) 

 ית לרבות טוונרלה ה בתקינהגבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמיד היה עשויה מלוחות גבס, בלוקישמעטפת הפנים של קירות אלו ת  

 בחדרי  גבס.בלוקי /ון תאיבטבטון/בלוקי ה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי ם )חלוקות הפניקיר ורים(.גמ ינייני של ברמת : בידוד1045בת"י   

 וק בטון.ים "עמידים למים" ע"י היצרן או בלרחצה ייבנו הקירות מבלוקים המוגדר         

 בממ"ד לפי הנחיות .לוונטיםהרם ניהתק תושיודר המהנדסן נותכלפי  ,לבאו משו /רמי/ בגרח תטי/בסג טיח/ גילר: טיח גמר קירות ( 2)

 ת אלו יעשו מלוחות גבס.ה מתועשת או מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירויטבשצעו וחוץ יבה באם קירות פקוד העורף.        

 י. הישראל םינהתק ם מכוןטעמ ן ירוק"קלי "תו תעבפנים יהיו  רותקיו י התקרותכל צבע לבן. :גוון  צביעה בצבע אקרילי.  

 לבן. גוון: .פוליסידגמת נטטי דויד סיסבצביעה  .לפי החלטת החברהגבס/ בגר/ או משולב, : טיח /טיח ותמר תקרג

    ת  לבחיר  צוף י רסוגי    . R-9 לקההח ל   התנגדות   ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת   2279ת ת"י ומד בדרישוסוג א'. הע  :ריצוף ( 3) 

 רניט פורצלן.  מסוג ג אריחים :  המוכר, ובהתאם למפורט להלן  ספקים שבהם יבחר ו/או ה ג המוכר שיצי רויות  שפ א  כמה   ך מתו   ה נ וק ה 

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

 אלו.  ם לחדרי   רש נדמה  תה  ו חפ   תהיה קה לא  חלהה מניעת    ס"מ. דרגת   33/33

  מידות אלו המוכר יהיה פטור מהצגת אריח ב "י אישור והצהרת הספק( )עפ קה  אספ ל ניתן    נו אי   ס"מ  45/45במידה ואריח לריצוף במידות    

 הלן:ל רט פו כמ ח חלופי  ציע לקונה סדרה נוספת או מידות ארי אולם יהיה חייב לה 

   :  ( ר המוכ החלטת ל   יא לופות הבין הח רה  י ח )הב   

 ס"מ.   60/60ס"מ,    33/33  בנוסף למידות האריחים:    ות ת חלופי ח במידו ארי    א. 

 סדרות של ריצוף   5לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,   לכל מידת אריח המיועד לריצוף, כלומר    של ריצוף   רה נוספת סד   ב.   

 לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי; ם,  ת מגורי ש בדירו שימו ב   חים י כ ש וצים  ים נפו ונ גווגמאות/אמים לדהתו  ונים מאות/גודוג   3-ו           
ה הרלוונטיות ובדרגת ודרישות התקינה והחקיק  2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א' : ומרפסת שרות , שירותיםרחצה רדבחצוף רי  -  

לפחות ונים  מאות/גודוג   3  -ו וף של ריצ  ת ו רסד   4  מבין   רה חימיקה לב סוג קר ם מי ח, ארי R-11ת ח ל מק   תא  וברצפת R-10 התנגדות להחלקה  

דרגת מניעת   מור לעיל. וך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר לפי האים ייקבעו מת האריח ת מידו  י. רלניט  -שאחת מהן היא בגוון בהיר  

ר ק, שיבח פ ס הה או  החבר   גי צ תש מידה,  ון/גמא/גוו ד חת מסוג/ה מא תעש   וכש הר  בחירת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

 ל ידה.ע 

ים המתאימניטרלי.   -דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר   3  -ו  ף ריצו   של סדרות    4סוג א'. לבחירה מבין   :ה מרוצפתברחב ריצוף -

ה או בר הח ציג שת   ממבחר תעשה   רת הרוכש חי ב   שם.גלחשוף  וף שאינה פחותה לריצדלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה בגו

 ים(.ולם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפות שבה)במקומ דה.יר על חבשי ,פקהס

  :רותיםי וש רחצה חדר וי חיפ ( 4)

  30/60-מ או כ " ס   25/33-ת כ במידו .  ניטרלי   –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר    3רת הרוכש מבין לפחות  לבחי  -סוג א'. קרמיקה            

ות לבחירת מידה במיקררות בקקי)חיפוי  שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. מידה, א/גוון/ דוגממאחת מ  ה שע כש ת רת הרו חי ב   ס"מ. 

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

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   50/20פות  ס ו נ ידות וכן במט פר ומות למ דהמידות   ם י להציע אריח  שאי ר   יה המוכר יה בהסכמת הקונה    

ירות, הרצפות והנקזים ידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. הקת כולל בובנימ הרגיע סוצבמחיר הדירה. לצנרת גלויה תב

 ם.סמוכי םירדין/חקי בניחלל עבר מיםלמניעת מ םים הרלוונטייתקנה ותלפי דרישבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ו

-במידות כ   ניטרלי.   –ת מהן היא בגוון בהיר  גוונים שאחגמאות/ו ד  3ות  פח סוג א', בחירה מבין ל   –חיפוי קירות קרמיקה  : מטבחבחיפוי   

רך או ל  פחות לכ ס"מ ל   60  ה ב בגו    . ידה   על   חר יב הספק, ש  ציג החברה או ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה    ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/20

העליון של החיפוי ו בקו הסף  וסביב ר י התנו ור חיפוי קירות תואם מאח   BIהתנור אינו ביחידת  כאשר     תחתון.   ארון )מעל    ה ד ו בח הע משט 

 מ' מעל הריצוף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.   1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה  

 . מ"ר   .200  ד ע   הבודד ריח  שטח הא   . ו צרא ט   או   צלןור פ   גרניט ף ג א'. ריצו ו ס רכש(: ל שנ)ככ ן חסריצוף במ ( 5) 

 

  הערות: 

 שרות לבחור הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפחירת כי ב שגפק יודס למניעת – דייר/בחירת הרוכש 

 ברה.מספקים שונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החשונים מוצרים  

 ם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת משולב עמיניום אלו ( מעקההינבתר הרת בהיאחע לא נקב אםפסות )ברמב מעקות הצועי – קהמע 

 "מעקים ומסעדים". 1142ת"י ת יוהנח יית ולפחזה        

 . "מס 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל רפסת שרות,ומ חדרי רחצה, ממ"ד ירה,בכניסה לד – הפרשי מפלסים 

 (. גובה/רוחב ס"מ 20 דע) קנותר בתה המותבוג עד ()מדרגה ךנממו/גבהומ יתכן סף ,גג/שמש פסותלמר היאביצ 
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 בטבלה. המצויןבה שה לגועירות יהקגובה חיפוי   - חיפוי קירות 

 ת החברה. ט החל י  לפ ס"מ,    60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCניום או  מפרופיל אלומי יבוצעו פינות    –פרופיל פינות בחיפוי   

 בדירה.ע"י החברה ע"ג הריצוף הברקה  וש ו/אוליט יבוצע אל יגש כפק יודס עתלמני - טוש/הברקהי ל 

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןלהתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכרר החברה ותבחל כ כ) – תו /, קורהרגולהפ 

  .משולב 

 מערכותרונות למטבח, ארון בגב א ,םיפמחו חזיתותו ותולי קירלמעט בש, תוס"מ לפח 7ה בגוב וף ומר הריצ)פנלים( מח –שיפולים  

 )גרונג(.פינות  קיטום לאואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ל 

  ת.לפחו מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש וקרמיקה, באבן טבעית נים לריצוף לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 ות.חמ"מ לפ 1  יצוף טראצורל  

 

 אחרזה  או במסמך ט מכר רה, במפבלבפועל רק באם צויין כך בט ערות לעיל יותקנו חסות בהיש התיי יהם ים לגבנקתמוד ו כי צי  הרוב)מ

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ארונות: 3.3

 /ורכיחה של הלהתקנה שטו פתח המתאים חיתוך, בת לכיורהארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תוש ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 כלים. ח ודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח, נקל: פתול)כ תמובנו םיירלכי הכנה

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

   עלס"מ לפחות מ 90 -יון של משטח העבודה יהיה כה סף עלות. גובלפח ס"מ  60-כ היה תות, ידלה לל חזיתהארון, כו קעומ                   

 עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון. ס"מ ובחיפוי 10 -ארון הגבהה )סוקל( בגובה של כבתחתית ה פה.הרצ סף   

 ות פינה"."פתרונ יותקנו ארוןה של הניפהדות . ביחיקוומולכל ע ולכל גובה ,ס"מ לפחות 60ב וחברמגירות  הארון יכלול יחידת   

 לי( שיוצגו ע"י לבן ואחד בהיר ניטרגוונים לפחות )מהם אחד  5ך הרוכש מתורת בחיל. קהיירמפוציפוי חיצוני: : מתכת. ידיות  

  לבן.ן וובגלמין ו/או מ קהייפורמ: יםמדפמר וגי פנימפוי צי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה.   

  ;בהמשך הערהראה *: ארון אורך ה תו דמי   

    ח ג'פראה נס :התחתון מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

מאבן  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה ור:: תיאולכל אורכו  משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון 

עם שוליים לפי העניין(,   1,2ם חלקי) 4440  י"ות תדרישל נהעוערך(, ה או שווה רסגמת אבן קיו)כדת ריאו פולימטבעית 

קן קנט ותי המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחיקפם. בכל ה תהארונות ס"מ ביחס לחזי 2בהבלטה של 

ככל  ח שטחזית המעם עיבוד ב קנט מוגבה אלל נהתקלהעדיף הי שאעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה ר

 . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. המשטחל היקף ם בכאף מי ללוכדרש הנ

  חלק תחתון, המטבח ןי ארופל מידות:

 3ה ונהקיג בפני וכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תצשיוצגו ע"י המ מגוון  דוגמאותלבחירת הקונה מתוך  גוון:  

  בן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.א/ישות השלוח .(טרליינ רבהי ו יהיהאלם נימגוו )אחד חות פלגוונים    

  

 אין. :יון לעמטבח  ארון    3.3.2 

 

 שולחניכולל כיור מונח ה או ויתל טרספה, העשוי עץ סנדוויץ' או מתועשארון תחתון  )כללי(, רחצה בחדריין(: ארונות אחרים )צ 3.3.3 

 .  פחותמ לס" 80 -כ מידות:וצירי נירוסטה.  ,מגרה/ות, דלת/ותות לרביש, או שרלי( גטניא) רץקוו ו א סרמח   

  רן הארון.ין לפי יצו/או מלמ קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאיפורמפוי חיצוני: י צ  

    ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון   
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               :ותהער  

 )פינה ככל הקיר ורךלא . המדידה3.3.2ל בכפוף להערה בסעיף הכו  מטר אורך 0.5מטבח  תו ונאר לש תלי לכ אורך תמדיד   (1) 

 ם בתוךהמשולבי )למעט מקרר(  נור, כיריים וכיו"בתלמדיח, מיועדים ה (. חלליםבאורך הארון  פעמיים מחושבת שקיימת

   זה. אורי מת היכסטי בו שיח , לאבחטהמ תארונו  ךאורמידות ב 5% -טיות עד כס .באורך הארונות לו הארונות יכל

ת המטבח בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונו לקחת הקונה  בח וביצוע עצמי, עלבמקרה של זיכוי עבור ארונות המט ( 2) 

 צורך תחזוקה.ח/ים אלו לתפגישה לפתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר  קיימים

 .הקונה תלהחלט הינם תחתון  ן רו אב םני ובמ 'ו כו  תנור ,חמדי של הארון לצורך התקנה ון תכנ (3)

  מדפים,דלתות ו  לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את כרהמו  על ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     

 יחדלמ יקוזונ םי מ של תרשו הנד ולרבות ההכנות ) חללים אלל ( המובנים ייםהכלים החשמל להתקנת שיועדו  במקומות                       

 ברה תנחה את  ובמועד שהחתקבע  הי הלוח זמנים שהחברבאחריות הקונה לדווח על בחירותו על פר. תחת הכיו           

 . שהרוכ         

 

  כביסה: לתליית מיתקנים 3.4

 ה.סביכהתליית  ו תהיה גישה ישירה למתקןממנ אשר ,מרפסת/השרותם במרפסת קומהמ חוץבקיר  פתח              

אורך מינימלי סה פלסטיק, בלי כביבח 5,  יםגלגלכולל  םניצבי ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: קטנה() כביסה ייתלתלצוני יחקן מית

 .מטר סה"כ 8 -ת משל לא פחו ךרסה באוכולל חבלי כבי  ס"מ 120באורך מינימלי של  מתרומם או מתקן ,ס"מ 160של 

 חצר.ב ךער התקן שוולדירות הגן: אפשר שיותקן מ 

 .5100ר עמיד העומד בתקן ישראלי וממחתיאור: : ר כביסהתו סמ 

 

    )מידות בס"מ(  ת, חלונות ותריסים בדירהדלתו  תרשימ – 3' מסטבלה  3.5

 

 תריסים חלונות   תותלד ---

 ר דח
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת(

  ה )ציריחפתסוג 
 כע"כ(/ נגרר( 

  כמות ומידת
 י הפתח הבנו

 )גובה/ רוחב( 

ץ מר )עוח
מיניום/  אלו

 מתכת(

סוג פתיחה  
  כע"כ/ /)ציר

 ס( י כ נגרר/ 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 בים של מרחו

  /ה)צירפתיח סוג
ר/  כ.ע.כ/נגר

 כיס/חשמלי(

 כניסה 

1 

 גילה ציר ר  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 דר דיור ח

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ' מז אלומ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 ילה חשמלילג

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

 בח מט

--- 

--- --- 

1 

 .כ כ.ע   נגרר ג מזוג  אלומ' 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' אלומ

 115/135 -כ 135/115-כ ---

נה  חדר שי
 1ים ורה

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' אלומ

 135/115 -כ 135/115 -כ 80/210-כ

1 

 ציר רגילה  ג אלומ' מזוג 

--- 

--- --- 

1 

 גלילה ידני ' ומאל ' אלומ

 75/215 -כ --- 75/215 -כ

 ממ"ד  
מש  שמ)

  נהכחדר שי
2) 

1 
לפי   דהפל

 א  "גה
ילה(.  רג ר )יצ

 תיחה חוץ פ

1 

 גג זואלומ' מ
 או  נגרר כ.ע.כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 80/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  ם, הנגררת/יםרסיסיהדף ו גד גז,ה נדפל  שתיים,  או ת חכנף א

           א. ג"ה לפי הנחיות ציר רגילה  וא  לכיס. 
--- --- 



  

 

 

 

 

 ג' , ב'ים א',  חנספ

 29  מתוך  13 'עמ 14.05.2020תאריך:  /גן   –רים חד 3דירת   /  כןלמשתמפרט מכר  /121 שמגר  / ת מודיעיןמורשגב/ ץ בוני הנפר / המסד לאיכות הבני

 

 תריסים חלונות   תותלד ---

 ר דח
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת(

  ה )ציריחפתסוג 
 כע"כ(/ נגרר( 

  כמות ומידת
 י הפתח הבנו

 )גובה/ רוחב( 

ץ מר )עוח
מיניום/  אלו

 מתכת(

סוג פתיחה  
  כע"כ/ /)ציר

 ס( י כ נגרר/ 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 בים של מרחו

  /ה)צירפתיח סוג
ר/  כ.ע.כ/נגר

 כיס/חשמלי(

ח. רחצה  
 כללי

1 

 רגילה  ציר +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 80/210-כ

 שירותי
 אורחים

1 

 רגילה ר צי והר +צ  עץ 

--- 
 ור וראו

 מכני
--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 רגילה  רצי הר צו+ עץ 

1 

 ציר רגילה  מזוגג מ' ולא

--- 

--- --- --- 

 ---   85/115-כ 80/210 -כ

מחסן כלי  
 גינה 

1 

 פח 
 ציר רגילה 
 דו כנפי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 115/210-כ

  דירתי   מחסן 
 צמוד 
)ככל  

 ( ד מ שהוצ 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :תרו ואח טבלהל ערותה

 שצורף להסכם הרכישה(.זה או במסמך אחר  רבטבלה, במפרט מכ צוין ים בפועל רק באם קי )ה

בתחתית מרי וליט פנקדות למים ויכללו התקנת מיע ות תהיינההדלת גילה.ובפתיחת ציר ר 23ס' ראלי משיאם לתקן עץ לבודה בהתת דל= עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר , ץ האלומיניוםת יועוהנחילפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, ומ' לאך(. מש' בהה פרוט יתר בסעיף יאר) ותחלפמ "ס 7בה בגוהדלת 

( בקיר, )כיסחה גומ ךנגררת על כנף ו/או לתונף כ= ניגרר כ.ע.כ  תפלת,= רגילה+ מש )דרייקיפ(טוי נ סבטוי(, ה משתפלת )נתיח= פקיפ פתיחה, 

כולל אטם  ן(,  במילוי פוליאוריתן מוקצף רלומיניום )בעובי לפי הנחיות היצח איים פם עשוסיהתרי: שלבי תריסים ,כיתנאה וענף בתנכ= ה נוטי גילי

  (.בחדר דיור חשמלית,הה לי)גיבוי ידני אחד, לגל ימלשועה ו/או חות רצבאמצע= תריס נגלל כלפי מעלה, ה לי גל. גברתלבים לאטימה מוגומי בין הש

 תאים לסה"כ הדלתות/הכללית בדירה ת ובלבד שהכמות בטבלהשל אחד מחדרים  ריאותבפיע הוות ללשני חדרים יכולים פתשומ ,ותונלחתות/לד .ב

 .מיזוג האוויר כתרעלתפקוד מ כהכנהס"מ  3וגבהו מעל רצפה עד  פנים י תולי דלתובטבלה. יתכן ושחלונות המצוינות 

י לוחות נהמורכבים מש, לפי דרישות התקן טיחותיל/ברגי( Double Glazingכפול ) שקוף  גוגיז עם םוניומימאל ,למעט ממ"ד() תרינו ויט /חלונות  .ג

 י תו תקן ואביזריםלכיביהם יהיו בערונות החלו מ(.מ" 6ובי של אויר בע עם מרווחלפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי ית עם מרווח אוויר ביניהםזכוכ

מתקין מורשה  יותקנו על ידייחה ונעילה. החלונות ני פתמנגנו, בנותגלגלים, ידיות מו, םיירצ ,EPDM יומי גאטמרגלי זיגוג, ם: סכללוב ,םמקוריי

 יותקן ת,החלונו לכל תובמסיל :רשתות .ף העור לפי הנחיות פקוד, נגרר  דהלפכנף/ים  יניום מזוגג עםיהיה חלון מסוג אלומבממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת תרש לכנף  כהכנה הבמסיל ף נוס בנתי

לרבות במטבח באם פונה למרפסת שרות  ש אוורור(רבחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והבניה נד) וני יצחיר לק ת מזוגגתו/או דל ן לוח רבהעד .ד

 .וי(ות רפפת כיסב)לר מכני ורורואיותקן , בתריס או חלון הסגורה

  ם.ויינומלעץ האויון נתכ עפ"י, גוון, פילפרו סוג .עשויים אלומיניום התריסיםו מסגרות החלונות  .ה

 . מומה )"חלב"(או ע השקופבטיחותית זכוכית תותקן  ונות(,יש חל)באם  םרותי ושי  רחצהבחדרי  .ו 

 . דרישות כיבוי אש י  פ ל פפות קבועות,  ר   או / ו   רור מכני ו/או סבכה בדלת אוו   ו/או לון  יעשה באמצעות ח (  ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  .ז 

ות כמער, (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצהסף, מי נוניון פסגר בטח 5044ישראל  ןתקל תתואמ ,ריחב רב טחון(לדה )בי. דלת פהיסנכדלת  .ח

מ"מ   1.25עובי של ונת במגולומשקוף בניה מפלדה  .ר דירהפסר דלת ומתחתון, מעצו סף מברשת  ,נעה ו"רוזטות"ידית ירים, מגן צילינדר, צ

 כר.לגוון לפי בחירת המו מרג .ורתנב עהצביאו חיפוי ויניל יו ביה קוף שמלפחות. כנף הדלת וה

  אש./בטחוןות כן ויותקנו דלתנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתי הפל .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי דממ"ת דל .ט

ל היבט כב ךער והשו רי אחומילאו /וקסבורד פל ילויעם מ מסגרתי לוחות מודבקים על תהיה עשויה משת תהדלף כנ :פנים מכלולי דלתות .י

המתאים  ועשגמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מתשקוף הדלת. מיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג ה, קוסטיקאק זק,חו –תפקודי 

י לאשרן ילתקבהתאם יהיה  הדלתוף משק .לפחות צדדים 3-ט( מצופה בנף כנף הדלת )קיקבה .ם, עם ידיות מתכת משני הצדדיםידות במילעמ
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בחדרי אמבטיה / מקלחת  מים. קנתו יהיה עמיד לת. המשקוף לאחר האטימה ידלת כולל פסואם לגמר תב ו עץהלבשות פולימרי א ל עב 23 'מס

 תולפחים גוונ 3 ומתוךלו  צגושיו תמגוון דוגמאו מתוךהרוכש  תלבחיר גוון:   .הדלת אור, מזוגג בכנף -צו וצוהר/ "פוס פנויסיבובי דמוי "תמנעול 

 ם שיבחר/ו על ידה.ספק/יאו ה/ו חברה(, שיוצגו על ידי הןבל הםמ)אחד 

 ף,בנוס ., אין לקבוע סורג קבועמה(וקדיירים באת כלל ה לשמש אמור )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהח ובפת דבממ" -פתח חילוץ  .יא

 .פתיחהיון הוכחה יתתריס, לרבות סוג הפ/וןחלהג סו ,תחהפ דותשינויים במי כנוץ יתחילו סמכות כפתח"י הרשויות המועבפתח שיוכרז 

 2 -בוהים כהממ"ד ג ת וריצוף סף הדלצונית. יח נגררת,/מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתה למרחב סדלת כני :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

לים מעוג וראוור+ זיגוג וכן  פתחי  םיוינמלוא ןוחלה. תיחכנפיים לפ 2 ו/אויס לכ תונף אחת או שתיים, הנגררכ הד. חלון פלהדירהמפלס ס"מ מעל 

פתח וליד ע"ג הקיר  ,(וד העורף פיקלפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת רוק.)פלנצ'(, וניתנים לפ החסומים בדיסקאות פלד קוטרים שונים,ב

הרי , ינוןמתקן הסע"י החברה  קפסום אשב שגדיו (.2010א מאי ת הג")תקנו .צרןיהלפי מידות מידות המערכת  .הפרעה מקומית רוצתיר האוורו

שהוסמכו לכך ע"י  םי הגורמיטימות נוספת ע"בדיקת תקינות ואע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן עורף, האושרו ע"י פיקוד ונבדקו תקינתו והתקנתו ש

פועל ב עיצויצוע בפועל יגבר הבבהן בילר מכה רטבמפאו ניות המכר ו/תוכין בהמצו רה ביןכי בכל מקרה של סתי יעת ספק יודגשמנל רף.פיקוד העו

 הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף. התואם

 

 המתקני תברואה וכלים סניטרים בדיר – 4טבלה מס'  3.6 

 זו(טבלה הערות לאחר גם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 אורחיםתי שרו  מטבח
  צהחרחדר 

 כללי
 רחא פסת שרות רמ

 חמטב כיור
 )בודדת/כפולה(

 

ת דו מי 
 מ("סב)

 --- --- --- --- )א( רהעהה רא

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- גסו 

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

 ידייםכיור לנטילת 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( השטיפ

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- דות היצרןמי לפי רןלפי מידות היצ ---

 --- --- א' א' --- גו ס

 --- --- אין אין --- ₪ זיכוי 

 אמבט/ 

 לחתקמ

מידות 
 ס"מ()ב

--- --- 
170/70  

 (בטיה)אמ
--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג

 --- --- אין --- --- י ₪ זיכו 

סוללה למים קרים 
מהקיר  ,כיורחמים ל/

 המשטחאו מ

 --- --- פרח/מערבל  פרח פרח דגם 

 --- --- א' 'א א' סוג

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



  

 

 

 

 

 ג' , ב'ים א',  חנספ

 29  מתוך  15 'עמ 14.05.2020תאריך:  /גן   –רים חד 3דירת   /  כןלמשתמפרט מכר  /121 שמגר  / ת מודיעיןמורשגב/ ץ בוני הנפר / המסד לאיכות הבני

 

 מיתקן
 מיקום

 אורחיםתי שרו  מטבח
  צהחרחדר 

 כללי
 רחא פסת שרות רמ

סוללה לאמבטיה 
 םלמים קרים וחמי 

 --- --- דגם

  ךדר-בר
 טרפוץנ)אי

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- זיכוי ₪ 

 סוללה למקלחת
 למים קרים וחמים

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

 --- יש --- --- --- חיבור מים מכונת כביסה ולניקוז

 ווללשר בדופן חיצונית 4תח "פ
, סהי מייבש כבמ  פליטת אדים

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
ר והכנה לחיבו כוללת ברזההכנה )

 (יפון המטבחלביוב, ולס
 --- --- --- --- יש

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

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

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

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ם הרכישה(.להסכ ר שצורףלה, במפרט מכר זה או במסמך אחבטב צוין )הקיים בפועל רק באם  

  נירוסטה בהתקנה ורץ גרניט/ורץ/ קמחרס/ סילי קוו ,ת הקונהלבחיר: "מ(ס  80/46 -כפולה כ ס"מ או  40/60-דת במידות כ)בוד מטבחכיור   )א(

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

 . ק, שיבחר ע"י החברההיצרן/ספ לפי, במידות חרס ם:דיי י 

 ( )מושב :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת . 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6) דו כמותי חרס,/מויס טיפה:ז שרגא יה.ותל: האסל )ב( 

 .י נירוסטהבעל צירכבד  פלסטי               

 מיכה ת תיטמות ונבפי ץץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עפי, שלד עני, בעלת חיזוק היקמוגמ"מ הו 3.5י תהיה מחומר אקרילי בעוב בטיה:אמ   

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5לחילופין מפח בעובי  . ברזל מגלווןי מפרופיל               

ימוקם וא וה יקלבציפוי כרום נ ,כמותי גנון קרמי דומיקסר בעל מנ פרח/מערבל: דגם :. לקערת מטבח)כולל חסכם( מיםלמים קרים/ח סוללה  (ג) 

  סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות. 20ת ולעומק לפחו ס"מ 25 -פיה בגובה כ :נהתהיי רזב תדוימ ,רויהכ או העבודה משטח מישור על

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

  או דהוהעב חטמש מישור עלוהם ימוקמו    כרום ניקלוי  בציפ,  פיה  ערבל: דגם: פרח/מ()כולל חסכמים  לכיור/י רחצה, קרים/חמיםמים  סוללה ל )ד( 

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

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

 יאה תחתית וללת יצהכ ,לקם ניורבציפוי כ ם חמים וקרים מיקס מהקירמי סוללה תותקן :באמבטיה :כמים()כולל חס מיםסוללה למים קרים/ח )ה( 

 לף. מ לפחות ומז"ס 60מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך  ינור שרשורי,צטיה למיל' האמב  

 .ו על ידה/לן ו/או הספק/ים שיבחרברה/קבע"י החשיוצגו  סדרות 3לבחירה מתוך  יה/מקלחת,טסוללות האמב  

 .ניל יזברולביוב,  : חיבורללתכו  אסלה שטיפת ארגז/י ו כיורים התקנת  )ו( 

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

 . והזנת חשמל וחין או שפכיםור לקו דלב( וחי2007קון אוג' תי -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםה כוללתלמכונת כביס הכנת חיבור )ח( 

 חושת בלבד ללא אביזרי קצה.נ חרת, צנרת: באם לא נאמר אנק' גזהכנה ל (ט) 

 ירונית.פקת מהרשת העפרטורה המסובטמ מים: םרי ק םמי  (י) 
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 שראליומדים בתקן יעש קבועותאו לרכוש  לבחור , באחריות הרוכש,ינם ממבחר החברהבאם א -בטיה(קבועות רחצה )אגנית/אמ (יא) 

 .  R-11 -פחות מולא  למניעת החלקה  

 הכיור.  ח העבודה אומשט שורמי על םקברז הממו = קרי פרח קבוע. וך שרוולמת הנשלף  ברז ראש נשלף =  (יב) 

  ת אחת. ם, בעזרת ידי)מיקסר( = ויסות מים לקרים /חמי ערבלמ  

 שניהם.ו/או  לראש מקלחת ו/או לפיית ברזחמים/קרים,  םכניסה/יציאה, של מינטרפוץ( = חלוקת י)א דרך-רב  

  

 ה  או במסמך אחרבמפרט מכר ז ן כך בטבלה,צויי אם ק בר לעו יותקנו בפיש התייחסות בהערות לעיל הם קנים לגבי )מובהר כי ציוד ומת

 (.שצורף להסכם הרכישה 

 

 , ברצפה, יין(הבנ ללפים לכמשותו)בחלקם יתכן ני ביוב ביקורת לקולט צנרת ופתחי: אחר רךאביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צו    3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.  )מיקום יבוי,יתכן מתזי כיה. טלצינסהא סדהחלטת מהנבמיקום וכמות עפ"י , תקרהך לת או בסמובקירו  

 בין  די פיקולהעברת גז וכבלוצנרת  פוצלמו/או  מרכזי יני. ניקוז למזגן מלפי החלטת מהנדס האינסטלציה ,מיקוםב יםרון למחלקי מא  

 או במסדרון, שרות ו/רפסת במ מפוצל,ו ו/א כזימר ניימ למזגן ועדמי. מיקום למאיידהמיועד  קוםה, עד המיהמיקום המיועד למעב  

  .הרהחבחלטת מהנדס עליון ו/או במסתור כביסה,לפי ה בגג  עבהלמ מיועדקום עפ"י החלטת החברה. מי  

 מערכת הסולארית תהיהת הדין. התקנתהיה לפי הוראות כל ת סולארימערכת באמצעות מים חמים לדירות  הספקת   3.6.2

 . יימר(ימום המים )טי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחת גיבוי חשמללרבו 579לי ישראקן ת תשוירדבהתאם ל      

סק זמן )טיימר( הכולל מפ ן קוצבי והתקל חימום עם אלמנט עזר חשמלסולארית וכולהוד( המחובר למערכת לכל דירה יותקן מכל אגירה )ד  

 .  תכנן מראש את זמני ההפעלהר לבמאפש 

והתקן קוצב ם באמצעות חשמל שה חימום המי, יעבאמצעות מערכת סולאריתמים חמים  לא ניתן לספקאות כל דין הור לפיהם של תולדיר  

 .המים )טיימר( זמן לחימום 

ן ליוג עג וא בסמוך לה שירות אוגיש כגון במרפסת ך נם מוסתר אבמקו: מיקום הדוד ;ריםליט 150: תולבקיב למים חמיםגירה )דוד( מכל א            

       יה.נדס האינסטלצמה תכנוןפי ל 

 (. 2007 קון אוג'תי-)הל"ת מכונת כביסה .הרחצה, אמבטיוח מטב : קערותםחיבור מים חמים לכלי  3.6.3

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

 טת החברה(.החללפי  יקום)מ : ישמונה מים לדירההכנה ל 3.6.5

  ינסטלציה,האמהנדס לפי תכנון  ,PPR, S.Pונת, פקסגול, ומגול פלדה: יםוקרים חמ םי חומר הצינורות: מ 3.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

 יש.: מטבחהגז ועד נקודת הגז ב ה ממקורבדירצנרת גז  3.6.7

 .יש: ה גז לדירהנהכנה למו  3.6.8

 

  הערה: 

 התאמות, ברזי ניתוק, , בור מחברים, מאריכיםם עותשל וללו כינא המחיר הדירהחברה. לפי החלטת הינו , ירהבד הגזק' נמיקום  

 עצמו לחיבור הגז,  נהרך התקנת המונה והמווהנדרשים לצ ים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים נוספים, מיסמונה וןפיקד 

 ,כנה בלבד()ה יפלסטול שרוב תלחמושנרת אספקת גז צ בבניין.ה לפעול חברשית ע"י ההגז המור' ישירות לחב הקונה ם ישלםתאו 

 מחיר הדירה.כלולה ב 
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 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  תקשורתמתקני חשמל ו  – 5טבלה מס'  3.7
 

 לפון, ראה נספח ג', בית תקע ונקודות טרלנקודות מאו מחיר זיכוי 
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /ירק
 כולל מפסק

 תקע  תבי 
 לרגי 

 תקע  יתב
 מוגן מים

 תקע  יתב
 במעגל כוח
 רדפנ

 'נק
 ;זיהלווי ט

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 נקודות  3 כ"סה

 תאחר/ הערו 

 רהלדי  כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 ום אינטרק -

ורה ללובי  אמפסק ת  -
 . מדרגות קומתי/חדר 

 . ילוח חשמל דירת -
ורת כולל  ארון תקש -

 . שקע 
 יה יה/טלוויז לפונט -

 דיור חדר
 אוכל נתופי 

2 3 - 
1 

 ( ןגזמל)
1 

תוספת   -י חשמליס תר
ל להפעלת  נקודת חשמ

 התריס. 

 פרוזדור
1 

כולל מפסק  )
 ליף( מח

1 - - - 

  3בפרוזדור באורך מעל 
זדור הכולל  מ' או בפרו

נקודות   2ניית "ר", פ
 לפחות + מחליף.   מאור

 1 חמטב

6 
)אחד מהם  

ול, אחד  כפ
מהם מוגן  

בדרגת  מים 
44IP  אחד  ו

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 ( ג)י 1

 )תנור( 
- 

ם השקעים, בתי  מיקו
יהיה מעל  התקע 

משטח העבודה ככול  
פשר ובהתאם  הא

תכנון המטבח יותקנו  ל
שקעי כח נפרדים  

 ור, למקרר למדיח, לתנ 

שינה  דרח
 הורים

1 
פסק  )כולל מ 

  מחליף
 ( למנורה

4 
ם ליד  )שניי

 המיטה( 
- 1 1 

'  )נק  אינטרקום  -
 בלבד( ור שמע/דיב

 /ד"ממ
 ח. שינה

פי  ל מנורה 
ות  יחנה
 העורף וד פיק 

3 - 1 1 
וד  פיק  תקנות לפי 

 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

  + התקן קוצב זמן
הכולל מפסק לדוד  

שמש במיקום עפ"י  ה
 תכנון. ה

 + אוורור מכני

 - - - - 1 ותיםשיר
 עדר חלון, בה

כני  ר מנק' אוורונה ל הכ
 + מפסק היכן שנידרש. 

 ת ו רסת שפמר
1 

 מים( גן )מו
- - 

2 
 מוגן מים 

 כביסה, ונת )מכ
 מייבש כביסה(

- - 

רחבה 
 מרוצפת

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
י +  כולל תריס חשמל 
יחה  מפסק + מנגנון פת 

 ידני. 

כלי  מחסן 
 גינה

1 - 1 - - 

שמל של  הח צריכת 
ון  תחובר לשע  חסןהמ
  ליוחשמל הדירתי א ה

משויך המחסן. או  
ות  זנ שה  לחילופין

  כל ל שמל שחה
נה  המחסנים יחוברו למו

תף ונפרד  משו
למחסנים בלבד, או  

מונה נפרד לכל מחסן,  
י  להחלטת המוכר ועפ"

 בחירתו. 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /ירק
 כולל מפסק

 תקע  תבי 
 לרגי 

 תקע  יתב
 מוגן מים

 תקע  יתב
 במעגל כוח
 רדפנ

 'נק
 ;זיהלווי ט

 ;נק' תקשורת
 .פון נק' טל

 נקודות  3 כ"סה

 תאחר/ הערו 

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

שמל של  צריכת הח
ון  תחובר לשע  המחסן

דירתי אליו  חשמל הה
שויך המחסן. או  מ

  ותזנ שה  לחילופין
ל כל  שמל שהח

נה  המחסנים יחוברו למו
ד  ף ונפרת ומש

מחסנים בלבד, או  ל
מונה נפרד לכל מחסן,  
י  להחלטת המוכר ועפ"

 בחירתו. 

 רמסתו 
 כביסה

- - - 
1 
הכנה   )פקט 

 למזגן(
- - 

    

 

  הערות לטבלה ואחרות

 לל נקודת הדלקה אחת.ה(, כוטורמרא /לאהי -רה )ללא נורה וכיסויבי קיר או תקה על גנור בית = קרהקיר/ תמאור  נקודת (א)

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

 חות.ממ"ר לפ  1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  פרד(.בנ כל שקע רנספ שקעים או יותר בפנל אחד,)שני  גילר לשמחהניזון מזרם  ד עם כיסוי,שקע בודמים: מוגן  גיל(ע מאור )רבית תק  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים 

 לכמות ספתינם תוושאא' של נקודות המאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף  ר בלבד לאופן ההדלקהתאו דלקה כפולה=נקודת מאור ה (ד)

 בסעיף א'. אור המצוינותמה דותנקו

 2.5מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם קבלים  ק' במעגל נפרדל נפרד )כנ שמליהנמצא/ים על גבי מעגל ח  קע/ים""ש = דפרנבית תקע מעגל  (ה)

 מ"מ . 

 הגנה גבוהה.בדרגת מים קצה מוגן ביזר הד אך אבית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפראו אחר=  IP44עם דרגות הגנה  בית תקע (ו)

בין מחשבים,  –נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת  לותד וכולוחאו לנקודות ביחד )קומפלט(  3= חשב()מ תרו קשתטלפון חוץ/טלויזיה/נקודת  (ז)

 נטרנט.אי/םת הטלפונירה לרשור הדיללא חיבר, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.  יטת שידורי חובה כאמוחיבור לקל –זיה נקודת טלווי

 .כולל כיסוי 1 דולמו 55 אסוקופ ת ועד נקודת ההכנה בקירהתקשורוז כירמ הרת תכלול צינור וחוט משיכנקודת התקשו

 .(עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או לי קצה לתקשורת פנים )לאות כולל אביזרנקודה/ות מנקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

  מ"מ.  2.5כבלים עם  דרנפ מחובר ישירות ללוח למפסק ,חשמלי נפרד י מעגלל גבע תקע כוחבית  = דת כחנקו  (ט)

נה תקשורת ועד נקודת ההכ)מחשב( מריכוז  הכנה לנק' תקשורת וונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד.הכ ן אחרתיולא צבאם "הכנה"=   (י)

ק ספ תעימנללא "תנור להט" )ספירלי(. "מפזר חום" ו ייר(,ת הדן )באחריויותקה ר הרחצמעל דלת חדבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. רה."י החבע פקיםש כי אמצעי חימום לא מסויודג

ם את אותה/ מכבים/דליקיםביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מהדלקה/ כיבוי, משני אמאור הניתנות ל נקודה/ות =חליףמ (יא)

 מאור. ודה/ותנק

המתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות ום חת למקתמבח, ודת תלת פאזית בארון המטתקן נקתו =י זפא מגורים הכוללת חיבור תלת בדירת (יב)

 ירתי.שמל הדתכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח הח. הנקודה 5*2.5בכבל  וח החשמל ותחווטלמפסק תלת פאזי בל

 

 במסמך אחראו ר זה  כמפרט באם צויין כך בטבלה, במ ועל רקבפ ו נקותי יש התייחסות בהערות לעיל קנים לגביהם וד ומתי צי )מובהר כ

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   אורת מנגנון שבת לתובחדר מדרגות  לחצן להדלקת אור .יש :ת מאורו ל קומה: נקודמבואה קומתית: בכחדר מדרגות/    3.7.1 

  יש. :תומתי ירה להדלקת אור במבואה קתוך הדן מצחל .שי לחצני הדלקת אור: יש. :גופי מאור. הקבוע הליל              

 )בקשה להיתר(. ות התכנון והבניה: הכנת שרוולים )צינורות( בדירה על פי תקנטלפון חוץ  3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 שות הת"י.פי דרי, לט: סטנדרוג: סשקעהדלקה/אביזרי  3.7.4 
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בתוך  )כולל שקע רגיל(,דירתי ח תקשורת ולו  (עתידב רחבהלצורך ה מודולים 6-נוי למקום פרת אשהל ל)כודירתי  לוח חשמל 3.7.5  

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

 ב זמן.קוצ כולל  יש.: שמלי חשמש/ מים, נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה(נה קנת מותהנה וחיר הדירה אינו כולל הזממפר. )אמ 3 × 25: תלת פאזי: חיבור דירתי  גודל 3.7.7 

 ומתשית בק, כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשמע דיבור רקום)אינט .5 מפורט בטבלה: כמיקום: יש, וםמערכת אינטרק 3.7.8 

 שינה הורים(. בחדר רודיבו לשמעת פומיו ,הכניסה  

 ן.אי: פת במעגל סגור )נפרדת(יה נוסויזו לטת כמער 3.7.9 

  יתטלוויזיה רב ערוצלקליטת לחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהנה לקליטת שידורי הכ 3.7.10 

לחילופין .  (שרות זה ר תספקאש תערוצי -רביזיה ההטלוו לחברתא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות ללא ממיר ולל)   

ע"י הקונה  ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2וץ רעורי לקליטת שיד למספר בניניםאו  ןיבניל תזיכאנטנת צלחת מר  

 ק שרות זה(.מספ  

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ע.ש" "י מאורר דירתי "וונטה" אושותף( ו/או עוני )מחיצ וח חשמלי"י מפיבוצע עהמחויב באוורור מכני לפי תקנות,  אוורור חלל  -  

שמלהח ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים המערכת .הדירתית החשמל ריכתצ של הולבקר לניטור מערכת תותקן ירהד בכל -  

 .המשתנים שמלהח תעריפי הזנת תאפשרו הישראלית   

 :לתכלו המערכת                                   

 שמליח זרם המודד רכיב על מתבססת שרא תיתהדיר מלחשה בלוח מדידה יחידת                                   

 ; לחוטיא לשידור תקשורת חידתי) פאזי תלת לוח עבור זרם חיישני שלושה                                   (

 אותם ומציג מקומית בצורה נתוניםה את דומעב המקבל יאלחוט יגיטליד צג                                    

 הכניסה במבואת / הכניסה לדלת בסמוך ,הדירה פניםב תקןיו צגה ; רהברו בצורה                                     

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (ברתוהמצט וטפתנרגיה השהא כתצרי ונינת את לפחות יציג הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה גישנ במקום                                    

                                 .הכספית                                    

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

 

 

 ימום, בדירה:מתקני קירור / ח .4

 :לותכל אשר ,פאזי תלת טנדרטיתס אחת מרכזית מיני ערכתלמ בלבד הכנה יש ן.אי מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל וקצר עילי אוויר פיזור שרהמאפ אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת תחתיתל מודבצ ידילמא ןמתוכנ מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                         המתוכנן יקוםהמ יןב צפההר יובמיל ונעה מוכנסת בקיר מליחש ופיקוד שתנחו רתצנ לש "צמה" לרבות נדרשותה התשתיות ביצוע  .2                   

  מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום דהמאיי ניקוז 3* 2.5ד נפר מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                        

 .עלבפו תהמערכ תקנתלה עד ,גבס בלוח כיסוי עותבאמצ הסתרה ליכלו "צמה"ה                       

 .המסדרון קיר על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד קרי ולשרו תנהתק                   3.

 .ויראו יזוגמ מהנדס ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות . מיקום4                  

 .יםעבהמ / המעבה למיקום ומוסתר צנעמו מיקום . 5                  

 זגן עילי בממ"ד. במקרה זה ההכנה תכלול:נה למצע הכוף, תב*באישור פיקוד העור     .  6  

 מלוח החשמל. מל נפרדת הזנה ישירה נקודת חש -                    

 ה. במכס גריסיה פעיל בדירה. קצה הצינור אל מחסום רצפד ועד לממ"יר מחוץ דה בקם, מנקוצנרת ניקו מי -                    

 קום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון.יה במבה יהעום הממיק -                    

 הנדס מיזוג האויר.הנ"ל בהתאם לתכנון מ כל ההכנות  -                             

 לכל  מיזוג אפשרמ ינוא רהיהד תכנון האוויר מיזוג נדסמה קביעת פי שעל כלכ  ל.( לעי6) 4.1ף ור בסעימעבר לאמ .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול רההדי חלקי ליתרת םי/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  כזיתמר נימי כתרמע ותבאמצע חלקיה  

 .םמי יקוזנ וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל לרבות הנדרשות תשתיותה   

  .איןכת מרכזית בבניין: הניזון ממער דירתי  אוירמיזוג  4.3

   .: איןהפועל בגזימום נור חת  4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןבחשמל הפועלימום חתנור   4.5
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 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7

 .ן: איפתי חימום תת רצ  4.8

 אין.: חריםים אמיתקנ  4.9
 
 
 

 
 סן:, במחרהדי בסידורי כיבוי אש ובטיחות * .5

 .: ישכש()באם נר במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר ם(:נקלרי )ספרי ומטיתמערכת כיבוי אש אוט 5.1  

 .ע"י רשות הכבאותדרש יככל שי: לאי עשן ג 5.2  

 יש. ממ"ד(:מערכת סינון במרחב המוגן ) 5.3 

 

 , תע"י רשות הכבאו  דרשי י ל ש, ככםעליה וי יפצלרבות חיפוי/ ,ובטיחות אלו כיבוי  ילוי,ג דורי סי ת * התקנ  

 נוניות.ר עקב דרישות תיכ, ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחכנית המכרבתו  יוצגו  הכרחלא ב    

 

 יתוח ושונות:עבודות פ .6

 חניה 6.1 

  ש;המגר וםתחב: כולם. ום חניה אחד לדירהולא פחות ממק הבניהיתר לפי ה: םיין/י לבנ ניהסך הכל מקומות ח 6.1.1   

 . בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינטטי יעשו :מור קירות פנים המרתףגי . ףהמרת תבקומוכל החניות               

  ;אין(: )לפרט ניות במקום אחרח  

 בתוכנית המכר. כמצוין: יקוםמ בניהתר הלפי הי: חניות מספר, : ישחניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 ירה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  החניה להיתר, תימכר לרוכש דנספח וח ובתבה/פיכמסומן בתכנית המגרש/סבינכים ייה לחנ             

 נכה. אינולדייר ש ת וגםירי הבינכה, בין כלל ד מטעם משרד התחבורה(, ובהעדר רוכש                                

 : יש.מערכת תאורה .מוחלק בטון :יתקמקורה חל /מקורה חניה רצפתגמר  6.1.3  

 יש.: הכבישניה משה לחי ג 6.1.4  

 נית המכר.: לפי סימון בתכמיקום חת לפחות.א: מספר חניות לדירה 6.1.5  

    אין. :לחניהבכניסה סום מח 6.1.6  

 

 פיתוח המגרש 6.2 

 .לבנין כניסהה בואתלמ דע ובחמהר חיצונית כניסה רחבת נןתתוכ המגרש םבתחו                                 

 ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ רוצף מ כניסה שביל תכלול החיצונית הרחבה                                 

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

 .ת/ אבן טבעיתמשתלבונים אב /ט: בטון/ גרנוליט/ אספלגמר שבילים: חומר 6.2.1  

 .ון בהירככל הניתן בעל גו הריצוף יהיה .לבות/ אבן טבעית: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתמר גמר: חו דרגותמ/יליםשב 6.2.2 

 ים בהתאם ון חסכוני במגינ .שי :הצמחי ת(. פתכנית  מצור)על פי סימון ב .יש: חצר משותפת 6.2.3  

   להנחיות משרד החקלאות.                                  

 .: יששותפתמ ת השקיהשר 6.2.4

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.  לשטח  ונההכו צר,. )חלפי תוכנית המכר :יציאה לחצר מחדר; יש: ה/ות הגן חצר, צמודה לדיר 6.2.5  

 "י הרוכש בעת עיעשה  ין(ניהב מים משולי  פרטיות )להרחקת הקרקע בחצרותז פני ניקו שיפועי  ר: סידו הערה   

 .תי טהפר הגינהסידור     

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים,  ) , חלחולביוב ומיםגז, יתכן גישמה/ות, : ה לדירה/ות גן פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמוד 6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

 מ"ר. 7-מ תלא פחו: יש, בשטח רה/ות גן הצמודה לדי ר צף בחצמרו  משטח 6.2.7  

 בניה ודרישת הרשויות. פי היתר הל מר:ו ח: רשות של המג/גדר בחזית 6.2.8  

 .לפי קביעת החברהו לפי תוכנית הפיתוח המאושרתצע בגובה ממו    

 .אין(: בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.9  
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   משותפות ותמערכ .7

 כת גז: מער 7.1 

 המתואר בתוכנית  במיקוםו ,ת הגזברחם עתאום , בקרקעי -גז תת י/צובר ותבאמצע זירכמ רסידו הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

 ה ת הנאוזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. שות הרשותעפ"י דרי ו/או החברה הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"יהמגרש או    

  .חזוקתהז ותצנרת הג חתלהנ    

 ז הינם בבעלות חברת הגז.הגת אספקת נרוצ ,צובר/י הגז כאמורבזאת כי מובהר    

 ;: ישמרכזי לדירה קורממרת גז צנ 7.1.2  

 (..63)סעיף  4ראה טבלה  :מיקום: יש. ספקת גז בתוך הדירהצנרת א 7.1.3  

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 והנחיות יועץ הבטיחות. רשות הכיבוי דרישותלפי  :מדרגות י לת לחץ בחדרמערכת להפע 7.2.1  

 הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. שות רשותרידפי ל: ריםבמבואות/פרוזדו ניקת עשן י מערכת ל 7.2.2  

 דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. לפי :ים )ספרינקלרים(מתז –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 חות.ייועץ הבט תוחינפי דרישות רשות הכיבוי וה: לי ותכולתן י כיבו ארגזוי לרבות בעמדות כי  7.2.4  

 וי והנחיות יועץ הבטיחות.שות הכיבר תישורלפי ד :גלאי עשן  7.2.5  

 פיםיבוי בשטחים משותברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כ, אש כיבוי ו  גילוי  ותמערככל סידורי הכבאות, לרבות : הערה     

 דרישות רשות הכבאות. ום וכמות לפי מיק ם,רטיי פ או               

 

 חיות יועץ הבטיחות.יבוי והנהכ שותרע"י  ככל שידרש: במרתפי חניה ץ רור מאולו ו א 7.3 

 אין. :)להזנת הדירות( ג אוויר מרכזיתמערכת מיזו  7.4 

 .אין וג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים:מערכת מיז 7.5 

             הכניסה דלת ליד עקהקר קומתב וקמוימ הדואר תיבות מיקום: . לדואר שגוי 1הבית, ועד לו 1ירה, דלכל : דואר תיבות 7.6 

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

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 וש כלל מישל םחדר/י בחלקים משותפים(,) מערכות תאורהמים,  מאגרת מים, בואת סניקה ומשמערכו  

 ים והיועצים.תוכנית המתכננלפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין בנייניםבאו  ים,וכמם סיניבניבבניין ולטובת  הדיירים  

 

   ור המבנה למערכות תשתיתחיב .8

 : אין.חצרל רדנפ מונה מים : יש;תלבי  ראשי מים  המונ: יש; זי חיבור לקו מים מרכ 8.1  

 יש. ב מרכזי:ו יבל רחיבו  8.2  

 ת מונה.לא כולל התקנ; יש. וראות חברת החשמלבהתאם לה ,לחשמהלרשת חיבור הבניין  8.3  

 .וניםלחב' הטלפ חיבור הדירהכולל תכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא תאם לתקנות הבה :ין לרשת הטלפוניםהכנה לחיבור הבני  8.4  

   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .אין (:נטרטנאי /ה)טלוויזי ין לרשת תקשורת חיבור הבני  8.5  

 עבודות שביצועם בפועל ה. במחיר הרכיש כלולים, ומכים, ניקוז, דרכי גישהקירות ת: כביש, מדרכה, וח כללי הגובל במגרשפית 8.6  

 .יות החברהרית אינם באחיעשה ע"י הרשות המקומ  

  (.הבניה רלפי הית רחאו א יש )מכלים טמונים: אשפה קן/ים לאצירתמת 8.7  

 .מקומיתה תרשוה ע"י :פינוי אשפה  
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   רכוש משותף .9

 : משותףתיאור הרכוש ה 9.1 

 כמשותפים בתוכנית המכר.באם סומנו : משותפים מקומות חניה    9.1.1   

 אין. :(חהפתו  ודים,מוע מת כניסה)קו  קומה מפולשת 9.1.2   

 ה.רחלטת בחבה ילפ :נים שאינם צמודים לדירותמחס 9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות משטח: ב .: ישהניסת כמ( בקומבואה )לובי  9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 . אגף בכל  1ר(: )מספ חדרי מדרגות 9.1.6   

 . ף אגל בכ 1: יותלמספר מעיש; : מעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.הגג:  תקנים עלימ דייהחלק התפוס על  פחות: לתףגג משו  9.1.8   

 ממ"דים. -ם מוגנים דירתייםיש מרחבי ן.אי :מקלט ממ"ק/ 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 משאבות,  חדרר, סחרו, משאבות תכות סולאריומער( כגון: משותפות ו/אוש מערכות טכניות )פרטיות : ימיתקנים על הגג 9.1.11  

  .דיןפי כל שות מוסמכת על רשתדרוש  רחאן קוכל מיתמאגר מים            

 .; ישלא גינון שטח ל : יש.ח פתוח בתחומי המגרשושט חצר 9.1.12   

  כוש משותף רמסומנים כה כמפורט בפרקים אחרים במפרט זה,:  שהינם רכוש משותףלקים נוספים של הבית מיתקנים וח 9.1.13   

 יות המכר.בתוכנ   

 

 רכוש המשותף: ההוציאם מל ן אי ש (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 )מילוט(., תרגו די מ/רחד 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 ומת כניסה.לובי בק 9.2.4  

 ובי קומתי.ל 9.2.5  

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

 ר מדרגות אל חדר מכונות.גישה מחד 9.2.7  

 .שותפים()מ ני/יםטכ ים/רי לחדדר מדרגות או מלובי קומתחגישה מ 9.2.8  

 .על הגג משותפים וס על ידי מיתקניםהתפ –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 כרכוש משותף.ו ע"י החברה שיוגדרככל : חלק אחר 9.2.12  
 

 לפי העניין( םלבניין/י) ףותשבית מ 9.3 

 משותף או בבית חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית  –)להלן  1974 – דהתשל")דירות(, וק המכר לח 6ף ים לסעבהתא )א(  

 התקנון המצוי של  נה הוראהאו מש מבטלעל הבית  לשבדעתו להחימיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או ה    

 יין; ואלה העניינים:אותו ענ המכר פרטים על רף לחוזהרט או לצבמפול ליב לכניינים המנויים להלן, חיעיין מן הנעלת סהמתייח    

 חלק מהרכוש המשותף;הוצאת  (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (2)   

 ;יולבשירותים המחויבים בקשר אבית המשותף וצאות הבהו ההשתתפות רשיעו (3)   

 ף;שותהמ תל הביי קבלת החלטות בדבר ניהורסד (4)   
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 ר דירות;)א( לחוק המכ3בצו בדרך האמור בסעיף כל עניין אחר שקבע שר השיכון  (5)   

 י שהתחייב וזה המכר, כממור בחף האוהו, על אאקטן )א( יר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף מוכר  )ב(  

  תף.משוהבית  י אותו עניין יחולו על הבהמצוי לג ןוקנתשהוראות ה    

 

 ד לדירה:עורו של החלק ברכוש המשותף הצמו שי  9.4

 של כל  ( לשטח 5עיף גדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סס שבין שטח הדירה )כהיהיה קרוב ככל האפשר ליח 

 שיקול דעת דרש לפי שיי פיכ שותף,חר הקשור ברישום הבית המכל פרט אב ואה זאת בכפוף לכל תיקון ביחס , זור בבנייןות הדייחיד  

 ית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים ב חלקה של כל דירה בבידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישומוכר ו/או כפי שיה  

 (.6א' סעיף  זה פרקפרט הגדרתם במדים לדירה )כהצמו  

 

 ל הבית:יהו נ ברדסדרי קבלת החלטות ב 9.5

 . 1969 -"טהתשכ ןיעהמקרק יהיה על פי הקבוע בחוק 

 

 :קשר אליו בית המשותף ובשירותים המחויבים בעור ההשתתפות בהוצאות הי ש 9.6

 י שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.יהיה על פ 

 שלבועות כאמור ברכיב ההוצאות הק היחסי חלקן םלושיחויבו בתהן שימוש בפועל כר לא יעשה בדי המוה בינייבהן תהירות שהחזקה ד

 כר יהיה פטור רכוש המשותף, אשר המוההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס להמשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב הרכוש חזקת א

אמור הן כלשה עמבלי לגרוע מזכויות ההצב וזאת, בפועל צריכה היתההן כי לא שיוכיח  לגבילאחר  מתשלומן ביחס לדירות האמורות

 .תקנון המצויב

 

 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/תף )ו המשו מהרכוש איםם המוצהחלקי  9.7

 ב  כניות המצ"ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתוש המשמהרכ יוצאו, בהסכםזה מבלי לגרוע מהאמור בעניין       

   המכר. ר ו/או בהסכםרט המכבמפ ו מצויניםו/א      

 פי קביעתה הבלעדית של החברה.ותף לית המשבת בלדירו ם מהרכוש המשותף ויוצמדומוצאימגרש ה וםחמקומות החניה שבת .א

 חוץ מקוריים. שטחי  .ב

 . ש(עגלות משותף, ככל שי למעט חדר) מחסנים .ג

 מסתורי כביסה. .ד

 . עיל(ל 9.2.9ף ק כאמור בסעיוגגות )למעט החל , גינותמרפסות .ה

  .לות המוכרתשבבע ים לתאנמחסיות והסנים לדירות, יוצמדו החנו המחת ו/אויחנהבית המשותף לא יוצמדו כל שבעת רישום הככל  .ו

 

 

   ____________   _ ___________    ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה          

 
 ת המשותף.ות הבינציגלקונה ול ספים שיועברומסמכים נו נספח א'

  .הערות כלליות פח ב'נס
 .ות זיכוייםטבלא       'ג חנספ
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 רותו לקונה ולנציגות בעלי הדייועברש ספים ומסמכים נ – 'נספח א 

 

 אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:תוכניות  10.1  

 דירה.ה( של )חיצוניות תולילל כל חדר ומידות כמידות שהכוללת  1:50 -טן מלא קקנה מידה כנית הדירה בת 10.1.1   

 המשותף בקומה.סימון הרכוש וללת כה 1:100 -ן ממצאת הדירה בקנה מידה לא קטבה נ מהקוכנית הת 10.1.2   

 בקומה.תף ן הרכוש המשוהכוללת סימו 1:100 -ה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מתכנית קומ 10.1.3   

 ש המשותף הרכו וןימוללת סהכ 1:100 -מידה לא קטן מרתף בקנה מ תמווקומות מפולשות; ק כניסה/ תכניות קומת 10.1.4   

 . 1:200ן לקנה מידה בצילום מוקט אלו ניתן לצרף ניות כים; תדושטחים דירתיים מוצמ   

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

 משותפת חצרהכוללת סימון  1:250ידה מ נהקבלת היתר בניה בלקמקומית וגשה לרשות הכפי שהגרש תכנית המ 10.1.6   

 ודות.צמת וגינו

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פיר מרי הגימור, שיש למסות ולחוורכלכל המע ושימוש התחזוק וראותהבעת מסירת הדירה יינתנו  10.2  

 עניין:חוק המכר דירות ב   

 על גימורם. י הדירהזוקת כל רכיבות לתחשוטפפעולות  ()א   

 ויר, וג אוזות מיכמערמערכות בטיחות, ת בדירה לרבות ותקנוהמת השירו ותחזוקה מונעת של מערכותוקה כוללת זחת ()ב   

 יות וכיוצא באלה.מערכות אלקטרומכנ   

 נדרשות.תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם  )ג(   

 ר.קשיצירת ספק ומספר טלפון ליצרן/ לרבות שמות ,רהיתקנים בדערכות המוציוד ומת אחריות של ותעודוכני מפרט ט ד()   

 

 המערכות וחומרי הגימור של של ת והוראות תחזוקה תכני (1) ה בבנייןה הראשונהדיר תנמסר והמוכר ימסור לרוכש דירה אשר ל 0.31  

 :ענייןב המכר דירותק פי חו ת עלדין לרבו ור בהתאם לכלהבניין שיש חובה למס  

 ם.ל רכיבי הבניין על גימורלתחזוקת כ תוטפופעולות ש )א(   

 ת מיזוג טיחות, מעליות, מערכומערכות בנות בבניין לרבות המותק שירותהה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות תחזוק ()ב   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 אם נדרשות. ת,תקופתיורות שוטפות ון ביקואפיותדירות ו )ג(   

 רת קשר.ליצי ןטלפו רבמבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספקנים ותהמערכות עודות אחריות של ציוד ומרט טכני ותפמ (ד)  

 יה.מיליפקסומספר  המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון המתכננים של הבניין, רשימת צוות )ה(   

 ותקשורת, מערכות בטיחות חשמל רית, טיסנ בלבד של אינסטלציהות שותפ( למערכות המAS MADEת )כניות עדות )ו(   

 על רוכש הדירה האמור האמורים הנחיה בכתב ולפיה מכים סרף למצהמוכר י טרומכניות במבנה ובפיתוח.ת אלקכוערומ   

 מינויה. מיד עםנה( שונה שתמוהדירות )הרא למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי   
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 הרות זא ו ת הערות כלליו  –ב'  נספח

 כלליות למבנה ולדירה  הערות 

  .לת היתר הבניההתקפים למועד קב הישראלי, והתקן הבניהוות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון המלאכו יםהמוצר כל .1

כנה לטלוויזיה מתקן ה תקינה בבנייןת אם הרכזיו אנטנה מבבניין ו/א ()לא סלולרית ה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנההחבר .2

 דין.להוראות כל  פוף ווין, בכאו צלחת ל/ו יםלבכב

טום המרתף, ו/או להימנע מתחייבת לשמירה על איט בכל פעולה הנדרשת ו/או הולנקו הבית, לפעול בעצמו ו/או באמצעות וועדיב מתחי נהקוה .3

ים וביצוע ריסוס שים חודרנירוש תי שתילת צמחיה בעלא רק, א, לרבות אך לט לעילשפוררתף, כפי ון לאיטום המסיככדי  מכל פעולה שיש בה

 .קיםון חרינק למניעת תקופתי

 ברות. גובה החלל בהן הן עו ה אחרת וישנו את צורת ו/אוסגיר וה ו/אליכוסו בתקרה קומערכות כאמור  .4

 יטום פינותק צעואו שיפולים לא יב/קירות ובחיפוי . ייםהישראלנים הנדרש בתקות לא פחות מבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במיד .5

 .)גרונגים(

לים, לצורך מערכות גרש, לחברת החשמל, בזק, כבאו המ/בנה ומדרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי האם תיב כייודגש למניעת ספק  .6

 תכוזוב לצורך גישה, כן ןהבנייימוש במתקני רבות של יתגישה חופשתחייב לאפשר שמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מהמ

 ו.ים אליסי ועד בית בגין שטחלום משים מתרכבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטומעבר ל קעות הקריפול בשטח/ים לרבות רצועהשימוש והט

 ורות.או סג וחותאריזות פתאו רעילים, בסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים חל איסור חמור לאח .7

 בטרם נמסרה הדירה לקונה.מי מטעמו  ואה נדות בדירה ע"י הקועבו צעויבולא  .8

כלל הבניין. רת ואוורור, המשרתים מונמכות, קורות ומעברי צנ תקרות שיהיו יכול רכשו ע"י הדייריםשי קיימים(,ככל ש) יםבמחסנ .9

 קוד.וש ובתפלא יפגע בשימאופן שוב דחסנים בלבונפרד למ ותף הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המש

לא  אך עהרור הפצת כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליתליי וראזתקנו ביח' מיזוג האוויר באם יוים החמים ומהד ושל ד מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

בדרישות  עומדת שלהםרמת הרעש ידות עיבוי שערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחבאם יסופקו ויותקנו מ .11

 שים ומפגעים.נות לרעהתק

לשהם שיובאו ע"י הקונה רים כזו אביאפריטים הו שיגרמו לחומרי הבניין, ק כלשזנו חסור אאחריות כלשהי לאובדן, מ יהיה אחראי אל רהמוכ .12

טים הפרי,ה ביצוע העבוד ם ו/אוומריל לטיב החבגין אלה כולכל האחריות  ,ין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכןרה או לבניין, וזאת בלדי

 על הקונה בלבד. הנ"ל תחול תוספווהאביזרים והת

מנת  לרשות הקונה וזאת על הראשונות מעת העמדת הדירה השנים בשלוש המוגן, באופן תכוף לפחות רר המרחבלאוו ישי דגיש כחשוב לה .13

 .ןם עשוי המרחב המוגטון שמהצא בקירות הבה והנמהאדמופק מבטן ים )חצץ(, המבאגרגט אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

 חניות, מחסנים ,גון גינותים, כים פרטיבשטחלל הדיירים במבנה ואשר יעברו תות כשרהמאחרות ביוב או צנרת או מערכות כנו שוחות תי .14

 ט. ן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקומרפסות פרטיות, מספר

בהתאם גרש, המח בון שטד'( ימוקמו במגרש ועל חשז, ביוב וכג  כ,"ות )חשמל, בזק, טל ות השונוחות של מערכיים ושירונגומחות( עפילרים ) .15

 ת.והרשוי לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י

 ריצוף זה.ום לשקיעות בי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרם, מעברים ואפילו דרכברכבים כבדים על שבילייעה נס .16

 הרוכש לא תיפגענה.ויות זכה כל מקרוב ו/או אישור הרשויות. רכי התכנוןצלם אחנייה ומיקומם בהתקומות הויים במספר מנו שיניתכ .17

 תפי חניה תת קרקעייםם בגז פחמימני )גפ"מ(, למרמונעיהכבים ראסורה הכניסה ל .18

 במרתף/ים. משותפיםם פרטיים או בשטחי "מ(,מימני )גפבגז פחמופעל בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן ה .19

ם שונים בגבהי פקית,ו, תיתכן העברה גלויה אנכית ו/או אל דיןכ ותלהורא ו הנחיות הרשויות ובכפוף התכנון ו/א תשוילפי דר .20

 כות שאינןתפות ושל מערבתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין המשו ומן או בשונה מהמסומןובמיקום שונה, כמס

ואוורור, קווי חשמל, מ.א. ת נריוב, צוב, צנרת ניקוז, שוחות בל, צנרת בימשח תון: צנרת מים, צנרועוד כגצנרת, תעלות תפות, משו

סות, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית, לדירה, במחסנים, במרפחום הדירה, בשטחים צמודים ה, בתמוכדו תטלפון, תקשור

היועצים הטכניים.  לפי החלטת ,תיונלמסומן/למצוין בתכל מעבר ת ובתקרות הכבקירו יים,חים ציבורמשותפים ובשטבשטחים 

שה ברות. הקונה יאפשר גיו/או גובה החלל בהן הן עו צורת תשנו איכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וכן וייתר ת כאמומערכו

 לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.

לכלל ן פתחי ביקורת, השייכים ז וכד'( וכוקני צנרות )מים, ביוב,עוברות חניה, יתכן ון או ההמחסדירה, או סמוך לתקרת הברצפה, קירות וב .21

 הווים חלקים משותפים. ן, ומייבנה
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י התכנון, ינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוציים וייתכנו סטיות ושוהחלקים הצמודים, אינם סופתוח, יש, הפרגבולות המג .22

 ות.הרשוי ישותיצוע ולדרהב

המפרט המאפשר בחירה כבר  סעיפימ יםו סעיפקדמה הבניה כך שסעיף ו/אם הרוכש התע זהוידה וטרם חתימת החספק במ למען הסר .23

כות ל דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זאפשרויות בהתאם לשיקורה. הקבלן יבחר מתוך אחת הר בחישתתאפ אהושלם, ל

 הקבלן. בחירת קבותהחלפה בע בחירה או

ט או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל פרויקה ותאת דירתפת של הבית, וזו שתשרת החשמל המשו תרכעיחובר למ  - T.V-לאנטנה  מגבר .24

 .ה חלק מהוצאות הבית המשותף תהיר בל המגש

 לי שתילה.אין לשתול צמחיה ישירות באדנית אלא במכ  - (ל שישככבאדניות בנויות ) .25

כגון: הבדלי עיות טבת תופעו תאם לכללי המקצוע, יתכנושראלים ובהיהם יחיפוי ובכפוף לתקנריצוף ואבן טבעית, בב -ים אריחדלים בין הב .26

 חלודה. מתבטאות בכתמים דמוי התחמצנות מינרלים )ברזל( הוכן  "ינייםעמרקם, גוון, גידים, "

א . כמו כן לרכהמ מסומנים בתוכניות ם בהכרחן וכו'(, אינת בטחוקירונושאים,  מודים, קירותמערכת שלד הבניין )ע -שינוי בחלקי בניין  .27

הריסה ו/או הכוללת  עבודהרות ומחיצות. לכן כל ת, קיו, רצפתיוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרוים, במ ותמערכ ימסומנים בתוכניות נתיב

 .יקהבד ת, מחייבהבקירות, תקרה או רצפה לאחר קבלת החזק דירה לעומק ח

קטרומכניות, ביוב ומים ות אלרכמעו/או ל בחלל גבוה )פנים וחוץ(, ע, חלונות ובק גניה החסומים בזיגופתחי ב של  - וניקוי חזוקה ה לתהגיש .28

, )פיגום 1139דות גובה ובציוד מתאים והעומד בת"י נדרש רק מורשים לעבו שה רק ע"י בעלי מקצוע ובאםם, יעיעליונ ו/או גג/ות

 (.וכו'סנפלינג  מתרומם/תלוי,

פרטיים )חדרים ומרפסות(, לרבות טחים בשר מעב שר, הקונה יאפזיתות הבנייןקירות בחו ,תגוג ןוניקיוך תחזוקה לצור  -ר בשטח פרטי מעב .29

 .ובתאום מראש ןהענייסיבות וכלים, הכל כמקובל בנסנפלינג, הנחת ציוד מכני  ומים,גרת פייקש

 מפוחים, מזגנים וכו' , משאבות, תוליעתקשורת, גנרטור, מחשמל,  שיהיו כגון: ככול -יות אלקטרומכניות ומערכות תחזוקה  של מערכות טכנ .30

 להוראות כל דין.התאם בוקה וזהבית ו/או הקונה בהתאם להראות התחיגות נצי עשה ע"תי

ך חרום לצור עתבקומה ים בכלל הדייראשר ישמש את חיצוני חילוץ  ימוקם חלון/דלת ןבבנייות בכל קומה באחת מהדיריתכן ו -ץ חלון חילו  .31

 יאפשר חירום בפתח זה, וכי בעתקבוע ייקבע סורג י לא כ יבמתחי ,ש ממוקם חלון/דלת החילוץרה אותה רכידב ראש ,ומילוט. הקונהמעבר 

 להעביר מידע זה לרוכש טרם בחירת הדירה.על המוכר לת החילוץ. את המעבר בדירה אל חלון/ד

תחזוקה מקצועית  ת המחייבותוראחוכות אלקטרומכניות קנו מערו השונים הותובחלקיבנה במ -רכות פול שוטף במעהדרכה לטי  .32

ת הציוד או המתקינות היצרנים ו/או החברות ספקיוציגי נ, את החובה לזמן בסמוך לקבלת החזקה במבנחלה הר וכהמעל  ושוטפת,

 וש והתחזוקה.לאופן השימ לנציגות הבית הציוד, לצורך קבלת הדרכה

 

 תאחרות לליוהערות כ

פן ומושפעות בא ,, אספלט ו/או גרנוליטבטון ותצפן כי ריש לקחת בחשבו -ם וכו'( רים, שביליבעמ ,)מיסעות חומרי גמריות על השפעות ססמ .33

ה תופעתפקודי ב בטיחותי ו/אוים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מפגע לכן יתכנו סדקים זעירוזות ססמיות ו/או תרמיות וי מתזעטב

  התאם לשכיחות התופעה.קה שוטפת בוזתח מרים אלו. יש לבצעלחונית ת זו, האופייטבעי

לי לגרוע רט כולן הן בנוסף ומבת בתכניות, וכי הוראות המפאמורו הערות הרות הנ"ל הן בנוסף ומבלי לגרוע מהי ההעכ זהובהר במ .34

 מהאמור בהסכם.
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   כוייםזי טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיזיכוז טבלאות ריכו

 

 
 תהערות מיוחדו

 ותיקון לצו 1974-)דירות(, התשל"ד המכר וקלח 6מס' ות המכרז וכנדרש בתיקון התאם להוראב נםיכוז זיכויים אלה הרי .1
יות , פרט לנרשם להלן לא יבוצעו שינויים מהמפרט והתכנכי עפ"י הוראות המכרז)מפרט המכר(. מובהר  2015-תשע"הההמכר 

 ובים אחרים.ו/או חיצעו זיכויים לא יבוכר ולהסכם המ המצורפים
 

 כוללים מע"מ.אינם  להלן ים הנקוביםרימחה .2
 

 חתימת הסכם המכר.דד הבסיס:המדד הידוע ביום יה, מנות הבמנקובים בנספח זה צמודים ל:מדד תשורים החיהמ .3
 

סגרת הליך שינויי ה )במאל תו לזיכוייםצל זכוו לנו אי רצונ, על רצונו אלהודיע לחברה/קבלןרוכש הדירה המועד האחרון שעל  .4
  המכר הסכם לימה עתימים ממועד הח 30חברה/הקבלן בתוך ע"י הה ירוכש הד"(, ימסר לרמועד ההודעה"ם( )להלן: ירייד

 ההיתר.  יום קודם למועד קבלת 60ובכל מקרה לפחות 
 

 ורתתתקבל כוויתקופה, בתום ה רת ע"י הקבלןת תזכועהודפוף למתן יך האמור ובכאי הודעת רוכש הדירה כאמור עד התאר .5
 ל פי כל דין.זכותו זו על

 

התקנת המטבח מטבחים שאינו ספק החברה,  ש ספקכי הרו"נות המטבח המתוכננים וככל שנבחר ען ארוגיב זיכוי ניצול .6
 בונו.רוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשתתאפשר ל

 

 .308/2016ז מר/בהתאם למכר ,בדלעל הפריטים הנ"ל בויתור  ל זיכוי כנגדתי לקבזכו דוע לי כיי .7
 

ניה בהתאם למועד הוא מוצמד למדד תשומות הב כאשר רהממכ ןוהמצטבר יקוזז מהתשלום האחרון בגיכולל ה וים הזיכסכו .8
 וי.הזיכ

 

 .כל דין.  ת על פיפחתו מהדרישול לא יהחשמותשתיות  מספר הנקודותמתן הזיכויים לנקודות חשמל ינתן בתנאי ש .9
 

שירותים דרי החכאשר  עגל סופי אחד לפחות לכל שני חדריםותר מי תיתקן ביתקנים הנוגעים לחשמל, במלחוקים וה םאהתב .10
 וליםן אינם כל, בישול ומזגעגלים לדוד חשמלי, מכונת כביסה, מייבש, מדיח כליםלים בחישוב החדרים. מוהמעברים אינם כלו

 ל.נ"גלים הות לבטל את הנקודות והמעך אין אפשרכלם אגלים סופיים, ובהתש של מעהמזערי הנדר במספר
 

נוי, והיא בסיסית של משרד השיכון והבי ר הינה על פי המפרט הבסיסיי המכטבמפר ןכמות נקודות המאור/בית תקע/טלפו .11
 ית ממנה.ונורמטיבית, ולכן לא מומלץ להפח

 

ת ר קבלאחל אך ורקבאופן עצמאי תתאפשר לי  ות להתקינםרשאפהיט מהפרטים הנ"ל, בגין פרזכות לזיכוי י את היצלתככל ונ .12
ו"ב לא תתאפשר בטרם מכר לצורך מדידות וכיר ספק יובהר כי גם גישה למען הסמני. לוהחזקה בממכר, ובאחריותי ועל חשב

 מסירת הממכר.
יחשבו  ימה התקנתםיתהסום יצוקים ובנויים באלמנטיוב. הנמצאים מים/ביורת/לחשמל/תקשגש כי צנרות *למניעת ספק יוד

 המכר זכותו לזיכוי מהאמור במפרטימוש מש על כלחוק המכר לעניין הודעת רו 6יקון תו בתעושמיט" כמכסיום "התקנת הפר
ר פריטים ת לבחופשרוא תינתן אאותו ספק. ל מוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו אך ורק אצל*פרטים שונים ה

 ם וברזים.ים סניטריילכ: אספקים שונים לדוגמים בין שונ
 

והקונה על זו, בחתימת החברה/המוכרת  בטבלה ורטיםפלזיכויים מהפריט/ים המתומחרים המ זכותול ועונה בפמימש הק .13
 במפרט המכר.ראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים נספח זה, י
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 : מקרא

 ה. יחיד -יח'

 מטר מרובע.  -"רמ

  אורך.  רטמ -מ"א

 . דהבוחור+ עחומר לבן+ חומר ש -ומפלטק

 פריט אחד בודד.  -פריט

 
 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  - רחצה ח,  בות מטונרנושא: א 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
ארון כולל ) מ"א 6 מטבחונות הרל אלכלזיכוי 
מטבח, ברז מטבח,  עבודה, כיור משטח ן,ן/עליותחתו
 יאור שבמפרט המכר.הת , לפי(מטבחחיפוי 

 4,881 --- --- --- טקומפל

3.3.3 
טגרלי(, לפי . כולל כיור אינכלליארון רחצה )בחדר רחצה 
 התיאור שבמפרט המכר.

  --- 600 --- קומפלט

 
 

 ד זיכוי בלבבגין מחיר  -יזרים ות ואבב רברש  נושא: קבועות
 

 
 הערות:

 .כל המחירים כוללים זיכוי פריט+התקנה1
 
 
 
 
 

ף סעי
 במפרט
 המכר

 תיאור
 חומר/
 עבודה

 יח'
כוי מחיר זי

  ש"חיח' בל
 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט התיאור במפרט המכר. פיצה,  לרח ברז לכיורסוללת  3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידייםת ברז לכיור סולל

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 פריט טלקומפ ר.רט המכתיאור במפלפי הז לאמבטיה,  ללת ברוס 3.6
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 גין זיכויים מחיר ב  -ורתשל/ תק נושא: חשמ
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 /רחומ
 דהועב

 יח'
מחיר ליח' 

 ש"ח ב
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –רה אור קיר/ תקמקודת נ  3.7

   78 פריט לטקומפ זיכוי –ית תקע מאור ב  3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט קודת טלפון נ

 
 : שמל/תקשורת לטבלאות הח ות הער

 (, במפרט המכר. 5)טבלה  3.7ת לאחר סעיף הערות כלליו .ראה 1

 יצוע. ב לפני ם  זיכויי מתייחסים ל ורת חשמל/תקש רון ר המחי י מח .2

 
 
 
 
 

               _________ ___   ______ ______    ____________ 
 חתימת המוכר     תאריך         הקונה מתחתי                  

 

 

 

 

 

 


