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 תוכן עניינים
 

 ייהוי זטרפא.   ק פר
 

 . (1.1-1.2מיקום המגרש )בנה ומהכתובת  : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               

 רה.ידאור הית  :4סעיף               
 ה.שוב שטחיחפן אוו הדירהטח ש  :5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 בנייה.ה מתכנן פרטי אדריכל  :8יף עס              
 .שלדן האי לתכנודס אחרהנפרטי מ  :9סעיף               

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהינהב אוריתפרק ב'.   

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

 .ביזריםוארי הגמר אור הדירה, חומית  :3סעיף                
  רה.        הדי גובה  :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 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        
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( ה )כלים,תברוא קנימת ,(4ה )טבל  :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

 .נותוח ושויתפ ותודעב  :6יף עס
 (. 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   
 ית.כזמר רזוג אוירכת מעמ  :7.4 יףסע  
 חדר/ים לשימוש הדיירים.מיזוג אויר ב תכ: מער7.5סעיף   
 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  
 ( 9.2.1-9.2.12תף )וש המשוכרהוציאם מהשאין לחלקים   :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  ניהול רהחלטות בדבסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 יו.לא קשרם בהמחייבי שרותיםובהמשותף, שיעור השתתפות בהוצאות הבית   :9.6 יףסע  
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

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

 . נספח ג'   טבלאות זיכויים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'א',   פחיםנס

 29  מתוך  3 'מע  14.05.2020תאריך:   /רים חד 3 תדיר / כןלמשת מפרט מכר /121 שגר מ / מורשת מודיעיןוני הנגב/ ץ ב פר / כות הבניהמסד לאי

 

 חדרים  3 רים: מס' חד / גםמדדירה  ודיעין מ מורשת  ר: שם האת

 __ דירה מס':   

 __ קומה:   

 __ : ' סמחסן מ  

 __ מס':  לא מקורה  חניה  

 __ 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 

 ה ולדירה(ת והבהרות הנכונים למבנאמוהת כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן            511847337ח.פ. מס'  ( בע"מ. 1993פרץ בוני הנגב ):  ה בין זו נספח לח  

                                              ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    .א

 

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

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

 . 420-0241646 החלה במקום: תכניתה 1.2   

 

 מ.י(.אל )ר.שרי ירקעקמרשות : בעל הקרקע .2  

 .חכירה: הה רוכש בדירהזכות שהקונ    

 .קעי ישראלרקמ רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

חדר  פרוזדור, נה(,כחדר שישמש גם מה מ"ד,מ  –להלן )מרחב מוגן דירתי  חדר שינה הורים, ,מטבח ,פינת אוכלו : כניסה, חדר דיורבדירה .4 

 ת שמש.ומרפס 3, מרפסת שירות*, ד(מוש נפרבית שי) רותי אורחיםישיה(, בטאמ) 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    

 קירות החוץ של הדירה.ל ניים שהם החיצועל פנים העוברי םעל ידי הקווי תוך המצולע הנוצרכלוא בהשטח ה )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)     

 חרת.תוכנית אדירה או בקומה או בינה לבין      

 במרכזו של קיר החוץ;בור קו המצולע האמור רת יערה אחדי ה לביןירבין הד דחוץ מפרי קיר כאשר     

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

 דירה.לסים במפי כל החטסכום שה יהיה מפלס בדירה; שטח הדיר לכרט השטח לגבי סית יחושב ויפולפה רב מבדיר (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; קי של כל ההיטל האופ חת בלבד לפישטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)      

 המדרגות.מהלך  שממנו עולהח יצורף למפלס  השט      

 –, התש"ל גרות(תנאיו ואהיתר, ל )בקשה הית התכנון והבנואם לנדרש בתקנוגובהם תהשטח ייכללו רק השטחים ש ישובחב (ד)      

 להיתר(.  תקנות התכנון והבניה )בקשה –)להלן  1970      

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

 

 :די עלב הדירה באופן המשמשים את ם לדירה או שטחים נוספים המוצמדי פירוט  .6 

דמוי  ]קירוי הכוונה למשטח מלא ות/הרשמש מקו ה ות/מתוכה מרפסת כמפורט בנספח א' להסכם המכר :( 1)שטחבשמש ת ו סמרפ 16.   

 . רא' להסכם המכ בנספח כמפורט:  טחבש, אחת מעל בלבד[ תקרה )לא פרגולה( הנמצא קומה

כנית שטחי )יש לצרף ת כרסכם המהלפח א' רט בנספומכ: מס' (רה לשחרור עשן)בעקבות פתחים בתקלקית מקורה ח /מקורהחניה  6.2   

 ת(;דמצהמו החניההחניה עם סימון מקום 

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

 ן.אי :(3)י בשטחתף דירתרמ 6.4   

 .אין: בשטחירה מוצמד לדגג  6.5    

 אין.: (4)ה בשטחרילדמדת מוצ חצר .66    

 . שטח(ו)מהות  או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם צמדיםו מנוספים ה חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

 הדירה(.ממפלס רצפת  מוכהנהיה תהמסתור  תלס רצפ)יתכן ומפכמסומן בתוכנית המכר.  :()ככל שמתוכנן המסתור כביס    

     

 ים:חבי השטו שהערות לחי      

 המצולע הנוצר על ידי הקווים וא בתוך לכמרפסת הוא שטח הרצפה הת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" שמש  תסמרפ" .1   

  הגובליםהדירה  ירותשל קוניים ציהם החינפת ועל הבנויים של המרפסים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר    

 רפסת.מב    

 הרקיע כפוף  ו לאורו/א לשמש אשר מידת חשיפתה לקה, או מקורה בשלמות או בח/פה וחשו ,הנוהכו "ששממרפסת "בהר כי ומ     

 ל  י להשפיע עדש בה כיש להוצה והן מח הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום    

 .מרפסת לשמשת השיפח    

 ן חלק של דירה לבי בינוהמחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר מחסת הן קירויב הכלואהשטח וא ה, מחסן  לשטחו ש .2   

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

 ס"מ;   20  חת לקירות החוץ בעוביתמי ורטאישטח ת ף בתוספתתשל המר ץבין קירות החוהשטח הכלוא וא , המרתףשל  שטחו  .3    

 כאשר קיר המרתף  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;ריד בינו לבין חלק של דירה אחרת פכאשר קיר המרתף מ    

 במלואו. טח הקירש ייכלל גובל בשטח משותף     

 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה  5%של עד  בשיעור הייר סטקפה; תותיכים בהמוקירות התשטח ה, את כולל חצר שטחה של .4   

 עשה.ח למטשלבין ה    
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 סטיות קבילות: .7  

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

   טייה גדולהתותר סשל חצר  ן שטחהלם לענייושה; ואעמובין השטח ל 6-ו 5בסעיפים ט ורן שטח כמפבי 2%עד  של בשיעור הסטיי  )א(   

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

  אלתנאי שאי התאמה מתיאור זה וב ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד     

 לעיל.  6-, ו5 בסעיפים םהמפורטי מעט שטח חצר(,חים אחרים )לשטו שטח הדירהמ 2%ו על לעי    

הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה  בזרים למעשהומידות הא זרים במפרטבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

     .(ת, ארונותבורברות שעוקבים, )אביזרים קרי: אריחים, חלונות, דלתות, תריס

 

  .ליםאדריכ ןישטרנשילארי  (:"האדריכל" )"להלן  להיתרשם עורך הבקשה  .8

 .נווה אילן -יית התקשורתרק : כתובת 077-4512520 : פקס 02-5792044 :טלפון  

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

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

 .ופיאביב  תל 12 יםצחרו יד  : כתובת 03-5223575 :פקס 03-5249119 :ן פו טל 

 office@pr-eng.com :א"לו ד 
 

 

 

 

 יההדירה, ציודה ואביזר תיאור הבניין, המבנה, ב. 
 

 שנו אתי אי שלאבבניין, בתנ וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    * 

 .תף המשום ברכוש או שטחי ייןהבנ חזית   

 אם יש כזה .  הרשמי  ישראלין ההתק ותשילפי דרות יהיו כוהמלא םיכל המוצר * 

     

 

 .תיאור הבניין  .1

 )קומת קומות מרתף  2מעל  אהנמצ קומות מגורים, 7הכולל קומת קרקע ועוד  ,(13B,14B) דו אגפי "גבוה" מגורים ןיבנ  1.1

   .(108גרש מנים בעם בניי תמשותפ -1 מרתף 

   

 ;לבד ים ברוגמה לוונ, הכ)*(ותדיר. םירדירות למגו 13B:  13מדגם ף גאב 1.2

 ;ים בלבד ה למגורנו, הכו)*(דירות. דירות למגורים 41B:  14מדגם אגף ב

 
 

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

 ך אחר.לכל צור ו א לעסק,     

 

 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'א',   פחיםנס

 29  מתוך  6 'מע  14.05.2020תאריך:   /רים חד 3 תדיר / כןלמשת מפרט מכר /121 שגר מ / מורשת מודיעיןוני הנגב/ ץ ב פר / כות הבניהמסד לאי

 

 קומהל ה של כדו יען ויבניי כל ב הקומות טפירו  – 1 מס' טבלה 1.3

 קומות מרתף

 כינוי או תיאור 

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 למפלס כניסה 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 קומת מרתף 

 בלבד   121במגרש 
2- --- 

ית, חדר  ואה קומתית, מעל מב : אגףבכל 

 מדרגות. 

 , ם ימעברים, מחסנ חניות, מיסעות, כללי:

ת/אופניים, מאגר מים וחדר  עגלוחדר 

מתקנים ומערכות טכניות לפי  משאבות, 

 והרשויות.   םידרישת המתכננ 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 הבניין. וישרתו 

 רתף קומת מ

לשני  )משותפת 

 ( יםהמגרש

1- --- 

 : 121רש במג

מעלית, חדר  תית, ה קוממבוא : ףגא בכל 

 . מדרגות 

 חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,  כללי:

מתקנים ומערכות   אופניים,/ חדר עגלות

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 : 810במגרש 

מעלית, חדר מבואה קומתית,  :בנייןבכל  

 . מדרגות 

 ם, מחסנימעברים,  יות, מיסעות,נח כללי:

ם  מתקני ,ת ר משאבוים וחדמאגר מ 

רכות טכניות לפי דרישת המתכננים  ומע 

 והרשויות. 

טרפו )בין המגרשים.  -חדר שנאים

שה באמצעות חדר מדרגות  יג

 מהפיתוח(.   נפרד,

, לא  89: חניה מס' 108במגרש 

מקורה   90מקורה, חניה מס 

 חלקית. 

ורה  מק 14: חניה מס' 121במגרש 

 חלקית. 

ות  וקמ ת שונות הממ יתכן ומערכו

גם בניין/ים סמוכים   ותבבניין ישר

ין/ים סמוכים  ו/או ימוקמו בבני

 רתו הבניין. ויש

 

 בכל אגף

 קרקע  ןלבנייסה ינקומת הכ

3 

 . 13Bגף בא 1)

 ( 14Bבאגף  2

, מבואת  )דירות גן( מגורים :14Bבאגף 

בחלקו חלל כפול(, מעלית,  –כניסה )לובי 

ווחת  חדר לר לות,  גות, חדר עגחדר מדר

מתקנים  (,13Bמחסנים )באגף . דייריםה

ים  ת המתכננומערכות טכניות לפי דריש

 והרשויות. 

מבואת   , )דירת גן( מגורים :13Bבאגף 

חלקו חלל כפול(, מעלית, ב –כניסה )לובי 

חדר מדרגות, מחסנים, חדר עגלות, חדר 

, מתקנים  האגפים(  2-)משותף ל אשפה

  שת המתכננים יות לפי דריומערכות טכנ 

 והרשויות. 

 תוח.  יפ ז מרכזי, בר ג צוב

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-5 

4 

 הבכל קומ

 בכל אגף(  2)

מדרגות,   מגורים, מבואה קומתית, חדר 

ת טכניות לפי דרישת  מתקנים ומערכו

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים  קומת

 )מיוחדות(
6-7 

2 

 בכל אגף(  1)

דר  ת, מעלית, חמגורים, מבואה קומתי

ות לפי  טכני כות מתקנים ומערמדרגות, 

 כננים והרשויות. שת המתירד

--- 

 ןגג עליו

 )ראשי(
--- --- 

  ר)לא מקורה(, חד  חלל תחום בקירות

יות, מתקנים  מערכות סולאר , מדרגות 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
8 --- --- --- 

 קומותסך הכל 

 בבניין 
 )הראשי(.  ל הגג העליוןת לא נכלומ במניין הקו 10
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  :הרותוהב רותעה

  .הבניה יתריהאם ללה בהתים בטביושינ נוייתכ א()

 הבניה התכנון ונות בתק לבניין ]כהגדרתהיזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 . )בקשה להיתר([  

 מקובלת ה בשיטה ו/או וכו' ב'.. , א',םייבינ ע,: קרקשתנות כגוןעשוי לה הקומות בפועל י. כינויהינו נומינלט רפת בממוהקומס'  יוכינ ד() 

   ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון הבחב'   

 

 :(ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  עד למפלס הגג. מרתף  קומתס ממפלה רוקמ: רגותדר מדאפיון כל ח; גף בכל א 1 :בניין ברגות י המדרמספר חד    

 אין.: נוספיםחדרי מדרגות    

 ; 10 :מספר התחנות למעלית; גף בכל א 1 :בניין  כלב מעליותמספר ה ;יש :ותמעלי  1.5  

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

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :ניין ועבודות גמררי הבחומ .2

 .דשלה מהנדס נוןכת , לפיתמשולבאו /ו מתועשתו/או  רגילה: שיטת הבניה; השלד מהנדס ניותתכלפי  :ן יי נשלד הב 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסבי עו  , םייטרומו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/ בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקעפה ותקרצר 2.2

 .יועץהת לפי החלט :בשיטה .1חלק  1004י מס' לארן ישתקלפי  :י טסו ד אקדו בי  .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד   

   גד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.ה ני הרים יהמגו  בניין  ףו ריצ                  

   .1045 מס' ליישרא לפי תקן :בידוד תרמי ; דהשל בי מהנדסלפי חישו עובי: .: בטון מזויןרחומ :תיתרצפה ותקרה קומ 2.3

   .1ק חל 1004אלי מס' ישר תקן לפי בידוד אקוסטי: .יועץהלפי החלטת  :יטהשב   

  .השלד נדסהמחישובי לפי  עובי:השלד.  : בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדסמרוח יין:הבנ גגות 2.4

   :1045 'לי מסארשיקן י תלפ :י בידוד תרמ עץ.והי נחיותלפי האיטום: שיפועי ניקוז ו    

 בדופן פנימית של קיר  עש,ל מתוולבאם מכ .לדהש נדסהמ יותנחוה האדריכלינון התכ לפי מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ: 2.5

 ד.הנחיות מהנדס השללפי  ,(איטונגוק תאי )או בל החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,  

   :1045ס' מ ישראלי ןקתלפי  :תרמי  בידודהמהנדס. תכנון פי : לעובי   

 שראלי.ם הי י נון התקל מכק" שירו  תקן ו ים יהיו בעלי "תקירות פנצבעי תקרות ו                   

 גימור קירות חוץ: 2.6

 נאים בהיתר הבניה.פי התהכל לרמיקה. דוגמת קאו חיפוי קשיח כותית ו/אבן מלא ו/או : אבן טבעיתעיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

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

 או משולב, לפי ו/ או בלוק תאי )איטונג(ו/בטון  יאו בלוקו/ מזוין ןו: בטמרחו : בין הדירות הפרדהות קיר 2.7

 .  1  חלק 1004פי ת"י  טי הנדרש על  את שיעור הבידוד האקוס יעניקו    בכל מקרה השלד והיועץ ו   מהנדס   נחיות ה    

   .ריכלהאד כנוןת יפבה לגותכנון המהנדס,  שולב לפי: בטון ו/או בלוק ו/או מחומר וגובה: (שיש  כלות )כפסמר דה בין הפרר קי  

 :יםראשי  מדרגות י חדר 2.8

   ;לפי חישובי המהנדס :בי עו שולב. : בטון מזוין או בנוי או מחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 קןבעל "תו ת ,רילי+ צבע אקחיפוי בשיפוליםבצבע אקרילי עד תקרה.  ימורג שכבות(, 2) טיח: חומר :גימור קירות פנים 2.8.2                

  .םמכון התקניטעם מ "קירו

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקןאקרילי  מלביןגימור  + סיד סינתטישכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:   

  תקנים. ה

 התאם לדרישות   נט לבן ברצלן או טראצו צמסורה או גרניט פונ ןבו מאהירים יגוהמ בניין רגותדמ: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 יפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים כנגד החלקה. ת שול, ובענטייםהרלב םינהתק  

 ן.כל די תוארפי הו צע עלרגות והמעלית יבורי המדטי לחדהאקוס הבידוד . 2279הכל בהתאם לת"י               

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

 חדר המדרגות.באמצעות : )ראשי( עליה לגג 2.8.5 
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 :בכל אגף מבואה )לובי( קומתית 2.9

רניט פורצלן, ג ואיקה רמורה או קסנת אבן ח, דוגמו בחיפוי קשית פנים יהיגימור קירו: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 תקן ירוק"(  עד לתקרה.על תו בלי )"אקריצבע ו חיצע טבוקשיח יהחיפוי ה תות, מעלעד לגובה משקופי הדל

 א יבוצע )במקרה של תקרה מונמכת לירוק"   ל תו תקןנטטי "בעמלבין סי: טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 .ןיט פורצלגרנ ה אווראבן נס: ףוריצ(. תקרה זוטיח מעל                

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. רכות:עארונות למ רה.החב חלטתה ו לפיקומתית ו/אמבואה ו כמפרוזדורים לדירות:  

  :אגףבכל  יתראש מבואה )לובי( כניסה 2.10

, מעל החיפוי סהינת הכדלה משקוף בועד לג , לפחות)רגיל או גרניט פורצלן(או קרמיקה אבן נסורה : חומר: ימור קירות פניםג

  ק"(.רו)"בעל תו תקן י ע אקריליהקשיח יבוצע טיח וצב

 ת. דקורטיביאו תקרה  ו/או תקרת משנה מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד : טיח + צבע רחומ: תקרהגימור 

בתקן הישראלי  םיעומדוה, מ"ר 0.64-מפחת דד לא יאריח בו ושטחיט פורצלן ם מסוג גרנאבן נסורה )שיש( או אריחיחומר: : ריצוף

 .למניעת החלקה

ת , בחזי816ת חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י עלויהיו בוניין ה לבכניסה תליד דל עקמו בקומת הקרקמודואר יתיבות 

 שות המקומית.י דרישת הרפר יהיה לפספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המסיותקן מ הבניין

 תארונו . ('וכו מים שמל,ח ארונות חות,גומ למעט)יד סינטטי דוגמת פוליסצבע ב צבועטיח ה: רותק ותקיר: ניםסחלמרים פרוזדו 

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

 :הרקמור תי גים. קנהת ירוק" מטעם מכון קן בעל "תו ת בסיד סינטטי ,צבוע בבטון : גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

    התקנים.כון עם מ" מטבמלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוקוע בצ טוןב :חומר

 , משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף  רצפת גימור: ה חלקיתקורמ /מקורה הפת חני צר מורגי  

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':חדרים טכניים  חדר עגלות,כגון: חדרים  

 - םיים טכנבחדרי :התקר ורגימ. (ו'מים וכ ,שמלות חארונ )למעט גומחות,דוגמת פוליסיד  יטטסינ עבצב צבוע חי: טרותמור קי י ג 

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

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

 ישות כל דין.התאם לדררצלן(, ביקה )גרניט פות יעשה בקרמרויקה והצפהר גמר של עבודות :פהאש חדר

 

  :ותרעה

 צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. בבטון  או  פנים בטיח ו קרה יעשתקירות/עת צבי  . 1

    .קהלחעת הני למ 2279 י להישרא ות התקן החלקה בהתאם לדרישנגד  יהיה תפים()בדירות ובשטחים המשו  בניין בריצוף . 2

 

בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת ע"י מערכת   ג(ום וזיגואלומיני) ואהמבה במכלולב משול : יש,ףאגבכל  ן יילבנדלת כניסה  2.13

 (.3.7.8)ראה סעיף שמן, כולל אינטרקום אינטרקום ומחזיר 

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

 .שוי איבטיחות ובאישור כיועץ הב או סגירה ידנית, לפי החלטת מטית באשוטה אויר, סגעשן/שאדלתות  :רגותדלתות חדרי מד 2.14

 בניהיתר הלפי הת, תאור, חומר וכמו :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף דלתות פח. כניים:חדרים טות דלת  

  אין.  :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישתפיםשו מ וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ים,תימו ות קוארגות, מבדמ , חדר, לובי ן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

 לה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  תאורת ליון שבת ללחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנרים יהיו ניין המגובב                  

  .ותבחדר המדרג להדלקת  אור                 

 בד( מכופף צבוע בתנור )בחלקם החיצוני בל חפ ר:ומומים: ח זגחשמל, ונות רא 2.17

 או נפרד לכל מחסן, נת מונה ופין התקאו לחיל כל המחסנים למונה נפרד, החשמל שלר הזנות בוחי: םי יתדיר יםתאורה במחסנ     2.18

 .המוכר והחלטתו בחירת עפ"יהמחסן למונה הדירתי אליו משויך               

  ן/ים לפיהבניי לש ותף משה חשמל של הרכושת הממערכהזנה  : יש.ת אלקטרומכניות משותפותו כרלמעו ה לתאורמל שחחיבור     2.19

            ם ו/או ימוקמו בבניין וישרתו ג במגרש ימוקמו בבניין/ים סמוכיםיין, אך שרתו הבנהחלטת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר י

 תא משותפות שישרתוההמערכות עלויות התיקון של , התשלומים ו/או תונהשו ותור הרשוישילאפוף , בכרשבמג סמוכים בניינן/ים

 .(ם במגרשישולמו ע"י נציגויות הבית של הבניינייין הענ ים ע"פהבניינ לכל
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 פרטי זיהוי( –תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א'  .3

 

 :*הדירהגובה  3.1  

 מ';  2.50 -מ לא פחות :ד תחתית התקרהדירה מפני הריצוף עבה הגו   

 מ';  2.05 -ת מ: לא פחופרוזדורו  חדרי שרות גובה   

   מ'; 2.05 -פחות מ אל : (שכם נרתי )בארי חסן דמ*גובה    

 מליח המיניהדירה בשט הבקרה גוטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מילערכות, בקורות, מלמעט תחת הערה: * 

 נימלי הקבוע על פי דין.המי ההגוב מןנות לא יפחת דירה על פי התקהקבוע לגבי חלקי   

 

 המשמשים אותה.ם לה או מוצמדי ים החטה ובשבדיר םי רוגימו  חדריםרשימת  – 2מס' לה טב 3.2 

 שלאחר טבלה זו(. ת, הרו הב/הערותוט יתר ב)ראה פר  
 

 ( 1)תחומר קירו תיאור 

 (2) רותר קירות ותקמג
 (4)ידות אריחי חיפוימו

 בס"מ( )

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 )בס"מ(   חים י ר דות א י מ 

 ריצוף
מ"א    מחיר לזיכוי למ"ר/

 קלים חדשים בש
 ת הערו

 ה ס כני 
 

 ןבטו יקבלו ,בטון
 ( 1)או אחר

 . ות בהמשךרוט בהערראה פ אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . רות בהמשךוט בהעראה פר ןאי ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מטבח 
 טוןבלוקי ב  בטון,

 ( 1)או אחר

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

  . תחתוןארון   חט מש על מ  ס"מ 60-כ
 )באם קיים(.  ר חלוןאזו למעט 

 ת בהמשך. ראה פרוט בהערו
 --- ( 4)ראה  חתון ת ל משטח ארון  י מע חיפו 

 וכל ת א פינ 
 בטון בלוקי בטון,
 ( 1)חרא  או

 . שךבהמבהערות  ראה פרוט אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ר ו ד ז פרו 
בלוקי בטון או   בטון,

 ( 1)אחר
 . ךת בהמשורט בהעוראה פר אין ( 3) ראה ( 2)אחר 

 ה הורים ר שינ ד ח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ראה פרוט בהערות בהמשך ןאי ( 3)ה רא ( 2)ר אח

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . בהמשךפרוט בהערות ה רא אין ( 3)ראה  "א הגרט לפי מפ

 י ל חדר רחצה כל 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון ן,בטו
 ( 1)או אחר

דלת  הקוף  שמ  הגוב ת לקירו חיפוי אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  תולפח 

 ים. מכון התקנ ם עוק" מט "תו תקן יר
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 שרותי אורחים 
 בלוקי בטון ,וןבט

 ( 1)או אחר

 מ'.  1.50עד גובה קירות  וי חיפ  אין ( 3)ה אר ( 2)אחר 
קן  "תו ת לערילי ב טיח + צבע אק עלומ

 תקנים. ם מכון הע ק" מטורי
 --- ( 4)ראה  ה קקרמי חיפוי ראה פרוט בהערות  בהמשך. 

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ערות בהמשךראה פרוט בה  אין ( 3)ה אר ( 2)אחר 

 ת שמש  ו פס ר מ 
 בטון יקבלו בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6יף ראה סע יחיצונ  חיפוי/ציפוי קיר  אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ות בהמשך. הער ט ב ם פרוג ראה

 מסתור כביסה 
 )ככל שמתוכנן( 

 טוןבלוקי ב  בטון,
 ( 1)חרא  או

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2)אחר 

   דירתי מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

וקי בטון או  ל ב  ,בטון
 ( 1)אחר

צבע  קירות ור גימ .טיח 
תקרה סיד  גימור   אקרילי.

 סינטטי.  

 ןגרניט פורצל

 דס. ת המהנטללפי החבי קירות מחסן  וע אין
  החברהג ממצ

 ת הקונה חירלב 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 ניתן  ככל שיהיו כאלה, -צה ים למחעשתומ/מתועשים חוץ קירות )בדופן פנים של בלוק תאי לוקי בטון/ן/בבטו :רותקי  רחומ ( 1) 

 ית לרבות טהרלוונ נהבתקי הלעמיד בכפוף  לכתאי. הגבס, או בלוק  י, בלוקהיה עשויה מלוחות גבסאלו תשל קירות  םשמעטפת הפני  

 בחדרי  אי/בלוקי גבס.ת וןבטבטון/בלוקי בלוקי /ות הפנים )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטוןורים(. קירגמנייני : בידוד תרמי של ב1045בת"י   

 וק בטון.או בל היצרן ים "עמידים למים" ע"ימבלוקים המוגדר תרחצה ייבנו הקירו         
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 בממ"ד לפי הנחיות .לוונטיםנים הרהתק תוודריש תכנון המהנדסלפי , רמי/ בגר/ או משולבח תגבס/טי חיט/ ליגרטיח  :קירות רגמ ( 2)

 ס.ת אלו יעשו מלוחות גבהפנים של קירו תפטעשת למחצה, יתכן שמעבשיטה מתועשת או מתויבוצעו ץ חוה באם קירות ורף.ד העפקו        

 הישראלי.  םהתקני פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון וקירות ותהתקר יכל צבע לבן. :ן גוו  י.יעה בצבע אקרילבצ  

 לבן. גוון: .דפוליסיבסיד סינטטי דוגמת ה יעצב .לפי החלטת החברהב, גבס/ בגר/ או משול: טיח /טיח מר תקרותג

    סוגי ריצוף לבחירת    . R-9 להחלקה  ות התנגד  ובדרגת נטיות וו קה הרל ות התקינה והחקי ודריש   2279ת ת"י ומד בדרישוסוג א'. הע  :צוףי ר ( 3) 

 ים מסוג גרניט פורצלן.  יח אר:  מפורט להלן ובהתאם ל המוכר,  ג המוכר ו/או הספקים שבהם יבחר רויות שיצי שפ כמה א   הקונה  מתוך 

ס"מ או   45/45  או ס"מ    60/60ת  במידו  . י ניטרל   -יר  יא בגוון בה ה מהן   שאחת   ות/גוונים לפחות דוגמא   3  -צוף ו י רסדרות של    4  מבין ה  יר לבח 

 ם אלו. לחדרי   מהנדרש   תה  ו חתהיה פ ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא    33/33

  מידות אלו יח בר מהצגת אר ו טהמוכר יהיה פ  ת הספק( קה )עפ"י אישור והצהר ן לאספ יתנ  נו אי   ס"מ  45/45ידות  במידה ואריח לריצוף במ  

 הלן:ל כמפורט י  חלופ  ח ות ארי או מיד  ת ה נוספ ציע לקונה סדר לה חייב    אולם יהיה 

   :  המוכר( )הבחירה בין החלופות היא להחלטת   

 מ. ס"   60/60ס"מ,    33/33  ם: בנוסף למידות האריחי    ח במידות חלופיות ארי    א. 

 ריצוף   רות של ד ס   5ות,  לקונה, לכל הפח   ר יציג לכל מידת אריח, המוכ לריצוף, כלומר   ד ע לכל מידת אריח המיו    סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 בהיר ניטרלי;  לפחות אחד מהם בגוון  ש בדירות מגורים,  בשימו   חים י כ צים וש ונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפו מאות/גודוג   3-ו           
 טיות ובדרגת לוונ ה הר יקודרישות התקינה והחק  2279ת"י  רישות  ד ב . העומד  סוג א' : שרותומרפסת  , שירותיםרחצה בחדרף צו רי  -  

לפחות ונים  דוגמאות/גו  3  -ו של ריצוף   ת ו סדר  4  , אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין R-11ת ח ל תא מק  ת וברצפ R-10 ה  ת להחלקוד התנג

דרגת מניעת   מור לעיל. לדייר לפי הא  ת ודרות והדוגמאות המוצג מידות האריחים ייקבעו מתוך הס י. רלניט  -בגוון בהיר    שאחת מהן היא 

ק, שיבחר פ ס ה או השתציג החבר חת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,  ה מא תעש   וכש רה   ירת חב אלו.  לחדרים  ש מהנדר לא תהיה פחותה    ההחלקה 

 ל ידה.ע 

ים המתאימניטרלי.   -  מהן היא בגוון בהיר   דוגמאות לפחות שאחת   3  -וף ו יצר  של סדרות    4חירה מבין  סוג א'. לב :ת שמשו במרפסריצוף  -

ציג החברה או ממבחר שת רת הרוכש תעשה חי ב   לגשם.ף חשו ף וה לריצה פחותנישאקה קוז, ובדרגת ההחלועי נידלם ליצירת שיפבגו

 (.יםולשיח, אין צורך בשיפ)במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי ק דה.ר על יחב, שיפקהס

  :יםרותי וש רחצה חדר חיפוי  ( 4)

  30/60-ס"מ או כ   25/33-ת כ . במידו י ניטרל   –בהיר  גוון  ב   יא הן הנים שאחת מ ות/גוו דוגמא  3רת הרוכש מבין לפחות  לבחי  -קה  קרמי  . סוג א'           

ה במידות לבחירת רמיקבק רותקי)חיפוי  ר על ידה. שתציג החברה או הספק, שיבח א/גוון/מידה, מאחת מדוגמ  ה כש תעשס"מ. בחירת הרו 

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

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50פות  ס ו ידות נלהציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במ  יה רשאי ה וכר ימ הקונה  סכמת ה ה ב   

ירות, הרצפות והנקזים מר הקירות. הקגלי וחיפוי קרמיקה זהה רה מובנית כולל בידוד אקוסטגיע סוצה. לצנרת גלויה תבבמחיר הדיר

 סמוכים. םיין/חדרלמניעת מעבר מים לחלקי בני םם הרלוונטיייות התקנשי דריפלדין ות כל אוורפי הם רטובים יאטמו לבאזורי

-במידות כ   . י ניטרל  –בהיר  א בגוון  ת מהן הי וגמאות/גוונים שאחד  3ות  פח בחירה מבין ל   א',   סוג   –חיפוי קירות קרמיקה  : מטבחחיפוי ב  

ס"מ לפחות לכל אורך   60בגובה      . ידה   יבחר על שפק,  ס ה   רה או ציג החב שת ר בח ממ רוכש תעשה  רת ה בחי  .  ס"מ   20/20-ס"מ או כ   10/20

 ל החיפוי העליון ש ר וסביבו בקו הסף  תנו י ה ור ירות תואם מאח וי ק חיפ  BIתחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת    )מעל ארון   ה ד ח העבו משט 

 לי. רי אק צבע  ובקירות: טיח +   החיפוי מ' מעל הריצוף(. מעל    1.50פה )גובה  צ ר הקרמי ועד ה

 . מ"ר   .200  עד   הבודד שטח האריח    . ראצו ט   או   גרניט פורצלןסוג א'. ריצוף רכש(: ל שנ)ככ חסן מצוף בי ר ( 5) 

 

 

  הערות: 

 שרות לבחור ולא תינתן האפ דחך ורק ממבחר של ספק אכי בחירת הרוכש תעשה א ודגשי פקס למניעת – דייר/רוכשבחירת ה 

 ה.רבחע"י הבחרו שנו מאל מספקים שונים, גםשונים מוצרים  

 כדוגמת  מיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי( מעקה אלוהיתר הבנב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיצועי – קהמע 

 ומסעדים". "מעקים 1142יות ת"י לפי הנחו יתחזה        

 . מ"ס 2 -כעד  םכימוסים חללבין ל רות,ת שרפסומ חדרי רחצה, ממ"ד ירה,בכניסה לד – יםסלהפרשי מפ 

 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) קנותה המותר בתבוג עד ()מדרגה מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /שמש פסותלמר יאהציב 

 בטבלה. המצויןיעשה לגובה  ותירהקגובה חיפוי   - רותחיפוי קי  

 ת החברה. ט לפי החל ,  ס"מ   60  -ות מ כם פח ור שא רות  באם יש פינות קמו   , PVC  ניום או מפרופיל אלומי יבוצעו פינות    –  פרופיל פינות בחיפוי  

 ה.ירבדוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף יבוצע ליט אלגש כי למניעת ספק יוד - ליטוש/הברקה 

 או /ו פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןן בתוכנית המכרוממבלי שהדבר יחייב בסיככל ותבחר החברה להתקין, ו) – תו /, קורהרגולהפ 
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  .משולב 

 מטבח, ארונות למערכותבגב ארון  ,םמחופי למעט בשולי קירות וחזיתותס"מ לפחות,  7ה בגובוף יצר הרמוים( מח)פנל – יםפולי ש 

 ום פינות )גרונג(.יטק לא, לחיפוי ושיפולים ואזורים טכניים. 

  ת.חולפ  מ"מ 3של  וגות()פם ריחיצוע מרווח בין איבנדרש וקרמיקה, באבן טבעית נים לריצוף התק תלפי דרישו – ()פוגות מרווחים 

 מ"מ לפחות. 1יצוף טראצו  רל  

 

 מפרט מכר זה  או במסמך אחרב ה,בלצויין כך בטרק באם בפועל  יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו ים לגביהם נקוד ומת)מובהר כי צי 

 .שצורף להסכם הרכישה( 

 

 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  פתח המתאים , חיתוךורלכי תבשם, תומדפי ת,רומגי ן יכלול דלתות,רוהא ון:ארון מטבח תחת   3.3.1 

 . יםכלח להצתה(, הכנה למדי ל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמלול)כ מובנות םילכירי הכנה

    .MDFו ץ'( אוידו)סנ אר חלקי הארון עץיקט. שוגב הארון יהיה מעץ דץ )סנדוויץ'(, עמהארון והמדפים יהיו  גוף                     

   עלס"מ לפחות מ 90 -כ ות. גובה סף עליון של משטח העבודה יהיהס"מ לפח  60-היה  כעומק הארון, כולל חזית הדלתות, י                   

 ל תחתית הארון.יבות שעמיד למים למניעת רט ס"מ ובחיפוי 10 -הה )סוקל( בגובה של כסף הרצפה. בתחתית הארון הגב  

 יותקנו "פתרונות פינה". ה של הארוןנידות הפס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחי 60ברוחב ת מגירו יחידת ן יכלולרוהא   

 לי( שיוצגו ע"י ואחד בהיר ניטר ןלבים לפחות )מהם אחד גוונ 5. לבחירת הרוכש מתוך קהיירמפוציפוי חיצוני: . : מתכתידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: יםמדפמר י וגימפני ו פצי רה. י החבידל ו ע/ים שיבחראו הספק/ה ו/ברהח  

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  תמידו   

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

     

מאבן  מס" 2-מבעובי לא פחות  הח עבודלבחירת הקונה משט ור:: תיאולכל אורכו  מטבח תחתון מעל ארון  משטח עבודה

עם שוליים לפי העניין(,   1,2ם )חלקי 4440  "יות תדרישל גמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונהורית )כדימפול וא טבעית

קן קנט ותי בהיקף המשטח .רחה של כיולהתקנה שטו המשטח יותאםנות בכל היקפם. רוהאת יס"מ ביחס לחז 2של בהבלטה 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   קנט מוגבה אתקנה ללה עדיף הלי שאר הקונה) כרהמו עיבודו יקבע ע"י שאופן עליון מוגבה

 ביצוע זה(. . לא יינתן זיכוי בגין אי ל היקף המשטחאף מים בכ ללדרש כוהנ

  ארון המטבח חלק תחתון, יפל מידות:

 3הקונה י בפנ גיצוכר תרה/המחבב ידו.על  ק/ים שיבחר/ואו הספוכר ו/שיוצגו ע"י המ מגוון  דוגמאות ךלבחירת הקונה מתו ון:גו   

  בודד אחד(.יש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח ות הש. לוח(טרליינבהיר  )אחד מגוונים אלו יהיה גוונים לפחות    

  

 אין. :עליון ארון מטבח    3.3.2 

 

שולחני כולל כיור מונח ה תלוי או ספה,רט או יץ'דווסנץ ע ויעשה מתועשתחתון  וןאר (,)כללי רחצה בחדריין(: ונות אחרים )צרא 3.3.3 

 פחות.  מ ל"ס  80 -כ מידות:וצירי נירוסטה.  ,לרבות מגרה/ות, דלת/ותיש, או שרלי( גטנ)אירץ קוו או  מחרס   

  רן הארון.ין לפי יצו/או מלמ קהאימרפו: פנימי ציפוי . קהיאפורמוני: ציפוי חיצ  

    'ספח גראה נ :צההרח כוי בעד ארון לזי  מחיר  

 

               :הערות  

ככל ה ינ)פ הקיר ורךלא . המדידה3.3.2והכל בכפוף להערה בסעיף  מטר אורך 05.ארונות מטבח  לש כללית אורך מדידת   (1) 

 ךם בתו המשולבי רר( מקעט )למ נור, כיריים וכיו"בתלמדיח, דים עו מי ה (. חלליםארון רך הבאו  פעמיים מחושבתיימת שק

   זה. אורי ה מתייחשבו כסטי  , לאבחארונות המט אורךמידות ב 5% -טיות עד כס נות.ו האר ךבאור לו נות יכלרו הא

טבח מהת ארונו ן ובקיר שבגב כי יתכ בון בחשעל הקונה לקחת  צמי,בח וביצוע עבמקרה של זיכוי עבור ארונות המט ( 2) 

 קה.ו זצורך תחאלו ל םי /חתפלגישה . יש לאפשר ותפיםפתח/י גישה לקולטן/ים מש קיימים

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  ניםובמ 'וכו  תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  (3)

  מדפים,תות ו לד לרבות ,בשלמותו  חטבהמ ארון  אתלספק  המוכר על ,נםתקי הל שלא הקונה החליט -                     



  

 

 

 

 

 , ג' ב'א',   פחיםנס

 29  מתוך  12 'מע  14.05.2020תאריך:   /רים חד 3 תדיר / כןלמשת מפרט מכר /121 שגר מ / מורשת מודיעיןוני הנגב/ ץ ב פר / כות הבניהמסד לאי

 

 יקוז למדיחונשל מים  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( םי נבהמו  ייםם החשמללי הכ תלהתקנ שיועדו  מותבמקו                        

 את   ברה תנחההחד שחברה תקבע ובמועם שהי הלוח זמני באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פתחת הכיור.           

 . שהרוכ         

 

  כביסה: לתליית מיתקנים 3.4

 ה.אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביס ,סתפרמ/השרותרפסת במם קוממה חוץבקיר  פתח              

ינימלי ק, באורך מחבלי כביסה פלסטי 5,  יםגלגלכולל  םניצבי ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני מיתקן 

 ."כר סהטמ 8 -ת מא פחול של ךרוסה באחבלי כבילל כו  "מס 120באורך מינימלי של  מתרומם מתקן וא ,ס"מ 160של 

 חצר.ב לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך 

 . 5100מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: : )ככל שמתוכנן( מסתור כביסה 

 

 

    )מידות בס"מ(  בדירה סיםדלתות, חלונות ותרי  רשימת – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים חלונות   תדלתו ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/  ומיניאל

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

ץ מר )עוח
מיניום/  אלו

 מתכת(

  החיתסוג פ
  כע"כ/ /)ציר

 ס( י כ נגרר/ 

ידת  ומכמות 
 ח הבנוי הפת

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 בים שלחומר 

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי(

 כניסה 

1 

 גילה ציר ר  דה בטחוןלפ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 ר וידדר ח

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ' מז אלומ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 מלישח ה יללג
 י ידנילל גיבווכ

 175/220-כ --- 175/220-כ

1 

 ציר רגילה  וגג ' מז אלומ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 מליילה חשלג

 כולל גיבוי ידני
 75/220-כ --- 75/220-כ

--- 

--- --- 

1 

 וגג ' מז אלומ
 רר כ.ע.כ גנ

 ק קבוע מעל חל

1 

 ומ' לא אלומ' 
 ילה חשמלילג

 נייד גיבויכולל 
 175/140-כ 175/140-כ ---

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' אלומ

 135/115-כ 135/115-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' אלומ

 95/115 -כ 95/115 -כ 80/210-כ

1 

 ציר רגילה  ג ג וז מ' אלומ

--- 

--- --- 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' אלומ

 75/210-כ --- 75/210-כ

 ממ"ד  
מש  שמ)

  נהכחדר שי
2) 

1 
לפי  פלדה 

 א  ג"ה
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 גג זואלומ' מ
 או  נגרר כ.ע.כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  כיס רר לגנ אלומ'  ומ' לא

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  גד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/יםפלדה נ  שתיים,  חת אואכנף  
          א. "לפי הנחיות הג ציר רגילה  וא  לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 כללי

1 

 רגילה  ציר +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 יונט 

 קיפ( )

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 80/210-כ
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 תריסים חלונות   תדלתו ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/  ומיניאל

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

ץ מר )עוח
מיניום/  אלו

 מתכת(

  החיתסוג פ
  כע"כ/ /)ציר

 ס( י כ נגרר/ 

ידת  ומכמות 
 ח הבנוי הפת

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 בים שלחומר 

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי(

 יתשירו
 יםרחאו

1 

 ילה גר  ריצ צוהר + עץ 

--- 
 אוורור 
 מכני

--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  ר +צוה עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 וינט 

 קיפ( )

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85 -כ 80/210 -כ

1 

 ציר רגילה  ג וג מז מ' אלו

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210 -כ

דירתי    סן מח 
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :תרו ואח טבלהל ערותה

 ם הרכישה(.הסכף לורשצחר במסמך א זה או  רבטבלה, במפרט מכ צוין על רק באם )הקיים בפו 

בתחתית ט פולימרי נקעמידות למים ויכללו התקנת  היינהדלתות תגילה. הר ציר יחתפתוב 23ס' י מראלשין תקאם לבודה בהתדלת עץ ל =עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר , לומיניוםהא ץת יועוהנחילפי  סוג פרופיל:יניום, לומ= אאלומ' ך(. משת )ראה פרוט יתר בסעיף י' בהס"מ לפחו 7הדלת בגובה 

( בקיר, גומחה )כיס ך= כנף נגררת על כנף ו/או לתוגרר כ.ע.כ י נתפלת, משלה+ רגי=  יפ()דרייק טוי נ סב, טוי(שתפלת )נ= פתיחה מקיפ פתיחה, 

כולל אטם  וקצף יתן מליאורילוי פומן(,  ברלומיניום )בעובי לפי הנחיות היצם עשויים פח אסי: שלבי התריתריסים ,עה אנכית= כנף בתנוגיליוטינה 

  (.בחדר דיור חשמלית,הה לי)גיבוי ידני אחד, לגל יו/או חשמלרצועה  באמצעות, מעלהפי גלל כלתריס נ =ה לי גל. גברתאטימה מוהשלבים ל גומי בין

 הדלתות/ לסה"כתאים בדירה ת הכללית ובלבד שהכמות בטבלהד מחדרים אח של רבתיאופיע הומשותפים לשני חדרים יכולות ל, דלתות/חלונות . ב

 .ערכת מיזוג האווירקוד מכנה לתפס"מ כה  3  ה עדרצפל ו מעוגבהם יפני תתודלולי יתכן וש ות בטבלה.חלונות המצוינ

 תי לוחונהמורכבים מש, לפי דרישות התקן ירגיל/בטיחות( Double Glazingכפול ) ג שקוף גוזי מאלומיניום עם ,למעט ממ"ד() תויטרינו  /חלונות  .ג

הם יהיו בעלי תו תקן ואביזרים יביורכנות לוהח  .מ("מ 6של ובי בע אויר וחרועם מלפחות,  מ"מ 4 ובי)זיגוג בע ויר ביניהםאורווח ית עם מזכוכ

ורשה ממתקין  יותקנו על ידינות ונעילה. החלו מנגנוני פתיחה, צירים, גלגלים, ידיות מובנות ,EPDMרגלי זיגוג, אטמי גומי ובכללם: ס ,םמקוריי

 יותקן ת,החלונו לכל במסילות :רשתות .העורף  ודת פקחיולפי הנ, נגרר  דהלפם י/כנף  מזוגג עםלומיניום יהיה חלון מסוג אבממ"ד  צרן.עם הימט

 .אחת רשת לכנף  כהכנה הבמסיל נוסף  בנתי

ה למרפסת שרות ם פונבח באלרבות במט ר(וש אווררנות התכנון והבניה נדבהם לפי תק)בחדרים ש וני יצלקיר ח או דלת מזוגגת/חלון ו בהעדר  .ד

 .וי(יספת כפר ותב)לר מכני רורוואן תקיו, או חלון ורה בתריסהסג

  מיניום.יועץ האלועפ"י תכנון , גוון, סוג פרופיל .עשויים אלומיניום ות החלונות והתריסיםגרמס .ה

 . "חלב"(ה )ממואו ע השקופבטיחותית זכוכית תותקן  (,)באם יש חלונות םושירותי  רחצה בחדר . ו 

 . דרישות כיבוי אש לפי  בועות,  פות ק או רפ / ו   לת בד   בכה ס ו/או  מכני  ר  רו ו ו א   ו א / ו לון  מצעות ח ( יעשה בא ככל שנרכש מחסן )   סן המח   ורור ו א  . ז 

ות כמער, (טלסקופית)פנורמית/ הצצה עיניתמי נוסף, ניסגר בטחון פ 5044ל תקן ישראתואמת ל רב בריח, טחון(לדה )בי. דלת פהיסנכדלת  .ח

מ"מ   1.25של  בעובי ולוונתגמה פלדה מניוף במשק .רהר דיפסמו ר דלתצון, מעתחתו ת סף מברש ,נעה ו"רוזטות" יתידר, ן צילינד, מגםיריצ

 מר לגוון לפי בחירת המוכר.חיפוי ויניל או צביעה בתנור. גקוף יהיו בשמלפחות. כנף הדלת וה

  .שא/ןחובטות קנו דלתיתכן ויותקומת קרקע דירות ביסה ל, בכנהכבאות רשות תנחיוי הפל .בחירת החברהגוון לפי  ל, ניו ציפוי ממ"דת דל .ט

בכל היבט  ךאו מילוי אחר שווה ער/וקסבורד עם מילוי פל ויה משתי לוחות מודבקים על מסגרתהיה עשהדלת ת ף כנ :םפני  דלתותמכלולי  .י

אים המת מתועשע או ציפוי חיצוני ו צביקה אגמר פורמית. לשקוף הדמצירים יותקנו בהתאם לסוג אחר. יים, וסטיקה, קאקחוזק,  –תפקודי 

בהתאם לתקן ישראלי יהיה  משקוף הדלת .צדדים לפחות 3-הדלת )קנט( מצופה בכנף  בהיקף  .םדיהצדני ת משתכמ ידיותעם  ,םיבמידות לעמ

מבטיה / מקלחת רי אבחד  מים.ה עמיד ליקנתו יהת. המשקוף לאחר האטימה יכולל פסגמר תואם לדלת ב הלבשות פולימרי או עץ בעל  23מס' 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'א',   פחיםנס

 29  מתוך  14 'מע  14.05.2020תאריך:   /רים חד 3 תדיר / כןלמשת מפרט מכר /121 שגר מ / מורשת מודיעיןוני הנגב/ ץ ב פר / כות הבניהמסד לאי

 

גוונים לפחות  3 ומתוךשיוצגו לו  תמגוון דוגמאו לבחירת הרוכש מתוך גוון:   הדלת. נף בכ וגגזור, מא-צו ר/וצוה "ינופוס פדמוי "תל סיבובי מנעו

 בחר/ו על ידה.או הספק/ים שי/ו רהלבן(, שיוצגו על ידי החב )אחד מהם

 בנוסף, .עקבורג בוע סואין לק ,מה(וקבם דיירית כלל הלשמש אור אמ )בחרום קומתי חילוץ כפתח המוכרז  ירהדבח ובפת דבממ" -פתח חילוץ  .יא

 יון הפתיחה.וכתיחה ון/תריס, לרבות סוג הפשינויים במידות הפתח, סוג החל חילוץ יתכנו בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח

 2 -כ בוהיםג מ"דמה ף צות וריסף הדל חיצונית. נגררת,/, הנפתחתמהה אטות פלדמוגן הינה דל ה למרחבסדלת כני :פיקוד העורףדרישות י לפ .יב

מעוגלים  וריום + זיגוג וכן  פתחי אוורכנפיים לפתיחה. חלון אלומינ 2 לכיס ו/או תודה כנף אחת או שתיים, הנגררון פלרה. חללס הדיפמל מע ס"מ

ח פתיד לור הקי ע"ג ,(ף ורוד העפיקיות לפי הנח) סינון אויר מערכת התקנת רוק.ם לפ, וניתני()פלנצ' החסומים בדיסקאות פלד ים שונים,בקוטר

הרי , מתקן הסינוןע"י החברה סופק יודגש שבאם  (.2010א מאי ת הג")תקנו צרן.יההפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות  רוצתי ררואווה

י ע" לכךמכו שהוס םירמי הגווספת ע"ואטימות נבדיקת תקינות יחייב  ש,וכהר ע"ירוקו יפן כלעורף, האושרו ע"י פיקוד ונבדקו תקנתו תקינתו והש

פועל ב ען הביצוע בפועל יגבר הביצוניות המכר ו/או במפרט המכר לביהמצוין בתוכ ק יודגש כי בכל מקרה של סתירה ביןעת ספלמני .ף רעוד היקופ

 ל פיקוד העורף.יות מעודכנות שהתואם הנח

 

 

 דירהסניטרים ב אה וכליםתברו קני מת – 4' ה מסלטב 3.6 

 זו(לה בטר לאחהערות גם ה )רא  
 

 ןתקמי 
 םקו מי 

 ורחיםשרותי א בחמט
  רחצהחדר 

 כללי
 רחא פסת שרות רמ

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- הערה )א(ה רא

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

ות מיד
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3עיף ה סאר --- --- גסו 

 --- --- ראה נספח ג' --- ---  י ₪כו זי 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 ב'( )השטיפ

 

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- היצרןלפי מידות  רןלפי מידות היצ ---

 --- --- 'א א' --- גו ס

 --- --- אין אין --- ₪ וי זיכ

 אמבט/ 

 לחתקמ

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למים קרים 
מהקיר  ,כיורחמים ל/

 המשטחמאו 

 --- --- מערבל ח/פר פרח פרח דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' ראה נספח ג' אין ₪ וי זיכ
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 ןתקמי 
 םקו מי 

 ורחיםשרותי א בחמט
  רחצהחדר 

 כללי
 רחא פסת שרות רמ

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- גסו 

 --- --- נספח ג'ראה  --- --- זיכוי ₪ 

 סוללה למקלחת
 מיםקרים וח למים

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- וגס

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

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

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, סהי מייבש כבמ  ת אדיםפליט

 גירהכולל תריס הגנה ומשקולת ס
 חשמל והזנת

 --- יש --- --- ---

 םיח כלי חיבור מדהכנה ל
ר וחיבהכנה לו זבר כוללתה ההכנ)

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

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

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים ימוםנקודת גז לח

 :ואחרות טבלהל ערותה

 להסכם הרכישה(. ר שצורףחך או במסמה אר זמפרט מכה, בלבטב צוין רק באם  )הקיים בפועל 

  תקנה נירוסטה בהץ גרניט/ורומחרס/ סילי קוורץ/ ק ,לבחירת הקונה: "מ(ס  80/46 -כפולה כ ס"מ או  40/60-)בודדת במידות כ כיור מטבח  )א(

נטילת  רכיו  רה."י החבר עיבחספק, ש/יצרןה ילפ י(:)אינטגרלרחצה שולחני כיור . ג חומר הכיור()לפי סו נהתחתו בהתקנה או  שטוחה

 . לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה, במידות חרס ם:ידיי 

 ( )מושב :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת . 1385"י ת"י עפ ליטר( 3/6) דו כמותי חרס,/סמוי ז שטיפה:ארג תלויה.: האסל )ב( 

 .הי נירוסטבעל צירכבד  פלסטי               

 ת תמיכה בפינות ומיט ץני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עמ"מ הומוג 3.5י בבעוקרילי ר אחומתהיה מ טיה:מבא   

 מאייל.מ"מ לפחות מצופה א 2.5בעובי  לחילופין מפח . ווןי ברזל מגלמפרופיל               

וא ימוקם וה בציפוי כרום ניקל ,גנון קרמי דו כמותינל מקסר בעמי רבלפרח/מע :דגם: חרת מטב. לקעכם()כולל חס מיםלמים קרים/ח סוללה  (ג) 

  סדרות 3לבחירה מתוך  .ס"מ לפחות 20לעומק ת וס"מ לפחו 25 -פיה בגובה כ :תהיינה ברז תמידו ,יורהכ או העבודה משטח מישור על

 דה.שיבחר/ו על יאו הספק/ים /ה/קבלן וו ע"י החברשיוצג

  או העבודה טחמש מישור עלוהם ימוקמו    וי כרום ניקלבציפ,  פיה  ערבל: דגם: פרח/מ)כולל חסכמים(  חצהור/י רלכי , םרים/חמי קים  למ  סוללה )ד( 

 יוצגו ש סדרות 3 לבחירה מתוך ס"מ לפחות, 15מק ולעו פחותס"מ ל 15 -כ באורך  :תהיינה ברז מידות ,הכיור  

  דה.י לחר/ו עק/ים שיבבלן ו/או הספע"י החברה/ק  

 הכוללת יציאה תחתית  ,רום ניקלבציפוי כ מים חמים וקרים מיקס מהקיר תותקן סוללה :באמבטיה :)כולל חסכמים( מיםחים/מים קרה לוללס )ה( 

 לף. מ לפחות ומז"ס 60ורך יל אנכי באוונן, מוט החלקה טלסקופי ומובמתלה מתכ ר שרשורי,ינוצלמיל' האמבטיה   

 ברה/קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.ע"י הח צגושיו ותסדר 3 רה מתוךלבחי, תה/מקלחיטת האמבסוללו  

 .ניל יזברו: חיבור לביוב, ללתכו  שטיפת אסלה ארגז/י ו כיורים התקנת  )ו( 

 .: לבןבועותגוון הק )ז( 

 . ת חשמלהזנו םאו שפכיחין לודר לקו וב( וחי7200קון אוג' תי -)הל"ת , מים חמים: מים קריםה כוללתלמכונת כביס כנת חיבורה )ח( 

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

 פקת מהרשת העירונית.מים בטמפרטורה המסו :מים קרים )יא( 
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 ישראלי ןים בתקומדעש ותקבועו לרכוש לבחור א חריות הרוכש,, באהחברה ינם ממבחרבאם א -בטיה(גנית/אמקבועות רחצה )א יב() 

 .  R-11 -ות מחא פול לקההח יעתלמנ  

 הכיור.  ישור משטח העבודה אוברז הממוקם על מ = קרי פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול ראש ברז נשלף =  )יג( 

  ת אחת. ם, בעזרת ידיים /חמיר( = ויסות מים לקר)מיקס מערבל  

 שניהם.או /ורז פיית בו לו/אמקלחת  לראש, םים/קריחמ םל מייסה/יציאה, שנטרפוץ( = חלוקת כניא) דרך-רב  

  

 ך אחרבמפרט מכר זה  או במסמ באם צויין כך בטבלה,יותקנו בפועל רק )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל 

 (.הרכישה שצורף להסכם 

 

 , ברצפה, הבניין( ללם לכיותפמשוכן ית לקם)בחיוב ני בלטוורת לקביק פתחיצנרת ו: אחר ספים בדירה, לכל צורךנסטלציה נו אביזרי אי    3.6.1 

 (. "י דרישות כיבוי אשוכמות, עפ )מיקום יבוי,יתכן מתזי כסטלציה. האינ החלטת מהנדסבמיקום וכמות עפ"י , בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  דפיקו בליגז וכ ברתלהעוצנרת  פוצלמ וו/א זימרכ ינימניקוז למזגן ת מהנדס האינסטלציה. לפי החלט ,מיקוםב יםרון למחלקי מא  

 , שרות ו/או במסדרוןרפסת במ מפוצל,ו/או  רכזימיני מלמזגן  ועדמי. מיקום למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום   

  .הרהחבטת מהנדס במסתור כביסה,לפי החלליון ו/או ע בגג  עבהלמ מיועדקום ברה. מיעפ"י החלטת הח  

 תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולארית תהיהסולארית רכת עת מבאמצעוות דירחמים ל מים קתפהס   3.6.2

 . יימר(ימום המים )טזמן לח ם החמים והתקן קוצבת גיבוי חשמלי לדוד המילרבו 579תקן ישראלי בהתאם לדרישות       

ן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק והתק מליעזר חשנט אלממום עם ל חיולכארית וסולהרכת ( המחובר למעיותקן מכל אגירה )דודלכל דירה   

 .  במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה 

ן קוצב והתקחשמל  ם באמצעותשה חימום המי, יעריתבאמצעות מערכת סולאלא ניתן לספק מים חמים לפי הוראות כל דין  לדירות שלהם  

 .מים )טיימר(זמן לחימום ה 

עליון גג  או בסמוך לה שירות אובמקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת : מיקום הדוד ;ליטרים 150: תליבובק מיםם חלמי )דוד(  גירהא למכ            

       נדס האינסטלציה.מה תכנוןלפי  

 . (2007 ן אוג'תיקו-)הל"ת ונת כביסהמכ .האמבטי, רחצהוח מטב : קערותםים לכלי חיבור מים חמ 3.6.3

    .בלבדגן ת ה, בדירויש :י"לד"ברז  3.6.4

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

  ינסטלציה,האמהנדס לפי תכנון  ,PPR, S.Pונת, פקסגול, ומגול : פלדהוקרים חומר הצינורות: מים חמים 3.6.6

 טי.: פלסשפכים: פלסטי, דלוחין   

 יש.: מטבחב זודת הגז ועד נקהג ה ממקורירצנרת גז בד 3.6.7

 .: ישגז לדירה נהו כנה למה 3.6.8

 

  הערה: 

 ברזי ניתוק, התאמות, , בור מחברים, מאריכיםם עתשלוכולל מחיר הדירה אינו החברה. לפי החלטת הינו בדירה,  הגזנק' מיקום  

 ז, הג בורצמו לחיע נהמוהמונה והתקנת ה רךונדרשים לצהאי ותשלומים נוספים פיקדון מל ים, ריכוז מונים,, מיסמונה וןפיקד 

 ,כנה בלבד()ה וול פלסטיבשר לתחמושנרת אספקת גז צ בבניין.הגז המורשית ע"י החברה לפעול ' הקונה ישירות לחב ישלם תםוא 

 .כלולה במחיר הדירה 
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 (זו טבלה לאחר )ראה הערות  תקשורתקני חשמל ו מת – 5טבלה מס'  3.7
 

 ג' ח, ראה נספון טלפ קודותת תקע ונ, בי רדות מאו מחיר זיכוי לנקו 
 

 םמיקו 

ודת קנ
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  יתב
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 תאחר/ הערו 

 רהלדי  כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 ן+ לחצןפעמו -
 אינטרקום  -

ללובי  ורה אמפסק ת  -
 . גותדרר מדמתי/חקו
 . יתדיר חשמל   חלו -
ארון תקשורת כולל   -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 דיור חדר
 אוכל נתופי 

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -י ס חשמלתרי
נקודת חשמל להפעלת  

 התריס. 

 פרוזדור
1 

פסק  לל מ כו)
 ליף( מח

1 - - - 

  3דור באורך מעל בפרוז
לל  מ' או בפרוזדור הכו

ת  ונקוד  2"ר",  ניית פ
 ף. חלילפחות + מ  רומא

 1 חבמט

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

ם השקעים, בתי  מיקו
התקע יהיה מעל  

בודה ככול  משטח הע 
התאם  ר ובפשהא

  תכנון המטבח יותקנול
ם  שקעי כח נפרדי

 ר למדיח, לתנור, למקר 

 ינה הוריםש דרח

1 
פסק  מ  כולל)

  מחליף
 ( ורהלמנ

4 
יים ליד  נ )ש

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

 /ד"ממ
 ח. שינה

פי  ל מנורה 
הנחיות  

 ד העורף פיקו
3 - 1 1 

וד  פיק  תקנות לפי 
 העורף

 ר רחצהחד
 ()אמבטיה

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

ע  בית תק)
 לתנור( 

- 

תקן קוצב זמן  + ה
  פסק לדוד הכולל מ 

  עפ"י שמש במיקוםה
 תכנון. ה
 יור מכנוור + א 

 - - - - 1 ירותיםש
 עדר חלון, בה

הכנה לנק' אוורור מכני  
 + מפסק היכן שנידרש. 

 סת שרות פמר
1 

 ן מים( )מוג
- - 

2 
 מוגן מים 

 כביסה, )מכונת 
 כביסה( מייבש

- - 

 שמש תו רפסמ
 (רדיו )

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
+  כולל תריס חשמלי 

  היחמנגנון פת  מפסק + 
 . יידנ 

 ש שמ מרפסת
 ריםו ה הח. שינ)

 (ומרפסת שירות

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - - 

 מחסן
 (שהוצמד)ככל 

1 - 1 - - 

של   שמל צריכת הח
תחובר לשעון   המחסן

החשמל הדירתי אליו  
  שויך המחסן. אומ

שהזנות   לופיןלחי
  החשמל של כל

ו למונה  המחסנים יחובר 
תף ונפרד  משו

בלבד, או  למחסנים 
לכל מחסן,   דנפר   המונ

י  ועפ" וכר לטת המ להח
 בחירתו. 

 כביסה מסתור
 ככל שמתוכנן()

- - - 
1 
הכנה   )פקט 

 למזגן(
- - 
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  אחרותהערות לטבלה ו 

 קודת הדלקה אחת.נארמטורה(, כולל  /לאהי -יסויה )ללא נורה וכבית נורה על גבי קיר או תקר = קרהמאור קיר/ ת נקודת (א)

  כל שקע בנפרד(. )שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר .רגיל שמלמזרם חון חשמלי הניז ןמתק ר" בודד לחיבו= "שקע אור )רגיל(תקע מ בית (ב)

 חות.ממ"ר לפ  1.5 החיבור יבוצע בכבלים

יבור הח כל שקע בנפרד(.נספר  ם או יותר בפנל אחד,י)שני שקע שמל רגילחמזרם זון הני עם כיסוי, שקע בודדמוגן מים:  ע מאור )רגיל(בית תק  (ג)

 . חותממ"ר לפ 1.5 בליםכיבוצע ב

לכמות  ספתושאינם תוא' וינים בסעיף של נקודות המאור )בתקרה או קיר(, המצ תאור בלבד לאופן ההדלקה דלקה כפולה=ור האת מנקוד (ד)

 בסעיף א'.מאור המצוינות ה נקודות

 2.5ם יקבלרד עם נפ ללוח למפסק תשירוימחובר  נפרד פרד )כל נק' במעגלשמלי נצא/ים על גבי מעגל חמ"שקע/ים" הנ = פרדנמעגל תקע בית  (ה)

 מ"מ . 

 בדרגת הגנה גבוהה.קצה מוגן מים ד אך אביזר העגל חשמל נפרבית תקע מוגן שאינו בהכרח במאו אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

ם, שביבין מח –ת רותקש תלפוניה, נקודד וכוללות נקודת טאו לחוודות ביחד )קומפלט( קנ 3= )מחשב( קשורתתחוץ/ לפון טטלויזיה/קודת נ (ז)

אינטרנט. /ת הטלפוניםור הדירה לרשללא חיבים.  ר, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלחיבור לקליטת שידורי חובה כאמו –זיה לוויטדת נקו

 .כיסויכולל  1מודול  55 וקופסא ד נקודת ההכנה בקירעמריכוז התקשורת ו המשיכ וחוטת תכלול צינור נקודת התקשור

 .(הענייןעמדת שומר לפי לדלת כניסה למבנה או ללאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים )ות מ/ודהנקם(= רקו פנים )אינט ן טלפו  נקודת (ח)

  מ"מ.  2.5נפרד עם כבלים  למפסקלוח מחובר ישירות ל, על גבי מעגל חשמלי נפרד תקע כוחבית  = דת כחנקו  (ט)

נה )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכ שורתק' תנה לנקהכ שיכה בלבד.מ וחוט רת )"שרוול"(ן אחרת הכוונה לצנלא צויבאם "הכנה"=   (י)

מניעת ספק ללי(. ספירא "תנור להט" )"מפזר חום" ול ן )באחריות הדייר(,יותקר הרחצה מעל דלת חדת באם ההכנה לתנור חימום נמצאבקיר. 

 .ע מוגן מיםקשללת ותנור חימום כההכנה ל "י החברה.פקים עאמצעי חימום לא מסו ייודגש כ

את אותה/ם  דליקים/מכביםביניהם, אך מביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני א ה/ותדנקו =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

בר ישירות וחדה תולכיריים. הנקחת למקום המתוכנן בח, מתתלת פאזית בארון המט תותקן נקודתפאזי=  ר תלתחיבו מגורים הכוללת בדירת  (יב)

 שמל הדירתי.מפסק בלוח החתכלול את כל החיווט לרבות בית שקע וה. הנקודה 5*2.5וח החשמל ותחווט בכבל י בלזפא סק תלתלמפ

 

 רר זה  או במסמך אחפרט מכצויין כך בטבלה, במ םותקנו בפועל רק באי לעיל רות ש התייחסות בהע)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם י

 שה(.י כם הרכשצורף להס 

 

   אורת נגנון שבת לתמובחדר מדרגות  לחצן להדלקת אור .יש :ת מאורו מבואה קומתית: בכל קומה: נקודת/ ו דרגחדר מ   3.7.1 

  יש. :ומתיתלהדלקת אור במבואה ק לחצן מתוך הדירה .שי ור:קת אלחצני הדל יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

 ות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.תקנ פי ירה עלבד )צינורות( םירוולש: הכנת ן חוץ טלפו  3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.: סטנדרטוג: סהדלקה/שקעאביזרי  3.7.4 

בתוך  יל(,גרשקע  )כוללדירתי  ולוח תקשורת (עתידברחבה לצורך ה מודולים 6-ל ל השארת מקום פנויל)כוי דירת לוח חשמל 3.7.5  

 אין.שעון שבת: יש.  :מפסקי פחת לפי תכנון מהנדס החשמל.  :קוםי מ .: ישרההדי 

 כולל קוצב זמן.  יש.: חשמלי שמש/ מים, מל לדודנקודת חש 3.7.6 

 .קונה(ה וע"ח ן ויותקן ע"יקנת מונה אשר יוזמתנה וההדירה אינו כולל הזמ מחיראמפר. ) 3×  25אזי: לת פ: תחיבור דירתי גודל  3.7.7 

 שית בקומתת הכניסה הרא, כולל לחצן לפתיחת דלשמע דיבור רקום)אינט .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, וםטרקנאי  מערכת 3.7.8 

 שינה הורים(.בחדר  רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.אי: מעגל סגור )נפרדת(בת טלוויזיה נוספת כמער 3.7.9 

  טלוויזיה רב ערוציתטת ילקלכבלים ר ללחיבו הכנה :יזיהוטלו ת שידורי הכנה לקליט 3.7.10 

חילופין .  ל(אשר תספק שרות זה ערוצית -רבהטלוויזיה ה לחברתישירות א חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ללא ממיר ולל)   

ה י הקונע" שאשר יירכ יתדיר ר)ללא ממי M.Fדיו ור 33, 1,2וץ רורי עלקליטת שיד ר בניניםפאו למס ןלבנייזית כחת מרת צלאנטנ  

 ק שרות זה(.מספ  

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. ה" אווונטמאורר דירתי " וח חשמלי חיצוני )משותף( ו/או ע"ייבוצע ע"י מפלפי תקנות,  המחויב באוורור מכני אוורור חלל  -  
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שמלהח תלרשו פאזי לתת לחיבור םיאתת תכהמער .דירתיתה החשמל צריכת של הולבקר לניטור מערכת תותקן דירה בכל -  

 .המשתנים שמלהח תעריפי הזנת ותאפשר הישראלית   

 :לתכלו המערכת                                   

 שמליח זרם המודד רכיב על תבססתמ אשר הדירתית חשמלה בלוח ידהמד יחידת                                   

 ; לחוטיא לשידור תקשורת יחידת) פאזי תלת לוח בורע רםז ישניחי שלושה                                   (

 תםאו ומציג קומיתמ בצורה הנתונים את ומעבד המקבל יאלחוט יגיטליד צג                                    

 הכניסה אתבמבו / יסהנכה לתדל בסמוך ,ירההד בפנים יותקן צגה ; רהברו בצורה                                    

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת נרגיה השוטפתהא צריכת ונינת את לפחות יציג הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה גישנ במקום                                    

                                .הכספית                                    

 .3.5פתחים סעיף לת בבט תריסיםגם י/ים. ראה למם חשיחיבור לתריס/ -

 

 

 ימום, בדירה:מתקני קירור / ח .4

 :לותכל ראש ,פאזי תלת דרטיתסטנ אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנהיש  ן.אי מרכזי  מיני  דירתי  מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל אוויר פיזור שרמאפה חרא יקוםבמ או המסדרון וא יהטהאמב חדר קרתת לתחתית בצמוד ידילמא ןמתוכנ מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                         המתוכנן םהמיקו בין הרצפה יובמיל ונעה מוכנסת בקיר יחשמל ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות נדרשותה התשתיות ועביצ  .2                   

  מוצא .ההכביס לניקוז מסתור או רצפה למחסום דהמאיי ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,הבלמעתוכנן המ המיקום ועד דמאייל                        

 .בפועל המערכת קנתתלה עד ,בסג בלוח כיסוי תבאמצעו הסתרה יכלול "צמה"ה                      

 .המסדרון קיר על רמוסטטהת למיקום עד דיהמאי ממיקום קיר דלפיקו ריק שרוול תנהתק                   3.

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

 .המעבים / עבההמ םלמיקו ומוסתר עמוצנ מיקום . 5                  

 :הכנה תכלולה ה זהר י בממ"ד. במקצע הכנה למזגן עילוף, תב*באישור פיקוד העור   .     6  

 מלוח החשמל. נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה  -                     

 יסגר במכסה. יינור ה הצפעיל בדירה. קציר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה ם, מנקודה בקצנרת ניקו מי -                    

 ן.ונהתכ פנע ומוסתר ע"בה יהיה במקום מוצעום הממיק -                    

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

 לכל  גומיז מאפשר אינו רהיהד וןתכנ האוויר מיזוג סמהנד קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1ור בסעיף מעבר לאמ .ין: אמזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת םי/ לפוצנים מ/זגןלמ הכנה סף ונב צעותב ,כאמור חתא  מרכזית מיני כתרמע ותבאמצע חלקיה  

 .מים יקוזנ וצנרת גז תצנר, צנרת חשמל לרבות הנדרשות תשתיותה   

  .ןאי: מרכזית בבניין  מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת 4.3

   .: איןל בגזעהפו תנור חימום   4.4

 )בחדרי רחצה(. .וגןמ קעש וללתהכ חימום תנורל קודהנ תבוצע. אין :ימום הפועל בחשמלחתנור   4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7

 .: איןפתי חימום תת רצ  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 
 
 

 
 דירה, במחסן:ביחות ובט ידורי כיבוי אשס* .5

 .: ישכש(נר ם)בא במחסן  .תרשות הכבאו יש ע"רדיככל שי: הרבדי  )ספרינקלרים(: ומטיתמערכת כיבוי אש אוט 5.1  

 .ע"י רשות הכבאותדרש יככל שי: גלאי עשן  5.2  

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

 

 , תע"י רשות הכבאו  דרשי י , ככל שעליהם יפוי ציפוי/ות חלרב ,טיחות אלו כיבוי וב גילוי, סידורי * התקנת   

 ר עקב דרישות תיכנוניות.אח םיקו קנו במיותיסומנו אך ש ו/או  ,כנית המכרתו ב יוצגו  לא בהכרח    
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 יתוח ושונות:עבודות פ .6

 חניה 6.1 

  תחום המגרש;ב: ולםכ. החניה אחד לדיר ולא פחות ממקום לפי היתר הבניה: םלבניין/י  ניההכל מקומות חסך  6.1.1   

 . ע בסיד סינטטיוצב בבטון או בטיח פנים ושיע :ףות פנים המרתגימור קיר. המרתף תבקומוכל החניות               

  ;אין(: )לפרט חניות במקום אחר  

 תוכנית המכר.כמצוין ב: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר, : ישמשותפת(/חניה לנכים )פרטית 6.1.2   

 רשמי   הנכ צגת תגם הירה נכה )עד רוכשלהיתר, תימכר וח ובנספח החניה לתבה/פימן בתכנית המגרש/סביוחנייה לנכים כמס             

 לדייר שאינו נכה. ירי הבית וגםה, בין כלל דנכ מטעם משרד התחבורה(, ובהעדר רוכש                                

 : יש.רכת תאורהעמ .מוחלק בטון :יתקרה חלמקו  /מקורה חניה פתגמר רצ 6.1.3  

 יש.: שה לחניה מהכבישי ג 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר.יקוםמ ת.ת לפחוחא :יות לדירהנחספר מ 6.1.5  

    אין. :לחניהבכניסה סום מח 6.1.6  

 ח המגרשפיתו  6.2 

 .לבנין הסהכני למבואת עד ובחמהר תצוניחי כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום                                

 ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב תפחול[ וצף רמ כניסה שביל לתכלו החיצונית חבההר                                 

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

 .בן טבעיתאאבנים משתלבות/  /טאספל ליט/: בטון/ גרנומרשבילים: חומר ג 6.2.1  

 .ון בהירכל הניתן בעל גוכהריצוף יהיה  .בעיתטבן בות/ אלשתט/ אבנים מלפאס /טבטון/ גרנולי: : חומר גמרדרגותמ/יליםשב 6.2.2 

 ם גינון חסכוני במים בהתא .יש :צמחיהת(. תכנית  מצורפסימון ב)על פי  .יש: חצר משותפת 6.2.3  

   משרד החקלאות. תלהנחיו                                 

 .ש: ימשותפת רשת השקיה 6.2.4

 יה. לא מגונן וללא מערכת השק לשטח  ונההכו צר,. )חלפי תוכנית המכר :יציאה לחצר מחדר; שי: ן גה/ות הירודה לדמ, צצרח 6.2.5  

 בעת  יעשה ע"י הרוכש הבניין( שולי מים מ )להרחקת שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות : סידורהערה   

 .הפרטית סידור הגינה    

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים,  ) , חלחולביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : ן ג ות/הה לדירודצר הצמח, בותשותפמערכות מפירוט  6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

 מ"ר. 7-מ תפחו לא: יש, בשטח ן הצמודה לדירה/ות גמשטח מרוצף בחצר  6.2.7  

  יות.ישת הרשולפי היתר הבניה ודרמר: ו ח: ות של המגרש/חזיתבגדר  6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה ת הפיתוח המאושרתינתוכ לפיצע מו גובה מב   

 .אין(: הבחלק קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.9  

 

   משותפות מערכות .7

 מערכת גז:  7.1 

  כניתתואר בתוהמ ובמיקום ,ם חברת הגזע, בתאום קרקעי -ז תתג י/צובר באמצעות מרכזי רסידו נה לאספקת גז:הכ    7.1.1  

 ה ת הנאוקזי נהבמידת הצורך תינת המקומית. שות הרשותעפ"י דרי ו/או יקום אחר שיקבע ע"י החברהמבאו  הבנייןו מגרש אה   

  צנרת הגז ותחזוקתה. להנחת    

 עלות חברת הגז.בוצנרת אספקת הגז הינם ב ,מורצובר/י הגז כא מובהר בזאת כי   

 ;יש: לדירה מרכזי  ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (..63)סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. הדירה ךו בת זספקת גא צנרת 3.7.1  

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 .ת יועץ הבטיחותלפי דרישות רשות הכיבוי והנחיו :מדרגות לת לחץ בחדרי ת להפעמערכ 7.2.1  

 ת.ובטיחהיועץ הנחיות פי דרישות רשות הכיבוי ול: מבואות/פרוזדוריםבמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. לפי :מתזים )ספרינקלרים( –וי אוטומטית יבככת מער 7.2.3  

 חיות יועץ הבטיחות.נוה ות רשות הכיבוי: לפי דרישוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן עמדות כיב 7.2.4  
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 ת.והבטיחת יועץ ישות רשות הכיבוי והנחיורלפי ד :גלאי עשן  7.2.5  

 פיםם משותיבוי בשטחיברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כ, אש כיבוי ו  גילוי  מערכותכבאות, לרבות ה י דורכל סי : רההע     

 רשות הכבאות. מיקום וכמות לפי דרישות פרטיים, או               

 ת.הבטיחוות הכיבוי והנחיות יועץ שרע"י  ככל שידרש: הי אוורור מאולץ במרתפי חנ 7.3 

 אין.: )להזנת הדירות( זיתכמר ג אווירזו ת מי כמער 7.4 

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

             כניסהה דלת ליד הקרקע בקומת מוקוימ הדואר תיבות :מיקום לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1ירה, לכל ד: דואר תיבות 7.6 

 . 816י"ות ובנייה ןתכנו תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות היויו םהבנייניל ד לכחקבץ אבמאו  , נייןבכל ל                     

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 לשימוש כלל  םי/חדר משותפים(, בחלקים)מאגר מים, מערכות תאורה ת מים, בות סניקה ומשאמערכו  

 תוכנית המתכננים והיועצים.פי ל :תמו כמיקום ו  .וכו' בנייןטובת הוכים לסמ בבנייניםאו  סמוכים, םיניניין ולטובת בניבב הדיירים  

 

   ור המבנה למערכות תשתיתחיב .8

 אין. :חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי מים  מונה: יש; זי ם מרכחיבור לקו מי  8.1  

 יש. לביוב מרכזי: רבו חי  8.2  

 ת מונה.קנל התללא כו; יש. החשמל בהתאם להוראות חברת ,שמלחהיבור הבניין לרשת ח 8.3  

 .לחב' הטלפוניםחיבור הדירה כולל תכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא תאם לתקנות הבה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 )ראה גם סעיף  הכנה בלבד .אין (:ינטרנטא/הי )טלוויזתקשורת חיבור הבניין לרשת  8.5  

 עבודות שביצועם בפועל ה. במחיר הרכיש כלוליםניקוז, דרכי גישה, ם, ימכוקירות ת, דרכהמביש, : כגרשובל במפיתוח כללי הג 8.6  

 יות החברה.ית אינם באחרהמקומיעשה ע"י הרשות   

  (.אחר לפי היתר הבניה וא םש )מכלים טמוניי: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7  

 .שות המקומיתרה ע"י: פינוי אשפה  

 

   שותףרכוש מ .9

 : משותףה רכושהיאור ת 9.1 

 כמשותפים בתוכנית המכר.באם סומנו : מקומות חניה משותפים    9.1.1   

 אין. :(פתוחה ודים,ועמ מת כניסה)קו  תקומה מפולש 9.1.2   

 פי החלטת בחברה.ל :תם צמודים לדירו מחסנים שאינ 9.1.3   

    מ"ר. 14-ות מלא פחבשטח:  .: ישכניסה תממבואה )לובי( בקו 9.1.4   

 .: ישומתית( קי ובלמבואה ) 9.1.5   

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

 . אגף בכל  1: יותמספר מעליש; : יותמעל: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.י מיתקנים על הגג: דיל החלק התפוס ע תפחו: לגג משותף 9.1.8   

 ים.ממ"ד -ירתייםיש מרחבים מוגנים ד אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: ותףמש םדי ו חדר ד 9.1.10   

 חדר משאבות, , משאבות סחרור, כות סולאריותמער: ( כגוןמשותפות ו/אוש מערכות טכניות )פרטיות : ימיתקנים על הגג 9.1.11  

  דין.פי כל על  אחר שתדרוש רשות מוסמכת ןקיתוכל ממאגר מים            

 .ש; יגינון  לאל חשט ש.: יגרשומי המושטח פתוח בתח חצר 9.1.12   
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 כוש משותף מסומנים כרה ט זה,כמפורט בפרקים אחרים במפר:  שהינם רכוש משותףמיתקנים וחלקים נוספים של הבית  9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

 

 ף: ן להוציאם מהרכוש המשותאי ש (מיםיבאם קי) יםחלק/ 9.2 

 , )מילוט(.גותרדי מ/חדר 9.2.1  

 נית.מה טכקו  9.2.2  

 פת.תו מששה לחניה גי  9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 ובי קומתי.ל 9.2.5  

 על הגג. ותפים(המש) השונים תקניםגישה מחדר מדרגות אל המי  9.2.6  

 אל חדר מכונות. גישה מחדר מדרגות 9.2.7  

 .)משותפים( ים טכני/ים/רמלובי קומתי לחד או גישה מחדר מדרגות  9.2.8  

 .על הגג שותפיםמ יםנקיתעל ידי מ וספתה –גג חלק ה 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 (.דירותיש מרחבים מוגנים ב -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

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

 ן()לבניין/ים לפי העניי ףותשמבית  9.3 

 מוכר דירה בבית משותף או בבית (, התוירוק המכר דח – )להלן 1974 – דשל"התלחוק המכר )דירות(,  6 ף יבהתאם לסע )א(  

 מצוי של התקנון ה על הבית מבטל או משנה הוראה שבדעתו להחילת או מיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הביה    

 נים:ייענן; ואלה היינעאותו  טים עלכר פרהמ ל במפרט או לצרף לחוזהולים להלן, חייב לכוילעניין מן העניינים המנת סחהמתיי    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 ירה;שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לד (2)   

 ;יולאהמחויבים בקשר  ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים שיעור (3)   

 המשותף; תת בדבר ניהול הביטוסדרי קבלת החל (4)   

 )א( לחוק המכר דירות;3ף בסעי רמוו בדרך האבצ ןהשיכו קבע שראחר שכל עניין  (5)   

 ב והו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייקטן )א( ירא סעיף שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים במוכר  )ב(  

 שותף. מהיחולו על הבית   יןון המצוי לגבי אותו עניקנתהשהוראות     

 

 לדירה: דו משותף הצכוש המק ברשיעורו של החל 9.4

 של כל  ( לשטח 5עיף א' ס גדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרקככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה )כה קרוב היהי 

 פי שיידרש לפי שיקול דעת כ ום הבית המשותף,רישו בכל פרט אחר הקשור בה אזלכל תיקון ביחס  , זאת בכפוף יחידות הדיור בבניין  

 ית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה בב רשות לי כדרש על ידיישאו כפי וכר ו/מה  

 (.6הגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף דים לדירה )כהצמו  

 

 יהול הבית:בר נדרי קבלת החלטות בסד 9.5

 . 1969 -ין התשכ"טעקבוע בחוק המקרקפי היהיה על  

 :ם המחויבים בקשר אליו שירותי בו תף בית המשו ה בהוצאות תהשתתפו ה שיעור 9.6

 ה.י שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דיריהיה על פ 

 שלוצאות הקבועות ב ההלקן היחסי כאמור ברכיום חלשיחויבו בתבפועל ה בידי המוכר לא יעשה בהן שימוש נייבהן תהירות שהחזקה ד

 כר יהיה פטור בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוצריכה  ןבגיההוצאות  בשלום רכיתבדיל מלהאחזקת הרכוש המשותף בלבד, 
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ן כאמור שלה העוע מזכויות ההצבוזאת מבלי לגר, הן כי לא היתה צריכה בפועלשיוכיח  לגביאחר ל מתשלומן ביחס לדירות האמורות

 .בתקנון המצוי

 

 :המשותף( שו לרכו זראו שיוח/מהרכוש המשותף )ו  םאי החלקים המוצ 9.7

 ב  המצ"כניות ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתוש המשמהרכ יוצאו, בהסכםאמור בעניין זה רוע מהגללי מב      

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

 חברה.הית של עדבית המשותף לפי קביעתה הבלבת ויוצמדו לדירו שותף גרש מוצאים מהרכוש המם המוחקומות החניה שבתמ .א

  .םרייחוץ מקוי חשט . ב

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

 מסתורי כביסה. .ד

 לעיל(.  9.2.9ף ק כאמור בסעיהחל וגגות )למעט , גינותמרפסות .ה

  .נים לתא שבבעלות המוכרתסמחצמדו החניות וה, יוו/או המחסנים לדירות ניותחהף לא יוצמדו כל ככל שבעת רישום הבית המשות .ו

 

 

  ____ _ _______   _ _______ ___ _   ____ ________ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה          

 
 לקונה ולנציגות הבית המשותף. ספים שיועברום נומסמכי נספח א'
  .ות כלליותהער נספח ב'

 .טבלאות זיכויים     ג'   חנספ
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 הדירותה ולנציגות בעלי נלקושיועברו  םנוספיכים מסמ – 'אנספח  

 

 ורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:אלו יצתוכניות  10.1  

 רה.דיה)חיצוניות( של יות ללמידות של כל חדר ומידות כהכוללת  1:50 -קנה מידה לא קטן מכנית הדירה בת 10.1.1   

 מה.המשותף בקוהרכוש  מוןכוללת סיה 1:100 -מ ןלא קטה בקנה מידמה בה נמצאת הדירה קותכנית ה 10.1.2   

 בקומה.תף ן הרכוש המשוהכוללת סימו 1:100 -סית בקנה מידה לא קטן מה טיפותכנית קומ 10.1.3   

 ון הרכוש המשותף ימהכוללת ס 1:100 -קטן מרתף בקנה מידה לא ות ממוניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קתכ 10.1.4   

 . 1:200מידה  וקטן לקנהבצילום מ תן לצרף יו נכניות אלת מדים;מוצ ירתייםד ושטחים   

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

משותפת  רחצימון הכוללת ס 1:250דה ה מינקבלת היתר בניה בה לרשות המקומית לקתכנית המגרש כפי שהוגש 10.1.6   

 צמודות.ת וגינו

 

 ם לכל דין לרבות על פיבהתאר ימור, שיש למסולחומרי הגת וורכלכל המע ושמושי תחזוקה תוהורא נתנוירה ייהדת מסירת בע 10.2  

 עניין:חוק המכר דירות ב   

 ת כל רכיבי הדירה על גימורם.פעולות שוטפות לתחזוק ()א   

 ר, זוג אוויימרכות מע, בטיחותת מערכוות המותקנות בדירה לרבת השירו ל מערכותמונעת שקה כוללת ותחזוקה תחזו ()ב   

 יוצא באלה.מכניות וכמערכות אלקטרו   

 נדרשות.ירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם תד )ג(   

 ר.קשטלפון ליצירת  ק ומספרספרבות שמות יצרן/ה, לריתקנים בדחריות של ציוד ומערכות המומפרט טכני ותעודות א ד()   

 

 ת וחומרי הגימור של המערכושל אות תחזוקה כנית והורת (1) ה בבנייןונשהראת הדירה רסלו נמאשר דירה  כשמסור לרוהמוכר י 10.3  

 עניין:במכר דירות הפי חוק  דין לרבות על ור בהתאם לכלהבניין שיש חובה למס  

 על גימורם.הבניין לתחזוקת כל רכיבי פות טופעולות ש )א(   

 ג ת מיזומעליות, מערכו ת בטיחות,מערכוניין לרבות בת בהמותקנו תוהשיר רכותשל מע עתזוקה מונתחזוקה כוללת ותח ()ב   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 אם נדרשות. שוטפות ותקופתיות, אפיון ביקורותתדירות ו )ג(   

 .רקש ן ליצירתופפר טלומס ן/ ספקצרת שמות יותקנים במבנה, לרבוהמציוד ומערכות  ריות שלט טכני ותעודות אחמפר (ד)  

 יה.מיליפקסומספר  ות והפיתוח לרבות מספר טלפוןהמערכ נים של הבניין,וות המתכנרשימת צ )ה(   

 בטיחות  מערכות חשמל ותקשורת,ית, ניטרס ות בלבד של אינסטלציהמערכות המשותפ( לAS MADEכניות עדות )ת )ו(   

 ש הדירה האמור יה על רוכם הנחיה בכתב ולפימורסמכים האמליצרף וכר המ וח.יתמבנה ובפכות אלקטרומכניות בערומ   

 נויה.שונה שתמונה( מיד עם מיהדירות )הרא סור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלילמ   
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 רות ואזה ת הערות כלליו  –נספח ב' 

 לדירה למבנה והערות כלליות 

  .ר הבניהקבלת הית התקפים למועד לי,אישרוהתקן ה היוהבנ כנוןנות התתקדרישות  והמלאכות יהיו לפי יםכל המוצר .1

נה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה ו אנטנה מרכזית אם התקיבבניין ו/א ()לא סלולרית פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנהה תהא החבר .2

 ראות כל דין.להו פוף או צלחת לווין, בכם ו/ילבכב

רתף, ו/או להימנע טום המת לשמירה על איו המתחייבפעולה הנדרשת ו/א בכלולנקוט  ,תד הביווע אמצעותב צמו ו/אולפעול בענה מתחייב קוה .3

 ע ריסוסים חודרניים וביצושורש תרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלרתף, כפי שפורט לעיל, לון לאיטום המסיככדי  מכל פעולה שיש בה

 .ינון חרקיםק למניעת תקופתי

 ברות. החלל בהן הן עואו גובה /וישנו את צורת ו תאחרו סגירה א/קלה וקרה וסו בתיכוכאמור  מערכות .4

טום פינות ע קיצובחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יב. הנדרש בתקנים הישראלייםות לא פחות מבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במיד .5

 .ם()גרונגי

צורך מערכות כבלים, ל חברת החשמל, בזק,לש, או המגר/ו המבנהומי ים בתחח/העמיד שטבאם תידרש החברה ל כייעת ספק יודגש למנ .6

ות כזוב לצורך גישה, כן ןש במתקני הבניילרבות שימו גישה חופשיתתחייב לאפשר הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה משמשות המ

 אלו. יםד בית בגין שטחעי ושלום מיסתמורים ו פטפים אלגוכן יהיו למעבר כבלים. כמו  קעבות רצועות הקרח/ים לרשימוש והטיפול בשטה

 ת.אריזות פתוחות או סגורואו רעילים, בסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים סן במחאיסור חמור לאחחל  .7

 ה לקונה.רה הדירמי מטעמו בטרם נמסאו  הנעבודות בדירה ע"י הקו יבוצעולא  .8

ניין. כלל הבורור, המשרתים צנרת ואו ות, קורות ומעבריכונמתקרות מ ויל שיהיכו דייריםה רכשו ע"ישי )ככל שקיימים(, יםבמחסנ .9

 יפגע בשימוש ובתפקוד.ובאופן שלא  חסנים בלבדונפרד למ ותף הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המש

א אך ל רעהפהיצור ים לועלול ללטינים החור תליית כביסה, מקאזר באם יותקנו בג האווים החמים ויח' מיזוהמי דושל ד מםמיקו  .10

 ט.ות מן הקבוע במפרחפ

רישות עומדת בדרמת הרעש שלהם ידות עיבוי שמיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחערכות ופקו ויותקנו מבאם יס .11

 התקנות לרעשים ומפגעים.

יובאו ע"י הקונה שהם זרים כלשיבאו א יטיםפרין, ניחומרי הבזק כלשהו שיגרמו לנו אובדן, מחסור אכלשהי להיה אחראי אחריות לא י רהמוכ .12

הפריטים ,צוע העבודה ל לטיב החומרים ו/או ביבגין אלה כולכל האחריות  ,י התקנתם בדירה ובין לאחר מכןין לפנלבניין, וזאת בלדירה או 

 ה בלבד.הנ"ל תחול על הקונפות סווהאביזרים והת

מנת  הקונה וזאת על ירה לרשותנות מעת העמדת הדוראשהשנים ה שות בשללפחותכוף  פןוגן, באוהמ יש לאוורר המרחבי חשוב להדגיש כ .13

 .ןבקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגופק מבטן האדמה והנמצא ים )חצץ(, המבאגרגט אלהימצסלק שרידי גז ראדון אשר עלול ל

 יםחניות, מחסנ ,נותין גיים, כגוטרחים פבשט יעברו שרבמבנה ואשרתות כלל הדיירים הממערכות אחרות  צנרת אונו שוחות ביוב או יתכ .14

 ט. ומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקן ומיקת פרטיות, מספרומרפסו

המגרש, בהתאם ח ש ועל חשבון שטמו במגר, ביוב וכד'( ימוק, גזכ"ת של מערכות השונות )חשמל, בזק, טל גומחות( עירוניים ושוחופילרים ) .15

 ות.יוי הרשו ע"שיאושרח ות הפיתולתכני

 ריצוף זה.ום לשקיעות בה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרי נסיערים ואפילו דרכילים, מעבכבים כבדים על שברבה נסיע .16

 פגענה.זכויות הרוכש לא תיה ובכל מקר ויות.שור הרשכי התכנון ו/או אילצר םאם במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתיתכנו שינויי .17

 יה תת קרקעייםלמרתפי חנפחמימני )גפ"מ(,  בגזהמונעים  םלרכבייסה רה הכנסוא .18

 רטיים או משותפים במרתף/ים.בשטחים פ מימני )גפ"מ(,בגז פחמופעל חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן הבנוסף  .19

ם ישונבגבהים  ,תאופקיאו /נכית וא רה גלויהכל דין, תיתכן העב ותת ובכפוף להוראהרשויו תכנון ו/או הנחיותות השילפי דר .20

כות שאינן תפות ושל מערות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין המשובתכני בשונה מהמסומן כמסומן אוובמיקום שונה, 

 וי חשמל,ת מ.א. ואוורור, קונרשוחות ביוב, צ ניקוז, , צנרת ביוב, צנרתחשמל תת, תעלות ועוד כגון: צנרת מים, צנרמשותפות, צנר

גגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית, סות, בבמחסנים, במרפ ים לדירה,ירה, בשטחים צמודדם המה, בתחוודרת וכתקשולפון, ט

ם. הטכניי לפי החלטת היועציםות, ינבתקרות הכל מעבר למסומן/למצוין בתכחים ציבוריים, בקירות ומשותפים ובשטבשטחים 

שה הקונה יאפשר גיעוברות.  גובה החלל בהן הן או/ת צורת וא וישנוחרת גירה אס קלה ו/אויתכן ויכוסו בתקרה ר מערכות כאמו

 זוקה וטיפול במערכות הנ"ל.לתח

השייכים לכלל יקורת, וכד'( וכן פתחי ב יקוזנ ה, יתכן ועוברות צנרות )מים, ביוב,דירה, או המחסן או החניסמוך לתקרת הברצפה, קירות וב .21

 . משותפים יין, ומהווים חלקיםבנה
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י התכנון, בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצ ינוייםיתכנו סטיות ושסופיים וים הצמודים, אינם יחלקיתוח, והפהגרש, ת המגבולו .22

 יצוע ולדרישות הרשויות.הב

בר כ שר בחירהמסעיפי המפרט המאפ יםסעיף ו/או סעיפיה כך שהרוכש התקדמה הבנ ה עםזולמען הסר ספק במידה וטרם חתימת הח .23

כות ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או ז ל דעתוות בהתאם לשיקות האפשרויבלן יבחר מתוך אחק. השר בחירהפאלא תתלם, הוש

 בלן.החלפה בעקבות בחירת הק בחירה או

 חשמלימוש בהשן. עלות הפרויקט או חלק מה ותו שתשרת את דירבית, וזחשמל המשותפת של הכת הרעיחובר למ  - T.V-מגבר אנטנה ל .24

 ותף.מהוצאות הבית המש חלקתהיה בר גמשל ה

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

 טבעיות כגון: הבדלית ע, יתכנו תופעוי המקצוראלים ובהתאם לכללהיש םיטבעית, בריצוף וחיפוי ובכפוף לתקנ באבן -דלים בין אריחים הב .26

  חלודה.ת בכתמים דמוי ( המתבטאוות מינרלים )ברזלנחמצ" וכן התםי"עיניים, ן, גידוומרקם, ג

כמו כן לא  מכר.ה כו'(, אינם בהכרח מסומנים בתוכניותנושאים, קירות בטחון ו מודים, קירותמערכת שלד הבניין )ע -שינוי בחלקי בניין  .27

הריסה ו/או ת ודה הכוללעבחיצות. לכן כל מת וות, קירופצות, רבתקרוכו'  גז תקשורת, מים, ביוב, חשמל,  ותמערכ יות נתיבים בתוכנמסומני

 .יקהבד ת, מחייבהבקירות, תקרה או רצפה לאחר קבלת החזק עומק דירה לח

 יםביוב ומ רכות אלקטרומכניות,מעוחוץ(, ו/או ל  ה )פנים, חלונות בחלל גבוקבוע גשל פתחי בניה החסומים בזיגו  - קוי הגישה לתחזוקה וני  .28

, )פיגום 1139בה ובציוד מתאים והעומד בת"י דות גורק מורשים לעבובאם נדרש ע"י בעלי מקצוע ו רק ים, יעשהנות עליגג/וו/או 

 סנפלינג וכו'(. מתרומם/תלוי,

ות (, לרבותים ומרפסבשטחים פרטיים )חדרר מעב קונה יאפשר, הנייןקירות בחזיתות הבוות, גג ןוניקיולצורך תחזוקה   -שטח פרטי מעבר ב .29

 .ובתאום מראש ןהענייסיבות הכל כמקובל בנ ני וכלים,נג, הנחת ציוד מכינפלגומים, סיפשירת ק

 וכו' מזגנים משאבות, מפוחים,  יות,לעהיו כגון: חשמל, תקשורת, גנרטור, מככול שי -אלקטרומכניות יות ומערכות תחזוקה  של מערכות טכנ .30

 ת כל דין.ווראבהתאם להו חזוקהת התלהראו אםקונה בהתנציגות הבית ו/או הי תיעשה ע"

חרום לצורך  בעתכלל הדיירים בקומה אשר ישמש את חיצוני חילוץ  ימוקם חלון/דלת ןבבנייקומה  ות בכלבאחת מהדירכן וית -ילוץ חלון ח .31

יאפשר  םות חירי בעזה, וכח בפתקבוע כי לא ייקבע סורג  יבמתחי ,ת החילוץחלון/דלה אותה רכש ממוקם בדיר ראש ,מעבר ומילוט. הקונה

 מידע זה לרוכש טרם בחירת הדירה. להעבירעל המוכר לוץ. ן/דלת החיעבר בדירה אל חלומת הא

 מקצועיתהמחייבות תחזוקה  חרותאושונים הותקנו מערכות אלקטרומכניות במבנה ובחלקיו ה -רכות פול שוטף במעהדרכה לטי  .32

ד או המתקינות קיות הציום ו/או החברות ספיצרננציגי הי תנה, אבמב החזקה לתסמוך לקבחלה החובה לזמן בר וכהמושוטפת, על 

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

 

 אחרותהערות כלליות 

אופן ות במושפע ,טו גרנוליות בטון, אספלט ו/אצפחת בחשבון כי ריש לק -ים, שבילים וכו'( מעבר ,)מיסעות שפעות ססמיות על חומרי גמרה .33

תפקודי בתופעה  בטיחותי ו/אופות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מפגע ים ברצכנו סדקים זעירת ולכן יתסמיות ו/או תרמיוסות עי מתזוזבט

  ופעה.יחות התה שוטפת בהתאם לשכחזוקת לחומרים אלו. יש לבצעו, האופיינית טבעית ז

וע לי לגרן הן בנוסף ומבהמפרט כוליות, וכי הוראות נבתכהאמורות  תההערו וע מלי לגרמבבנוסף ו  כי ההערות הנ"ל הן  זהמובהר ב .34

 מהאמור בהסכם.
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   כוייםזי טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיז טבלאות זיכוריכו

 

 
 ות מיוחדותהער

ו ן לצותיקו 1974-תשל"דוק המכר )דירות(, הלח 6בתיקון מס'  וכנדרש תאם להוראות המכרזם בהניריכוז זיכויים אלה ה .1
יות לנרשם להלן לא יבוצעו שינויים מהמפרט והתכנ, פרט י הוראות המכרזהר כי עפ")מפרט המכר(. מוב 2015-התשע"ה רהמכ

 זיכויים ו/או חיובים אחרים. להסכם המכר ולא יבוצעו המצורפים
 

 ים מע"מ.כוללנם אי להלןם הנקובים חירימה .2
 

 הסכם המכר.ום חתימת יס:המדד הידוע ביסהב ניה, מדדבהומות ד תשם ל:מדדיח זה צמוחירים הנקובים בנספהמ .3
 

ה )במסגרת הליך שינויי אל לזיכוייםו אי רצונו לנצל זכותו , על רצונו אלהודיע לחברה/קבלןרוכש הדירה ד האחרון שעל המוע .4
  מכרל הסכם הע חתימהעד הים ממוימ 30בתוך ה ע"י החברה/הקבלן ירימסר לרוכש הד "(,ודעהמועד הה( )להלן: "יריםיד

 . ההיתר ודם למועד קבלתיום ק 60 ובכל מקרה לפחות
 

ר ותתתקבל כוויע"י הקבלן בתום התקופה, עת תזכורת פוף למתן הודיך האמור ובכאי הודעת רוכש הדירה כאמור עד התאר .5
 דין.כותו זו על פי כל לז

 

המטבח ה, התקנת ם שאינו ספק החבריטבחכש ספק מורע"י הבחר ככל שנו מתוכנניםגין ארונות המטבח הב ניצול זיכוי .6
 בונו.ק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשרוכש רתתאפשר ל

 

 .308/2016התאם למכרז מר/ד, בבליכוי כנגד ויתור על הפריטים הנ"ל בדוע לי כי זכותי לקבל זי .7
 

תאם למועד הבניה בה וצמד למדד תשומותמוא כאשר ה רכמין המן בגהאחרו וםזז מהתשלהכולל והמצטבר יקו ויסכום הזיכ .8
 וי.הזיכ

 

 .ו מהדרישות על פי כל דין. ותשתיות החשמל לא יפחת מספר הנקודותמתן הזיכויים לנקודות חשמל ינתן בתנאי ש .9
 

ם ירותחדרי השי רם כאשחדריל שני לכד לפחות יותר מעגל סופי אח תיחשמל, במתקן ביוגעים ללחוקים והתקנים הנתאם הב .10
ן אינם כלולים , בישול ומזגלדוד חשמלי, מכונת כביסה, מייבש, מדיח כליםעגלים ישוב החדרים. מכלולים בחוהמעברים אינם 

 ל.נ"דות והמעגלים האת הנקואין אפשרות לבטל  לכך םאזערי הנדרש של מעגלים סופיים, ובהתבמספר המ
 

היא בסיסית נוי, ורד השיכון והבייסי של משעל פי המפרט הבס ההינטי המכר רפון במטלפ/ית תקעב/ות המאורכמות נקוד .11
 ית ממנה.ונורמטיבית, ולכן לא מומלץ להפח

 

אחר קבלת ל אפשר לי אך ורקצמאי תתת להתקינם באופן עפשרואהת לזיכוי בגין פריט מהפרטים הנ"ל, ככל וניצלתי את הזכו .12
תתאפשר בטרם  ו"ב לאורך מדידות וכילממכר לצ יובהר כי גם גישה ספקמען הסר ל בוני.ל חשותי ועריכר, ובאחהחזקה בממ

 מסירת הממכר.
מה התקנתם יחשבו סתייהוהנמצאים באלמנטים יצוקים ובנויים  לחשמל/תקשורת/מים/ביוב.גש כי צנרות *למניעת ספק יוד

 פרט המכרלזיכוי מהאמור במ ותומימוש זכ לוכש עעת רין הודניהמכר לע לחוק 6עותו בתיקון שמתקנת הפריט" כמסיום "הכ
ריטים א תינתן אפשרות לבחור פאותו ספק. ל אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו אך ורק אצל מוצגים*פרטים שונים ה

 .ם סניטריים וברזיםכלי :אשונים בין ספקים שונים לדוגמ
 

על  רת והקונהחתימת החברה/המוכבו, בטבלה ז םימפורטים המתומחרה הפריט/יםל זכותו לזיכויים מועמימש הקונה בפ .13
 במפרט המכר.ינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים ראו השנספח זה, י
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

  אורך. מטר  -מ"א

 דה. בו+ חומר שחור+ עומר לבןח -קומפלט

 חד בודד. פריט א -פריט

 
 
 

 לבדחיר בגין זיכוי במ  - בח, רחצה טמונות : ארנושא
 
 

ף סעי
במפרט 

 המכר
 יאורת

 ומר/ח
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 6 חלל ארונות המטבכלזיכוי 

, רז מטבחמטבח, בודה, כיור ח עבמשט ן,תחתון/עליו
 המכר., לפי התיאור שבמפרט (חיפוי מטבח

 4,881 --- --- --- טפלקומ

3.3.3 
לפי  גרלי(,טכולל כיור אינ. כלליצה ון רחצה )בחדר רחרא

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

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  -ים שרברבות ואביזר  נושא: קבועות
 

 
 ת:הערו

 פריט+התקנהים זיכוי .כל המחירים כולל1
 
 
 
 
 

ף סעי
ט במפר

 כרהמ
 תיאור

 חומר/
 ודהעב

 יח'
מחיר זיכוי 

 יח' בש"ח ל
 סה"כ כמות

   100 פריט טקומפל מפרט המכר.בור התיא לפי  רחצה,יור ברז לכת סולל 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידייםכיור ברז ל תסולל

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 פריט פלטקומ ר.אמבטיה,  לפי התיאור במפרט המכסוללת ברז ל 3.6
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 מחיר בגין זיכויים   -ורתל/ תקש: חשמנושא
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 /רחומ
 עבודה

 יח'
חיר ליח' מ

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט לטקומפ כויזי –ר קיר/ תקרה מאו קודתנ  3.7

   78 טפרי לטמפקו זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט ן וטלפקודת נ

 
 : ורת מל/תקששהח  לטבלאותות הער

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

 וע. ביצ לפנים  מתייחסים לזיכויי  חשמל/תקשורת  ן . מחיר המחירו2
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