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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהוי  ק א. רפ
 

 . (1.1-1.2ש )ומיקום המגר כתובת המבנה : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               

 רה.ידאור הית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  ירהשטח הד  :5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים ים נוספים שטח טפרו  :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 בנייה.ה מתכנן פרטי אדריכל  :8יף עס              
 דס אחראי לתכנון השלד.י מהנפרט  :9סעיף               

 
 , המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהןייאור הבניתפרק ב'.   

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

 זרים.ימר ואבמרי הגאור הדירה, חוית  :3סעיף                
 רה.         הדי הגוב  :3.1סעיף 

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

 ות ותריסים.תות, חלונלדרשימת  ,(3)טבלה   :3.5ף יסע        
 (. 3.6.1-3.6.8אינסטלציה נוספים ) ריזיואב ,ברזים( ה )כלים,אמתקני תברו ,(4)טבלה   :3.6 סעיף        
 . (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

 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 
 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1 יףעס  
 (. 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   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4יף עס  
 מוש הדיירים.ג אויר בחדר/ים לשיוז: מערכת מי7.5סעיף   
 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  
 ( 9.2.1-9.2.12שותף )מההוציאם מהרכוש שאין ל חלקים  :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.לבקשר א רותים המחייביםף, ובשהמשות שיעור השתתפות בהוצאות הבית  :9.6 יףסע  
 המוצאים מהרכוש המשותף. םיקהחל  :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  5 רים: מס' חד / מדגםדירה  ת מודיעין רשמו תר: שם הא 

 __ דירה מס':   

 __ : מה קו  

 __ מחסן מס':   

 __ מס':  לא מקורה  חניה  

 __ מס': /אגף מדגם  
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ם( ים שוניי בעניין חיובים וזיכו 

 ירה(ת והבהרות הנכונים למבנה ולדאמוהת כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן            511847337ח.פ. מס'  ( בע"מ. 1993פרץ בוני הנגב ):  ן ינספח לחוזה ב  

                                              ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

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

 . 121 מגרש:.  70 חלקה מס': 80072:  גוש מס' 1.1  

 . 420-0241646 החלה במקום: תכניתה 1.2   

 

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

 .חכירה: הה רוכש בדירהזכות שהקונ    

 .ישראל מקרקעי רשות: המחכיר םש 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

 נה(,כחדר שי המשמש גם ממ"ד,  –רתי )להלן גן דיחב מורמ, חדרי שינה 2 נה הורים,שי רדח ,פינת אוכלו בחטמ ,דיור כניסה, חדר :בדירה .4  

 מרפסת שמש., מרפסת שירות*, )בית שימוש נפרד( רותי אורחיםישצה הורים )מקלחת(, חרחדר אמבטיה(, ) כללי חדר רחצה פרוזדור,

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

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

 קירות החוץ של הדירה.העוברים על פניהם החיצוניים של  בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים הכלואהשטח  ()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. תתוכני דירה אובקומה או בינה לבין      

 ל קיר החוץ;ש וזבמרכרה אחרת יעבור קו המצולע האמור בין הדירה לבין דיכאשר קיר חוץ מפריד      

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

 לסים בדירה.י כל המפסכום שטחה; שטח הדירה יהיה ס בדירכל מפל ח לגבירט השטסית יחושב ויפולפה רב מבדיר (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל בדירה יחושב פעם א תשטחו של כל מהלך מדרגו (ג)      

 המדרגות.מהלך  שממנו עולהח יצורף למפלס  השט      

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל  ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניהת שגובהםהשטחים השטח ייכללו רק  ישובחב (ד)      

 ות התכנון והבניה )בקשה להיתר(. תקנ – ןל)לה 1970      

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

 

 :די המשמשים את הדירה באופן בלערה או ים לדי המוצמד שטחים נוספיםפירוט  .6 

דמוי תקרה  ]קירוי הכוונה למשטח מלאשמש מקורה המתוכה מרפסת  המכר כמפורט בנספח א' להסכם  :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1   

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

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

 המוצמדת(; החניהסימון מקום  םעהחניה 

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

 ן.יא :(3)י בשטחתף דירתרמ 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה  גג 6.5    

 אין.: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6    

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

 ה(.ת הדירס רצפפלממ מוכהנהיה המסתור ת תלס רצפ)יתכן ומפכמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 ים:הערות לחישובי השטח     

 המצולע הנוצר על ידי הקווים מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך  לת לדירה; שטחה שימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1   

 ים לבה הגוהדיר ותירשל קוניים יהם החיצנפת ועל הבנויים של המרפסים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר    

 במרפסת.    

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

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

 .לשמשרפסת פת המישח    

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד קיר  רשן בתוספת שטח הקירות; כאהשטח הכלוא בין קירות המחסוא , השטחו של מחסן  .2   

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

   ;ס"מ 20  מתחת לקירות החוץ בעובישטח תיאורטי ף בתוספת ץ של המרתלוא בין קירות החושטח הכהוא ה ,מרתףל ש שטחו  .3    

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

 במלואו. טח הקירש ייכלל גובל בשטח משותף     

 המכר במפרט  המופיע חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יקפה; תותר סט, את שטח הקירות התומכים בהיכולל חצרשל שטחה  .4   

 לבין השטח למעשה.    
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 סטיות קבילות: .7  

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

   לם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולהובין השטח למעשה; ואו 6-ו 5עיפים ורט בסח כמפשטן בי 2%עד  של בשיעור הסטיי  )א(   

 לעיל. 4והערה  6.6בסעיף ורט פמיותר כ    

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

 לעיל.  6-, ו5בסעיפים  ם )למעט שטח חצר(, המפורטיםם אחריושטחי הדירהח שטמ 2%ו על יעל    

הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה  זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהן מידות האביב 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

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

 

  .אדריכלים שטרנשייןלארי  (:"האדריכל)"להלן "  הבקשה להיתרורך שם ע .8

 .נווה אילן -קריית התקשורת : 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

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

 office@pr-eng.com :דוא"ל 
 

 

 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה . ב
 

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

 .תף כוש המשוחים בראו שט ןייהבנ חזית   

 אם יש כזה .  הרשמי  התקן הישראלי ות יהיו לפי דרישותכל המוצרים והמלאכ * 

     

 

 .תיאור הבניין  .1

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

   .(108גרש מעם בניינים ב תמשותפ -1 מרתף 

   

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

 ;ים בלבד ה למגור, הכוונ)*(דירות. ריםלמגו דירות 41B:  14מדגם אגף ב

 
 

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

 ר.ורך אחלכל צ ו א לעסק,     
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 בניין וייעודה של כל קומהכל פירוט הקומות ב – 1טבלה מס'  1.3

 קומות מרתף

 ר ואכינוי או תי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס כניסה 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 קומת מרתף 

 בלבד   121במגרש 
2- --- 

מעלית, חדר  מתית, ואה קומב : אגףבכל 

 ת. מדרגו

 יסעות, מעברים, מחסנים, ת, מחניו כללי:

חדר עגלות/אופניים, מאגר מים וחדר  

ניות לפי  כ טמתקנים ומערכות  משאבות, 

 ת המתכננים והרשויות. דריש 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 . הבנייןוישרתו 

 קומת מרתף 

ני  של)משותפת 

 ( המגרשים

1- --- 

 : 121במגרש 

מעלית, חדר  מבואה קומתית,  : אגףבכל 

 . מדרגות 

 ים, מחסנים, ר בחניות, מיסעות, מע  כללי:

מתקנים ומערכות   חדר עגלות/אופניים,

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 : 810במגרש 

מעלית, חדר מבואה קומתית,  :בנייןבכל  

 . מדרגות 

 ם, ימעברים, מחסנ חניות, מיסעות, כללי:

מתקנים  מאגר מים וחדר משאבות, 

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

פו )בין המגרשים.  טר-םיא חדר שנ

גישה באמצעות חדר מדרגות  

 נפרד, מהפיתוח(.  

, לא  89: חניה מס' 108במגרש 

מקורה   90מקורה, חניה מס 

 חלקית. 

מקורה   14מס' : חניה 121במגרש 

 ית. חלק

נות הממוקמות  ומערכות שו כןית

בניין/ים סמוכים  ניין ישרתו גם בב

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 ין. ינ וישרתו הב

 

 בכל אגף

 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

3 

 . 13Bגף בא 1)

 ( 14Bבאגף  2

, מבואת  )דירות גן( מגורים :14Bבאגף 

, בחלקו חלל כפול(, מעלית –כניסה )לובי 

  חדר לרווחת  ת,לוחדר מדרגות, חדר עג

מתקנים  (,13B. מחסנים )באגף הדיירים

טכניות לפי דרישת המתכננים   ומערכות 

 והרשויות. 

, מבואת  )דירת גן( מגורים :13B ףבאג 

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

חדר מדרגות, מחסנים, חדר עגלות, חדר 

, מתקנים  האגפים(  2-)משותף ל אשפה

מתכננים  ה שת ת לפי דריערכות טכניוומ

 שויות. והר

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

 ורים ת מגקומו

 טיפוסיות
1-5 

4 

 בכל קומה

 בכל אגף(  2)

ים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  רומג

ת טכניות לפי דרישת  מתקנים ומערכו

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים  קומת

 )מיוחדות(
6-7 

2 

 בכל אגף(  1)

  דר, מעלית, חואה קומתית מגורים, מב 

ות לפי  ים ומערכות טכנידרגות, מתקנ מ

 והרשויות.   דרישת המתכננים

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

)לא מקורה(, חדר   תבקירו םחלל תחו

יות, מתקנים  מערכות סולאר , מדרגות 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
8 --- --- --- 

 תסך הכל קומו

 בבניין 
 )הראשי(.  גג העליוןבמניין הקומות לא נכלל ה 10
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  :והבהרות הערות

  .הבניה יים בטבלה בהתאם להיתרשינוי וייתכנ )א(

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

 יתר([. ה לה)בקש  

 מקובלת ה , א', ב'.. וכו' ו/או בשיטהביניים ,: קרקעהקומות בפועל עשוי להשתנות כגון י. כינוינלת במפרט הינו נומימוהקומס'  יוכינ ד() 

   ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון הבחב'   

 

 :(ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  ס הגג.עד למפל מרתף קומת ס ממפלורה קמ: רגותדיון כל חדר מפא; גף בכל א 1: בניין בת רגו י המדרמספר חד    

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

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

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

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :ודות גמרחומרי הבניין ועב .2

 .השלד מהנדסנון כת, לפי תמשולבו/או מתועשת ו/או  רגילה: שיטת הבניה; השלד מהנדסניות תכלפי  ין:י נשלד הב 2.1

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

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1חלק  1004י מס' ן ישראלתקלפי  טי:סו ד אקדו י ב .1045 ל מס'לפי תקן ישרא :תרמי ד דובי   

   ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.                  

   .1045 מס' ליאישר לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד דסמהנבי לפי חישו עובי: .: בטון מזויןרחומ :תיתרצפה ותקרה קומ 2.3

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

  .השלד נדסהמחישובי לפי  עובי:השלד.  : בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדסחומר גגות הבניין: 2.4

 :  1045 'ראלי מסשיקן י תפל :בידוד תרמי  עץ.ולפי הנחיות הי ום:איטשיפועי ניקוז ו    

 בדופן פנימית של קיר  באם מכלול מתועש, .השלד מהנדס יותחוהנ התכנון האדריכלי לפי מתועשת בשילוב רגילה וץ:קירות ח 2.5

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

   :1045ס' מ ישראלי ןקתלפי  :י בידוד תרמדס. המהנתכנון : לפי עובי   

 תקן  ירוק" של מכון התקנים הישראלי. צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו                   

 גימור קירות חוץ: 2.6

 תר הבניה.הכל לפי התנאים בהי קה.רמידוגמת קאו חיפוי קשיח כותית ו/אבן מלא ו/או : אבן טבעיתעיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

 חרים; חיפויים אמשולב עם  (שכבות 2)טיח : ץ חו טיח 2.6.2 

 או משולב, לפי ו/ או בלוק תאי )איטונג(ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןרחומ: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 .  1  ק חל 1004רש על פי ת"י  הנד טי  את שיעור הבידוד האקוס יעניקו    בכל מקרה השלד והיועץ ו   מהנדס   נחיות ה    

   .בה לפי תכנון האדריכלו: בטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גחומר וגובה: שיש( כלמרפסות )כ דה בין רקיר הפ 

 :יםראשי  מדרגות י חדר 2.8

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

 ןבעל "תו תק ,חיפוי בשיפולים+ צבע אקריליעד תקרה. בצבע אקרילי ימור ג שכבות(, 2) טיח: רחומ: רות פניםגימור קי  2.8.2                

  מכון התקנים.ירוק" מטעם 

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

   ים.תקנה

 רצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות   רניט פוו מאבן נסורה או גהיהמגורים י בניין תמדרגו: טיםודסופ מדרגות 2.8.3 

 התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים כנגד החלקה.   

 ן.ות כל דיארפי הו למעלית יבוצע עטי לחדרי המדרגות והקוסהא הבידוד . 2279הכל בהתאם לת"י               

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

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

לן, יקה או גרניט פורצרמורה או קסנת אבן מחיפוי קשיח, דוגמור קירות פנים יהיו ביג: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 צע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.ובקשיח יפי הדלתות, מעל החיפוי העד לגובה משקו

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

 .ןיט פורצלה או גרנוראבן נס: ףוריצ(. וטיח מעל תקרה ז               

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. ארונות למערכות: חלטת החברה.ה כמו מבואה קומתית ו/או לפיפרוזדורים לדירות:  

  :אגףבכל  יתראש מבואה )לובי( כניסה 2.10

פוי ת הכניסה, מעל החידלה משקוף בועד לג תחוט פורצלן(, לפ)רגיל או גרניקרמיקה  ואאבן נסורה : חומר: ימור קירות פניםג

  ק"(.וריח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן יהקשיח יבוצע ט

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

לי ים בתקן הישראעומדוה, מ"ר 0.64-מפחת יאריח בודד לא  חמסוג גרניט פורצלן ושט םאבן נסורה )שיש( או אריחיחומר: : ריצוף

 .קהלמניעת החל

ת , בחזי816ת חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י יד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלול תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע

 המקומית. יהיה לפי דרישת הרשות רפספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המסיותקן מ הבניין

ארונות . (וכו' שמל, מיםח ארונות חות,למעט גומ)סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבועטיח ה: ותקר ותקיר: ניםסחלמרים ו פרוזד

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. למערכות:

 :הרקמור תי גהתקנים.  מכון  ירוק" מטעםבעל "תו תקן  בסיד סינטטי ,צבוע בבטון : גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

    התקנים.עם מכון על "תו תקן ירוק" מטינטטי, בבמלבין סצבוע  טוןב :חומר

 , משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף  רצפת גימור: מקורה חלקית /מקורה רצפת חניה מורי ג 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו': חדרים טכנייםר עגלות, דחכגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :תקרה רו גימ. (ו', מים וכארונות חשמל )למעט גומחות,יסיד סינטטי דוגמת פול עבצב צבוע חי: טרותי גימור ק 

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

 ולב.שמפורצלן או טראצו או  וא: אריחי קרמיקה גימור רצפה  

 ישות כל דין.התאם לדררצלן(, ביקה )גרניט פורמה והקירות יעשה בקצפהר גמר של עבודות :חדר אשפה

  :ותרעה

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

    .חלקהעת הני למ 2279 י להישרא ן תאם לדרישות התקיהיה נגד החלקה בה ים(פת)בדירות ובשטחים המשו  בניין בריצוף . 2

 

 

בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת ע"י מערכת   )אלומיניום וזיגוג( ואהבמה במכלולב משול : יש,ףבכל אג ן יילבנדלת כניסה  2.13

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

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

 .וי אשביירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כסג או מטית באשה אוטויר, סגעשן/שאדלתות  :חדרי מדרגותות דלת 2.14

 בניהיתר הלפי הת, תאור, חומר וכמו :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף דלתות פח. דלתות חדרים טכניים:  

  אין.  :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר ,חניות ות קומתיים,וארגות, מבדמ , חדרי , לובן לבניי יסהבכנ, תאורה        2.16

 לה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  תאורת ליון שבת לבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנ                 

  .תדלקת  אור בחדר המדרגוהל                 

 יצוני בלבד( בתנור )בחלקם החפח מכופף צבוע  ר:ומומים: ח זגחשמל,  ארונות 2.17

 או נפרד לכל מחסן, נת מונה ופין התקאו לחיל חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד,: דירתיים םי תאורה במחסנ     2.18

 .והחלטתובחירת המוכר  עפ"יחסן מהלמונה הדירתי אליו משויך               

 של הבניין/ים לפי  ותף שמהזנה ממערכת החשמל של הרכוש ה : יש.ניות משותפותלמערכות אלקטרומכו ה לתאורמל שחחיבור     2.19

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

 תא משותפות שישרתוהעלויות התיקון של המערכות ו/או  , התשלומיםהשונות ותור הרשוישילאפוף כ, בבמגרש סמוכים בניינן/ים

 .(ם במגרשהבניינים ע"פ העניין ישולמו ע"י נציגויות הבית של הבנייני כלל
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 פרטי זיהוי( –תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א'  .3

 :*הרי דהגובה  3.1  

 מ';  2.50 -מ לא פחות: תית התקרהני הריצוף עד תחגובה הדירה מפ  

 מ';  2.05 -: לא פחות מפרוזדורו  ותי שרחדר גובה   

   מ'; 2.05 -לא פחות מ: תי )באם נרכש(חסן דירגובה מ*   

 

 ח המינימליטבשה הדיר הבקרה גוטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מילערכות, בקורות, מלמעט תחת הערה: * 

 קבוע על פי דין.הגובה המינימלי ה מןי התקנות לא יפחת י חלקי דירה על פע לגבהקבו  

 

 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  וגימורים חדרים תרשימ – 2טבלה מס'  3.2 

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

 ( 1)תחומר קירו תיאור 

 (2) רותתקת ור קירומג
 (4)חי חיפויומידות ארי

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 ם יבשקלים חדש
 ת הערו

 כניסה 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 וקי בטוןל ב  בטון,

 ( 1)או אחר

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

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

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

 וכל ת א פינ 
 בטון קיבלו בטון,

 ( 1)או אחר
 . שךפרוט בהערות בהמה רא אין ( 3)ראה  ( 2)ר חא

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   בטון,

 ( 1)אחר
 . ת בהמשךט בהערווראה פר אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 חדר שינה הורים 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ם חדר רחצה הורי 
 ( ת ח )מקל 

 י בטוןוקבל  ן,בטו
 ( 1)או אחר

משקוף הדלת  ה  חיפוי קירות לגוב  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
קרילי בעל  ומעל טיח + צבע א לפחות. 

 ון התקנים. כ מטעם מ "תו תקן ירוק" 
 . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 ינה י ש חדר 
 בלוקי בטון ון,טב 

 ( 1)או אחר
 . ערות בהמשךבה וט ראה פר אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 ות הג"א לפי הורא 
 . פרוט בהערות בהמשךה רא אין ( 3)ראה  "א הגלפי מפרט 

 חדר רחצה כללי 
 יה( ט )אמב 

 בלוקי בטון ן,ובט
 ( 1)או אחר

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

 ים. קנהת מכון ם עוק" מט "תו תקן יר
 --- ( 4)ראה  קרמיקה חיפוי  . בהמשך רות ראה פרוט בהע 

 שרותי אורחים 
 בלוקי בטון ,וןבט

 ( 1)או אחר

 מ'.  1.50עד גובה קירות  וי פ חי אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
ומעל טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן  

 תקנים. ם מכון הרוק" מטע י
 --- ( 4)ראה  ה קקרמי חיפוי ראה פרוט בהערות  בהמשך. 

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון ון,טב 

 ( 1)ראו אח
 . פרוט בהערות בהמשךה רא אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מרפסת שמש  
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחר וא

 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 
 ות בהמשך. הער ט ב ם פרוראה ג

 מסתור כביסה 
 טוןבלוקי ב  בטון,
 ( 1)חרא  או

 3.4 סעיףראה  אין אין ( 2)ר חא

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

בלוקי בטון או   ,בטון
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
  רה סיד קאקרילי. גימור ת

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 עובי קירות מחסן לפי החלטת המהנדס.  אין
  החברהממצג 

 ת הקונה חירלב 
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 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 כאלה, ניתן  ל שיהיוככ -צה תועשים למחמ/מתועשים חוץ קירות)בדופן פנים של  תאי וקבל לוקי בטון/ן/בוטב :תרו קי  רחומ ( 1) 

 ית לרבות טהרלוונ ה בתקינהגבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמיד היה עשויה מלוחות גבס, בלוקית ות אלורשמעטפת הפנים של קי  

 בחדרי  ון תאי/בלוקי גבס.בטבטון/בלוקי בלוקי בטון/ פנימית(: יהיו מ:ות הפנים )חלוקה יר(. קוריםגמנייני : בידוד תרמי של ב1045בת"י   

 וק בטון.ים "עמידים למים" ע"י היצרן או בלדרם המוגירחצה ייבנו הקירות מבלוק         

 תפי הנחיובממ"ד ל .לוונטיםהרנים התק תוודריש תכנון המהנדסלפי , רמי/ בגר/ או משולבח תגבס/טי טיח/ גילר: טיח גמר קירות ( 2)

 ת אלו יעשו מלוחות גבס.רושל קי םאו מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפני מתועשתבשיטה חוץ יבוצעו ה באם קירות ף.העור פקוד        

  אלי.הישר םהתקני פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון וקירות י התקרותכל צבע לבן. :גוון  צביעה בצבע אקרילי.  

 לבן. גוון: .פוליסידדוגמת  בסיד סינטטיצביעה  .לפי החלטת החברה, גבס/ בגר/ או משולבטיח : טיח /מר תקרותג

    סוגי ריצוף לבחירת    . R-9 להחלקה  התנגדות   ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת   2279ת ת"י ומד בדרישוהעא'.  ג  ו ס  :ריצוף ( 3) 

 פורצלן.   אריחים מסוג גרניט :  ורט להלן בהתאם למפ המוכר, ו  קים שבהם יבחר ג המוכר ו/או הספ צי ת שי רויו שפ כמה א   הקונה  מתוך 

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

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

  מידות אלו ב  ת אריח ג המוכר יהיה פטור מהצ  והצהרת הספק(  י אישור קה )עפ" ניתן לאספ   נו אי   ס"מ  45/45דות  במידה ואריח לריצוף במי   

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

   :  המוכר( )הבחירה בין החלופות היא להחלטת   

 ס"מ.   60/60ס"מ,    33/33  : אריחים בנוסף למידות ה   ח במידות חלופיות י רא    . א 

 סדרות של ריצוף   5לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,   מר ף, כלו ו לכל מידת אריח המיועד לריצ   ף וספת של ריצוסדרה נ   ב.   

 בהיר ניטרלי;בגוון  לפחות אחד מהם     ש בדירות מגורים, מו בשי   חים י כ צים וש ונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפו מאות/גודוג   3-ו           
ה הרלוונטיות ובדרגת ודרישות התקינה והחקיק   2279ת"י    ת . העומד בדרישוסוג א' : ומרפסת שרות תיםירו , שבחדרי רחצהצוף רי  -  

לפחות ים  נ ודוגמאות/גו  3  -ו  ף וריצשל   ת ו סדר  4  , אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין R-11ת ח ל תא מק  וברצפת R-10 התנגדות להחלקה  

דרגת מניעת   מור לעיל. האר לפי ירות והדוגמאות המוצגות לדי ייקבעו מתוך הסד מידות האריחים  י. רלניט  -בגוון בהיר    שאחת מהן היא 

 יבחר ק, שפ ס ה או השתציג החבר חת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,  ה מא תעש   וכש הר  בחירת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

 ל ידה.ע 

ים ימהמתא.  י ניטרל -ות שאחת מהן היא בגוון בהיר  ות לפחדוגמא   3  -ריצוף ו   של סדרות    4ירה מבין  סוג א'. לבח  :רפסת שמשמבריצוף  -

ציג החברה או ממבחר שת רת הרוכש תעשה חי ב   לגשם.חשוף  וף שאינה פחותה לריצדלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה בגו

 ים(.וליח, אין צורך בשיפפוי קשר החוץ מחופה בחי)במקומות שבהם קי .דהי ר עלחב, שיפקהס

  :רותיםי וש רחצה רי חד חיפוי  ( 4)

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

ת ת לבחירה במידורות בקרמיקקי)חיפוי  ר על ידה. החברה או הספק, שיבח יג  שתצא/גוון/מידה, גממדו   מאחת   ה כש תעשס"מ. בחירת הרו 

 הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(. ף ו משקוקהקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה 

לא כל שינוי ס"מ ל  33/33, ס"מ   020/5פות  ס ו ידות נלהציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במ  יה רשאי המוכר יה בהסכמת הקונה    

ירות, הרצפות והנקזים הקירות. קסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הלל בידוד אקורה מובנית כוגיע סוצה. לצנרת גלויה תבמחיר הדירב

 כים.סמו םיין/חדרלמניעת מעבר מים לחלקי בני םם הרלוונטיייות התקנלפי דרישבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ו

-ות כ דבמי   ניטרלי.   –ת מהן היא בגוון בהיר  ים שאחדוגמאות/גוונ   3ות  פח בחירה מבין ל   א',   סוג   –י קירות קרמיקה  פו חי : מטבחחיפוי ב  

ס"מ לפחות לכל אורך   60בגובה      . ידה   יבחר על הספק, ש  ציג החברה או ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה    ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/20

העליון של החיפוי ו הסף  י התנור וסביבו בקור ירות תואם מאח וי ק חיפ  BIנור אינו ביחידת  תחתון.  כאשר הת   ון ל אר)מע   ה ד ח העבו משט 

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

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

 

 

  הערות: 

 שרות לבחור אפינתן הת שה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולאהרוכש תע כי בחירת פק יודגשס למניעת – דייר/וכשבחירת הר 

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

 כדוגמת או בנוי זכוכית מחוסמת  מיניום משולב עםאלו עקה( מהיתר הבנב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיצועי – קהמע 

 "מעקים ומסעדים". 1142י יות ת"ית ולפי הנחחזה        

 . "מס 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל רפסת שרות,ומ חדרי רחצה, ממ"ד ירה,לדניסה כב – הפרשי מפלסים 
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 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) קנותבת רמותה הבוג עד ()מדרגה מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /שמש פסותלמר יאהביצ 

 בטבלה. צויןמהירות יעשה לגובה הקגובה חיפוי   - ותחיפוי קיר 

 ת החברה. ט לפי החל ס"מ,    60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCניום או  מפרופיל אלומי ת  ו ו פינ צע יבו   –פרופיל פינות בחיפוי   

 רה.בדייצוף "י החברה ע"ג הרוש ו/או הברקה עליט וצעיב אלגש כי למניעת ספק יוד - ליטוש/הברקה 

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןכרנית המוכומבלי שהדבר יחייב בסימון בתברה להתקין, ככל ותבחר הח) – תו /, קורהרגולהפ 

  .משולב 

 ערכותמטבח, ארונות למן ורב אבג ,םמחופי למעט בשולי קירות וחזיתותס"מ לפחות,  7ה בגובוף ומר הריצ)פנלים( מח –שיפולים  

 נג(.קיטום פינות )גרו לאלחיפוי ושיפולים, ואזורים טכניים.  

  ת.לפחו מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש וקרמיקה, באבן טבעית ף יצולר םינלפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1יצוף טראצו  רל  

 

 או במסמך אחרה, במפרט מכר זה  בליין כך בטק באם צו בפועל ר רות לעיל יותקנו יש התייחסות בהעם הי לגבים נקוד ומת)מובהר כי צי 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 נות:רו א 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  פתח המתאים , חיתוךבת לכיורהארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תוש ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 כלים. ח להצתה(, הכנה למדיקודת חשמל גז לבישול ונ ל: פתח, נקודתול)כ תבנומו םילכירי הכנה

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

   עלס"מ לפחות מ 90 -כדה יהיה ון של משטח העבוות. גובה סף עלילפחס"מ   60-היה  כעומק הארון, כולל חזית הדלתות, י                   

 עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון. ויובחיפ  "מס 10 -הה )סוקל( בגובה של כתית הארון הגבסף הרצפה. בתח  

 ת פינה".יותקנו "פתרונו וןראל הה שנידות הפס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחי 60ברוחב מגירות  הארון יכלול יחידת   

 לי( שיוצגו ע"י טרהיר ניב לבן ואחדים לפחות )מהם אחד גוונ 5ש מתוך . לבחירת הרוכקהיירמפוציפוי חיצוני:  : מתכת.ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: יםמדפמר י וגפנימפוי צי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה.   

  ;שךראה הערה בהמ*: רון ך האאור תמידו   

    ראה נספח ג' :התחתון ארון המטבח מחיר לזיכוי בעד   

     

מאבן  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה ור:יא: תרכו או ולכל  משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון 

עם שוליים ין(, לפי העני  1,2ם לקי)ח  4440  "יות תדרישל גמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונהורית )כדאו פולימטבעית 

קן קנט ותי המשטח קף המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהי. הארונות בכל היקפםת ס"מ ביחס לחזי 2ל בהבלטה ש

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   קנט מוגבה אתקנה לללהעדיף הי שאעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה ר

 יצוע זה(. ינתן זיכוי בגין אי בא י. לל היקף המשטחבכ םמי אף  ללדרש כוהנ

  תחתון, י ארון המטבח חלקפל מידות:

 3הקונה יג בפני וכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תצשיוצגו ע"י המ ותדוגמא ן מגוולבחירת הקונה מתוך  גוון:  

  ודד אחד(.בקה ולא לוח בר יהיו בהדיש/אבן קיסות השלוח. (יטרלינבהיר  )אחד מגוונים אלו יהיה גוונים לפחות    

  

 .יש :עליון ארון מטבח    3.3.2 

בח במקרה זה לא יותר ארון מטמ"א ארון מטבח עליון.  2 -מטבח תחתון בן "א ארומ 1המוכר יהיה רשאי  להמיר עד הערה: 

  .פינתי עליון

 חתון.הת חמטבן הורלאתאם מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בה

 ף אחד לכל אורכו.לפחות מדן יכלול חות. הארולפס"מ  30ועומקו ות ס"מ לפח  75יון הארון העלגובהו של 

שולחני כולל כיור מונח ה תלוי או טרספה, העשוי עץ סנדוויץ' או מתועשארון תחתון  )כללי(, רחצה בחדריין(: )צאחרים ארונות  3.3.3 

 פחות.  מ לס" 80 -כ מידות:טה. וצירי נירוס ,, דלת/ותלרבות מגרה/ותיש, שאו  רלי(גטנ)אירץ קוו או  מחרס   

  רן הארון.ין לפי יצלמו/או מ קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאיפורמני: חיצו  ציפוי   

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

)פינה ככל  הקיר ורךלא דידה. המ3.3.2להערה בסעיף והכל בכפוף  אורך טרמ 0.6ארונות מטבח  לש כללית אורך מדידת   (1) 

 ם בתוךהמשולבי )למעט מקרר(  נור, כיריים וכיו"בתדיח, מלמיועדים ה (. חלליםבאורך הארון  פעמיים שבתמחו שקיימת 

   זה. אורי תה מייחשבו כסטי  , לאבחארונות המט אורךמידות ב 5% -טיות עד כס באורך הארונות. לו הארונות יכל

ת המטבח בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונו  בח וביצוע עצמי, על הקונה לקחתנות המטה של זיכוי עבור ארו קרבמ ( 2) 

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

 .הקונה להחלטת נםי ה ן תחתו  בארון  ניםובמ 'וכו  תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  (3)

  פים,דמדלתות ו  לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  פק אתסל המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     

 יקוז למדיחונשל מים  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים ייםהכלים החשמל להתקנת שיועדו  במקומות                       

 ברה תנחה את  עד שהחי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמו תו על פלדווח על בחירו הקונה  באחריותתחת הכיור.           

 . שהרוכ         

 

  כביסה: לתליית תקניםי מ 3.4

 ה.אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביס ,מרפסת/השרותם במרפסת קומהמ חוץבקיר  פתח              

ימלי לסטיק, באורך מינחבלי כביסה פ 5,  יםגלגלכולל  םניצבי (ממתכת )מגולוונים תוטומ 2: )קטנה( כביסה תי לי לתחיצוני מיתקן 

 .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 לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך 

 .5100ראלי עומד בתקן ישמחומר עמיד התיאור: : המסתור כביס 

 

    )מידות בס"מ(  לונות ותריסים בדירהרשימת דלתות, ח – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים חלונות   תדלתו ---

 חדר 
כמות ומידת  

 וי הפתח הבנ
 )גובה/ רוחב( 

 חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 כ(/ נגרר( כע"

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 

 ב( רוח / ה)גוב

ץ מר )עוח
מיניום/  ואל

 מתכת(

סוג פתיחה  
  כע"כ/ /)ציר

 ס( י כ נגרר/ 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 בים שלחומר 

סוג פתיחה)ציר/  
נגרר/  כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי(

 כניסה 

1 

 גילה ציר ר  וןפלדה בטח

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 דר דיור ח

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ' מז ומלא

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 ילה חשמלילג

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

--- 

--- --- 

1 

 וגג ' מז אלומ
 כ.ע.כ נגרר  

 מעל חלק קבוע 

1 

 ומ' לא אלומ' 
 ילה חשמלילג
 גיבוי ידני לל כו

 175/140-כ 175/140-כ ---

 ח בטמ

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג מ' אלו

1 

 ניה יד גליל אלומ'  ' אלומ

 135/115-כ 135/115-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ניה יד גליל אלומ'  ' אלומ

 75/115 -כ 75/115 -כ 80/210-כ

 2ר שינה דח

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  גג וז ממ' אלו

1 

 ידניגלילה  אלומ'  ומ' לא

 135/115 -כ 135/115 -כ 80/210-כ

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ה ידניילגל אלומ'  אלומ' 

 135/115 -כ 135/115 -כ 80/210-כ
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 תריסים חלונות   תדלתו ---

 חדר 
כמות ומידת  

 וי הפתח הבנ
 )גובה/ רוחב( 

 חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 כ(/ נגרר( כע"

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 

 ב( רוח / ה)גוב

ץ מר )עוח
מיניום/  ואל

 מתכת(

סוג פתיחה  
  כע"כ/ /)ציר

 ס( י כ נגרר/ 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 בים שלחומר 

סוג פתיחה)ציר/  
נגרר/  כ.ע.כ/

 כיס/חשמלי(

 ממ"ד  
  שמשמ)

  נהכחדר שי
4) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
.  ציר )רגילה(

 ה חוץ יחפת

1 

 גג וז מאלומ' 
 או  .כנגרר כ.ע 

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  יסים, הנגררת/יםהדף ורס גד גז, פלדה נ  שתיים,  חת אוכנף א
          א. ות הג"הנחילפי ר רגילה יצ וא  לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 

 ילה ציר רג   +צוהר עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 קיפ( )

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ

ח. רחצה  
 כללי

1 

 רגילה  ציר +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 80/210-כ

 תירושי
 אורחים

1 

 ילה ציר רג +צוהר  עץ 

--- 
 אוורור 
 מכני

--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 ---   85/115-כ 80/210 -כ

דירתי    מחסן 
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ה רגילציר  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :תרו חוא טבלהל ותרעה

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

בתחתית ט פולימרי נקכללו התקנת עמידות למים וי גילה. הדלתות תהיינהובפתיחת ציר ר 23ס' ישראלי מאם לתקן דלת עץ לבודה בהת= עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר , ץ האלומיניוםת יועוהנחילפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ'  ך(.משהב ר בסעיף י'תיחות )ראה פרוט לפס"מ  7הדלת בגובה 

( בקיר, גומחה )כיס ךנף ו/או לתו= כנף נגררת על כניגרר כ.ע.כ תפלת, = רגילה+ מש )דרייקיפ(טוי נ סבטוי(, = פתיחה משתפלת )נקיפ פתיחה, 

כולל אטם  ן(,  במילוי פוליאוריתן מוקצף רלומיניום )בעובי לפי הנחיות היצים פח אשוים עסיי: שלבי התריםסי תר ,יתנועה אנכבתכנף = גיליוטינה 

  (.בחדר דיור חשמלית,הה ליגלני אחד, ל)גיבוי יד יבאמצעות רצועה ו/או חשמל= תריס נגלל כלפי מעלה, ה ילגל. גברתגומי בין השלבים לאטימה מו

 תאים לסה"כ הדלתות/הכללית בדירה ת ובלבד שהכמות בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו פיעהולרים יכולות דח , משותפים לשניותחלונדלתות/ .ב

 .ירערכת מיזוג האווס"מ כהכנה לתפקוד מ 3וגבהו מעל רצפה עד  ת פנים יולי דלתוחלונות המצוינות בטבלה. יתכן וש

י לוחות נהמורכבים מש, לפי דרישות התקן יל/בטיחותיגר( Double Glazing) לכפו זיגוג שקוף  םום עמאלומיני ,למעט ממ"ד() תויטרינו  /חלונות  .ג

זרים ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואבינות החלו מ(.מ" 6ובי של אויר בע עם מרווחלפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי ית עם מרווח אוויר ביניהםזכוכ

מתקין מורשה  יותקנו על ידיי פתיחה ונעילה. החלונות נונמנג, תוידיות מובנ ,םצירים, גלגלי ,EPDMי רגלי זיגוג, אטמי גומובכללם: ס ,םמקוריי

 יותקן ,תהחלונו לכל במסילות :רשתות .העורף  לפי הנחיות פקוד, נגרר  פלדהכנף/ים  יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עםבממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף  כהכנה הבמסיל נוסף  בנתי

לרבות במטבח באם פונה למרפסת שרות  ש אוורור(ר)בחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והבניה נד וני יצחלקיר  מזוגגת תון ו/או דלר חלעדבה .ד

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

  ם.לומיניוהאעץ ויעפ"י תכנון , גוון, סוג פרופיל .יניוםם אלומעשויי מסגרות החלונות והתריסים .ה

 . מומה )"חלב"(או ע השקופבטיחותית זכוכית תותקן  ש חלונות(,ם י )בא םי ושירות רחצה י רבחד .ו 

 . וי אש דרישות כיב לפי  או רפפות קבועות,  / ו   רור מכני ו/או סבכה בדלת אוו   ו/או לון  ( יעשה באמצעות ח ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  .ז 
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ות כמער, (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצהף, נוסמי ניפסגר בטחון  5044ן ישראל ת לתקאמתו ,רב בריח טחון(לדה )בי. דלת פהיסנכדלת  .ח

מ"מ   1.25מגולוונת בעובי של משקוף בניה מפלדה  .ספר דירהר דלת ומתחתון, מעצו מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית ירים, מגן צילינדר, צ

 ר.בחירת המוכ י. גמר לגוון לפורבתנ חיפוי ויניל או צביעהקוף יהיו בשמכנף הדלת והלפחות. 

  אש./בטחוןות נחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתי הפל .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי "דממת דל .ט

בכל היבט  ערך והר שואו מילוי אח/וקסבורד מילוי פל םע ים על מסגרתהדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקף כנ :פנים מכלולי דלתות .י

המתאים  גמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מתועששקוף הדלת. מיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג , קיקהוסטאק חוזק, –קודי פת

אלי בהתאם לתקן ישריהיה  משקוף הדלת .צדדים לפחות 3-בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה ב .ם, עם ידיות מתכת משני הצדדיםידות במילעמ

בחדרי אמבטיה / מקלחת  מים. קנתו יהיה עמיד לת. המשקוף לאחר האטימה יאם לדלת כולל פסתו גמרב ץמרי או עפולי תהלבשו בעל  23' מס

 גוונים לפחות 3 ומתוךשיוצגו לו  תון דוגמאוגומ לבחירת הרוכש מתוך גוון:   הדלת. אור, מזוגג בכנף -צו " וצוהר/פוס פנוימנעול סיבובי דמוי "ת

 פק/ים שיבחר/ו על ידה.הס או/ו הדי החברעל י וגמהם לבן(, שיוצד )אח

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועקומה(דיירים באמור לשמש את כלל ה )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהח ובפת דבממ" -פתח חילוץ  .יא

 תיחה.הפ יוןוכ תיחהת סוג הפובהחלון/תריס, לרג , סושינויים במידות הפתח לוץ יתכנויח וסמכות כפתחבפתח שיוכרז ע"י הרשויות המ

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

ים וגלמע וררוון  פתחי אכו מיניום + זיגוגלוון אכנפיים לפתיחה. חל 2 לכיס ו/או תותיים, הנגררדה כנף אחת או שמפלס הדירה. חלון פלס"מ מעל 

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

 הרי, ןמתקן הסינוה רבע"י החאם סופק שב דגשיו (.2010א מאי ת הג")תקנו צרן.יהלפי מידות  הפרעה מקומית. מידות המערכת רוצתיר האוורו

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

ל פועב עצול יגבר הביעולבין הביצוע בפר המכ ניות המכר ו/או במפרטצוין בתוכמה ל סתירה ביןלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה ש רף.פיקוד העו

 תואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.ה

 

 

 

 

 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6 

 זו(הערות לאחר טבלה גם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 שרותי אורחים מטבח
 חדר רחצה 

 הורים
  רחצהחדר 

 כללי
 רחא פסת שרות רמ

 כיור מטבח
 (כפולה/דת)בוד

 

מידות 
 ()בס"מ

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א' --- --- גסו 

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

 נטילת ידייםר לכיו 

דות י מ
 )בס"מ(

 --- --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( השטיפ

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן רןלפי מידות היצ ---

 --- --- א' 'א א' --- גו ס

 --- --- אין אין אין --- ₪  וי זיכ
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 מיתקן
 מיקום

 שרותי אורחים מטבח
 חדר רחצה 

 הורים
  רחצהחדר 

 כללי
 רחא פסת שרות רמ

  אמבט/

 תלחקמ

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
ן לפי הוראות כל די

 ראה בהמשך
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- סוג
 ריצוף משופע

 מקלחת()
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למים קרים 
מהקיר  ,כיורחמים ל/

 המשטחאו מ

 --- --- פרח/מערבל  ח/מערבל רפ פרח פרח דגם 

 --- --- א' 'א א' 'א סוג

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

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- 'א --- --- --- סוג

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

 סוללה למקלחת
 ם וחמיםלמים קרי 

 --- --- דגם

  דרך-רב
 וץ)אינטרפ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- סוג

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

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

 לשרוול צוניתי ח בדופן  4פתח "
, סהי מייבש כבמ  םי דאפליטת 

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
והכנה לחיבור  כוללת ברזההכנה )

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

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

 --- --- --- --- --- 1 גז לבישול )הכנה( תדנקו 

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

 :ואחרות טבלהל ערותה

 להסכם הרכישה(. לה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורףבטב צוין )הקיים בפועל רק באם  

  נירוסטה בהתקנה ורץ גרניט/וילי קוורץ/ קס /מחרס ,לבחירת הקונה : (מס" 80/46 -כפולה כ ס"מ או  40/60-)בודדת במידות כ כיור מטבח  )א(

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

 .רהבחהצרן/ספק, שיבחר ע"י יה לפי, במידות חרס ם:נטילת ידיי  רכיו . החלטת תוצרת לפיס"מ,  40/50-מידות כ

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

 .י נירוסטהבעל צירכבד  פלסטי               

 בפינות ומיטת תמיכה  ץסטר. מילוי עאילשלד עץ עם ציפוי פו ,יפני, בעלת חיזוק היקמ"מ הומוג 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  :אמבטיה   

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5לחילופין מפח בעובי  . י ברזל מגלווןמפרופיל               

 לניקוז םיעושיפ עם 2279 י"ת ותבדריש העומד בגמר ,דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת אל המקלחת משטח מקלחת:               

 ;חטהמש       
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וא ימוקם וה בציפוי כרום ניקל ,מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי פרח/מערבל: : דגם. לקערת מטבח)כולל חסכם( למים קרים/חמים סוללה  (ג) 

  סדרות 3ך ותמלבחירה  ס"מ לפחות. 20ולעומק  תס"מ לפחו 25 -פיה בגובה כ :התהיינ ברז מידות ,יורהכ או העבודה משטח מישור על

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

  או העבודה טחמש מישור עלוהם ימוקמו    וי כרום ניקלבציפ,  פיה  ערבל: דגם: פרח/מ)כולל חסכמים(  לכיור/י רחצה, קרים/חמיםסוללה למים   )ד( 

 שיוצגו  ותרדס 3לבחירה מתוך  חות,פל  ס"מ 15ולעומק  פחותס"מ ל 15 -כ באורך  :תהיינה ברז מידות ,רהכיו  

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

 אה תחתית הכוללת יצי ,רום ניקלבציפוי כ מים חמים וקרים מיקס מהקיר תותקן סוללה :באמבטיה :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 מ לפחות ומזלף. "ס 60י באורך כנאלקה טלסקופי ומוביל חה מתלה מתכוונן, מוט נור שרשורי,יצלמיל' האמבטיה   

ך מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באור כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן,יפוי כרום ניקל , בצ(3ל/רב דרך )מערב -מהקיר דגם: : למקלחת  

   מ"מ. 15מקלחת בקוטר  שאס"מ ור 30יר באורך ר, זרוע מהקילף. לחילופין ולפי בחירת הדיס"מ לפחות ומז 60  

 ברה/קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.שיוצגו ע"י הח סדרות 3יה/מקלחת, לבחירה מתוך טסוללות האמב  

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

 .: לבןבועותגוון הק )ז( 

 . והזנת חשמל ור לקו דלוחין או שפכיםב( וחי2007ג' וא תיקון -)הל"ת ם חמיםימ : מים קרים,ה כוללתלמכונת כביס הכנת חיבור )ח( 

  

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

 פקת מהרשת העירונית.: מים בטמפרטורה המסומים קרים )יא( 

 ומדים בתקן ישראליעש קבועותכוש רל לבחור או יות הרוכש,רחא, בינם ממבחר החברהבאם א -טיה(בקבועות רחצה )אגנית/אמ )יב( 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 הכיור.  ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או = קרי פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול ראש ברז נשלף =  )יג( 

  ת אחת. , בעזרת ידיםקסר( = ויסות מים לקרים /חמי)מי מערבל  

 שניהם.חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או  םיציאה, של מי/הסנטרפוץ( = חלוקת כנייא) דרך-רב  

  

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

 .(שצורף להסכם הרכישה 

 

 , ברצפה, הבניין( ללמשותפים לכו)בחלקם יתכן ביקורת לקולטני ביוב  צנרת ופתחי: רחא ים בדירה, לכל צורךפסו אביזרי אינסטלציה נ   3.6.1 

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

 בין  דלהעברת גז וכבלי פיקווצנרת  מפוצלו/או  מרכזי יניז למזגן מוקימהנדס האינסטלציה. נ תטלפי החל ,מיקוםב יםון למחלקי מרא  

 ון, שרות ו/או במסדררפסת במ מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  ועדמי. מיקום למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום   

  .הרהחבהנדס מ תסתור כביסה,לפי החלטמב עליון ו/או בגג  עבהלמ מיועדום קעפ"י החלטת החברה. מי  

 תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולארית תהיהסולארית באמצעות מערכת הספקת מים חמים לדירות    3.6.2

 . יימר(מום המים )טימים החמים והתקן קוצב זמן לחת גיבוי חשמלי לדוד הלרבו 579בהתאם לדרישות תקן ישראלי       

ן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק סולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקהחובר למערכת מה תקן מכל אגירה )דוד(וי לכל דירה  

 .  במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה 

קוצב  ןקוהתם באמצעות חשמל ה חימום המיש, יעבאמצעות מערכת סולאריתם לא ניתן לספק מים חמילדירות שלהם לפי הוראות כל דין   

 .)טיימר( םיזמן לחימום המ 

גג עליון  או בסמוך לה שירות אובמקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת : מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד(             

       נדס האינסטלציה.מה תכנוןלפי  

 (.2007 יקון אוג'ת-ת)הל" מכונת כביסה .תחלק, מהרחצה, אמבטיוח במט : קערותםחיבור מים חמים לכלי  3.6.3

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

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

  נסטלציה,יהאמהנדס לפי תכנון  ,PPR, S.Pונת, פקסגול, ומגול : פלדהחומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 : פלסטי.םי כשפ: פלסטי, דלוחין   

 יש.: הגז ועד נקודת הגז במטבח ה ממקורבדיר זג צנרת 3.6.7

 .: ישנה גז לדירההכנה למו  3.6.8
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  הערה: 

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

 עצמו לחיבור הגז,  רך התקנת המונה והמונהוהנדרשים לצם יפסדון מלאי ותשלומים נוקיים, ריכוז מונים, פ, מיסמונה ןופיקד 

 ,כנה בלבד()ה בשרוול פלסטי לתחמושנרת אספקת גז צ בבניין.הגז המורשית ע"י החברה לפעול ' הקונה ישירות לחב תם ישלםאו 

 חיר הדירה.כלולה במ 

 

 

 (טבלה זו ר אח)ראה הערות ל תקשורתתקני חשמל ו מ – 5טבלה מס'  3.7
 

 , בית תקע ונקודות טלפון, ראה נספח ג'רלנקודות מאו  י כו מחיר זי 
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  יתב
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .ון נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 תאחר/ הערו 

 רהלדי  כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 קום ר נטאי -

ורה ללובי  אמפסק ת  -
 . קומתי/חדר מדרגות

 . ילוח חשמל דירת -
ארון תקשורת כולל   -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

  דיור חדר
 אוכל נתופי 

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -י תריס חשמל
פעלת  נקודת חשמל לה

 התריס. 

 פרוזדור
1 

כולל מפסק  )
 ליף( מח

1 - - - 

  3ל ורך מע בא ור בפרוזד
ור הכולל  דוזמ' או בפר

נקודות   2ת "ר", נייפ
 מאור לפחות + מחליף. 

 1  חמטב

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

שקעים, בתי  ם המיקו
ה מעל  התקע יהי

משטח העבודה ככול  
ובהתאם  פשר  הא

  תכנון המטבח יותקנול
כח נפרדים   עישק

 ר, למקרר ותנ למדיח, ל

שינה  דרח
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( למנורה

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

   צהרח חדר
 הורים

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

  תקע בית )
 לתנור( 

- - 

 - 1 1 - 3 1 נהי חדרי ש

 /ד"ממ
 הח. שינ

פי  ל מנורה 
הנחיות  
 ף פיקוד העור

3 - 1 1 
ד  ויק פ  תקנות לפי 

 העורף

 רחצהחדר 
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

+ התקן קוצב זמן  
הכולל מפסק לדוד  

שמש במיקום עפ"י  ה
 התכנון. 

 + אוורור מכני

 - - - - 1 שירותים
 עדר חלון, הב

אוורור מכני   ' הכנה לנק
 דרש. + מפסק היכן שני

 סת שרות פמר
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 ביסה, כת )מכונ
 ביסה(מייבש כ

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי +  

יחה  מפסק + מנגנון פת 
 ידני. 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  יתב
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .ון נק' טלפ

 נקודות  3 כ"סה

 תאחר/ הערו 

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

שמל של  צריכת הח
תחובר לשעון   ןהמחס 

הדירתי אליו   החשמל
משויך המחסן. או  

שהזנות   לחילופין
החשמל של כל  

סנים יחוברו למונה  מחה
ף ונפרד  ת שומ

ים בלבד, או  למחסנ
מונה נפרד לכל מחסן,  
י  להחלטת המוכר ועפ"

 בחירתו. 

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 
הכנה   )פקט 

 למזגן(
- - 

    

  הערות לטבלה ואחרות

 הדלקה אחת. דתארמטורה(, כולל נקו /לאהי -סויבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיגבית נורה על  = קרהתמאור קיר/  נקודת (א)

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

 חות.ממ"ר לפ  1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  ל שקע בנפרד(.כר יותר בפנל אחד, נספ או)שני שקעים  שמל רגילחון מזרם הניז שקע בודד עם כיסוי,מים:  מוגן  ע מאור )רגיל(קבית ת  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ספתוושאינם תא' של נקודות המאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף  תאור בלבד לאופן ההדלקה דלקה כפולה=נקודת מאור ה (ד)

 אור המצוינות בסעיף א'.מה נקודות

 2.5מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם קבלים  עגל נפרדרד )כל נק' במפנ ם על גבי מעגל חשמליי/"שקע/ים" הנמצא = פרדנקע מעגל בית ת (ה)

 מ"מ . 

 הגנה גבוהה. בדרגתקצה מוגן מים הד אך אביזר בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפראו אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

בין מחשבים,  –ת טלפוניה, נקודת תקשורת וכוללות נקוד דחוביחד )קומפלט( או ל ותנקוד 3= )מחשב( קשורתתפון חוץ/טלטלויזיה/נקודת  (ז)

 .אינטרנט/ת הטלפוניםשור הדירה לרללא חיבר, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.  חיבור לקליטת שידורי חובה כאמו –זיה נקודת טלווי

 .לל כיסויכו 1מודול  55 סאוקופ ודת ההכנה בקירנקמריכוז התקשורת ועד  החוט משיכנקודת התקשורת תכלול צינור ו

 .(עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או ללאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים )נקודה/ות מנקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

   מ.מ" 2.5נפרד עם כבלים  וח למפסק, מחובר ישירות ללחשמלי נפרד לעל גבי מעג תקע כוח בית = דת כחנקו  (ט)

נה )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכ הכנה לנק' תקשורת לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד.אחרת הכוונה  ןויבאם לא צ"הכנה"=   (י)

מניעת ספק לפירלי(. "מפזר חום" ולא "תנור להט" )ס ן )באחריות הדייר(,קיותר הרחצה מעל דלת חדבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 ה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים.ההכנ י החברה."ע עי חימום לא מסופקיםמציודגש כי א

את אותה/ם  םדליקים/מכביביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך ממאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני א נקודה/ות =חליףמ (יא)

 מאור. תנקודה/ו

נן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות ת למקום המתוכחמתפאזית בארון המטבח, ת תותקן נקודת תלפאזי=  יבור תלתבדירת מגורים הכוללת ח (יב)

 שמל הדירתי.תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח הח. הנקודה 5*2.5וח החשמל ותחווט בכבל למפסק תלת פאזי בל

 

 אחר זה  או במסמך רמכין כך בטבלה, במפרט ויותקנו בפועל רק באם צי ות לעיל קנים לגביהם יש התייחסות בהערת)מובהר כי ציוד ומ

 שצורף להסכם הרכישה(. 
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   אורת מנגנון שבת לתובחדר מדרגות  לחצן להדלקת אור .יש :ת מאורו מבואה קומתית: בכל קומה: נקודחדר מדרגות/    3.7.1 

  יש. :תלקת אור במבואה קומתי הדלחצן מתוך הדירה ל .שי ת אור:לחצני הדלק יש. גופי מאור:. העקבו לילה              

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

  ,זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 שות הת"י.י, לפי דר: סטנדרטוגס :הדלקה/שקעאביזרי  3.7.4 

בתוך  )כולל שקע רגיל(,דירתי ורת ולוח תקש (תידעב לצורך הרחבה מודולים 6-ל השארת מקום פנוי לל)כוירתי ד לוח חשמל 3.7.5  

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

 .כולל קוצב זמן  יש.: חשמלי שמש/ מים, נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .וזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה(נת מונה אשר יקתהרה אינו כולל הזמנה ודימחיר האמפר. ) 3×  25ת פאזי: : תלגודל חיבור דירתי  3.7.7 

 שית בקומת, כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשמע דיבור רקום)אינט .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, וםמערכת אינטרק 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רודיבו עלשמופומית  ,הכניסה  

 ן.: איל סגור )נפרדת(עגת טלוויזיה נוספת במכמער 3.7.9 

  טלוויזיה רב ערוציתלקליטת לחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהליטת שידורי הכנה לק 3.7.10 

.  לחילופין (שרות זה קאשר תספ ערוצית -רבה הטלוויזיה לחברתא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות ללא ממיר ולל)   

ע"י הקונה  ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fיו דור 33, 1,2ץ ורעלקליטת שידורי  ניניםב או למספר ןלבנייזית כצלחת מר אנטנת  

 ק שרות זה(.מספ  

 

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. ונטה" אוותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "ושוח חשמלי חיצוני )ממפיבוצע ע"י המחויב באוורור מכני לפי תקנות,  אוורור חלל  -  

שמלהח ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים המערכת .הדירתית להחשמ צריכת של הרולבק לניטור מערכת קןותת דירה בכל -  

 .המשתנים שמלהח תעריפי הזנת ותאפשר הישראלית   

 :ללותכ המערכת                                   

 מלישח זרם המודד רכיב על סתבסמת אשר הדירתית חשמלה בלוח דהמדי יחידת                                    

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

 םאות ומציג מקומית בצורה תוניםנה את ומעבד המקבל יוטאלח יגיטליד צג                                    

 הכניסה במבואת / הכניסה לדלת בסמוך ,הדירה בפנים יותקן גצה ; ברורה בצורה                                    

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (רתבוהמצט נרגיה השוטפתהא צריכת 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 סטנדרטית אחת רכזיתמ מיני למערכת בלבד נההכיש  ן.אי מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל אוויר פיזור שרהמאפ אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת תלתחתי בצמוד דייאלמ מתוכנן מיקום . 1                     

 ;הדירה     

                         תוכנןהמ המיקום בין הרצפה יובמיל נעהו מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד תשנחו צנרת של "צמה" ותלרב נדרשותה התשתיות ביצוע  .2                   

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

 .בפועל המערכת קנתתלה עד ,סגב בלוח כיסוי באמצעות הסתרה ליכלו "צמה"ה                      

 .המסדרון קיר על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר יקודלפ ריק שרוול תנקהת                   3.

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

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 עילי בממ"ד. במקרה זה ההכנה תכלול:ע הכנה למזגן צובאישור פיקוד העורף, ת*ב.       6  

 מלוח החשמל. נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה  -                    

 יסגר במכסה. יהצינור  ל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצהאיר מחוץ לממ"ד ועד בקם, מנקודה צנרת ניקו מי -                    

 מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון.ה יהיה במקום בעממיקום ה -                    

 הנדס מיזוג האויר.כל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מ  -                             
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 כל ל מיזוג מאפשר אינו רהיהד תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1ור בסעיף מעבר לאמ .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת םי/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני תכרעמ באמצעות חלקיה  

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

  .אין הניזון ממערכת מרכזית בבניין: מיזוג אויר דירתי  4.3

   .: איןגזב הפועלתנור חימום   4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןמלמום הפועל בחשי ח תנור  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7

 .: איןפתי חימום תת רצ  4.8

 ין.א: מיתקנים אחרים  4.9
 
 
 

 
 דירה, במחסן:בובטיחות סידורי כיבוי אש * .5

 .: ישכש()באם נר במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר ספרינקלרים(:) תרכת כיבוי אש אוטומטי מע 5.1  

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

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

 

 , ע"י רשות הכבאות שדרי י , ככל שעליהם יפוי צת חיפוי/לרבו  ,כיבוי ובטיחות אלו  לוי,י ג סידורי * התקנת   

 ר עקב דרישות תיכנוניות., ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחכנית המכרבתו  ו יוצג לא בהכרח    

 

 יתוח ושונות:עבודות פ .6

 חניה 6.1 

  תחום המגרש;ב: כולם. לא פחות ממקום חניה אחד לדירהו לפי היתר הבניה: םי /לבניין  ניהסך הכל מקומות ח 6.1.1   

 . בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינטטי יעשו :קירות פנים המרתףגימור . המרתף תובקומכל החניות               

  ;אין(: )לפרט חניות במקום אחר  

 כמצוין בתוכנית המכר.: קוםימ לפי היתר הבניה: ותחני  מספר, : ישחניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 ירה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  ה להיתר, תימכר לרוכש דח ובנספח החניותיבתכנית המגרש/סביבה/פן חנייה לנכים כמסומ             

 לדייר שאינו נכה. גםירי הבית ונכה, בין כלל ד מטעם משרד התחבורה(, ובהעדר רוכש                                

 : יש.תאורה כתמער .מוחלק בטון :יתקמקורה חל /מקורה חניה גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: שה לחניה מהכבי שי ג 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר.מיקום חת לפחות.א: מספר חניות לדירה 6.1.5  

    אין. :לחניהבכניסה סום מח 6.1.6  

 

 פיתוח המגרש 6.2 

 .בניןל הכניסה למבואת עד ובחמהר וניתחיצ כניסה רחבת תתוכנן המגרש םבתחו                                

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

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

 .טבעית ןאבנים משתלבות/ אב /טיט/ אספל: בטון/ גרנולבילים: חומר גמרש 6.2.1  

 .ון בהירככל הניתן בעל גו הריצוף יהיה .לבות/ אבן טבעית: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתר: חומר גמרגותדמ/שבילים 6.2.2 

 ן חסכוני במים בהתאם וגינ .יש :צמחיה ת(.תכנית  מצורפ)על פי סימון ב .יש: חצר משותפת 6.2.3  

   רד החקלאות.שמלהנחיות                                  

 .: 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  

 ת עיעשה ע"י הרוכש ב הבניין( ים משולי מ קרקע בחצרות פרטיות )להרחקתהפועי ניקוז פני שי  : סידורהערה   

 .תי פרטה הסידור הגינ    

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

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    
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 מ"ר. 7-מ תלא פחוח : יש, בשטהצמודה לדירה/ות גן  רמשטח מרוצף בחצ 6.2.7  

 בניה ודרישת הרשויות. פי היתר הלר: מו ח: ות של המגרש/תי זגדר בח 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתצע בגובה ממו    

 .אין(: בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.9  

 

   ותפותמש מערכות .7

 ת גז: כמער 7.1 

 המתואר בתוכנית  מיקוםוב ,ת הגזרחב םע , בתאוםקרקעי -תת גז י/צובר באמצעות מרכזי רסידו גז:הכנה לאספקת     7.1.1  

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

  .רת הגז ותחזוקתהצנ להנחת    

 ת חברת הגז.ולוצנרת אספקת הגז הינם בבע ,ז כאמורצובר/י הגמובהר בזאת כי    

 ;: ישמרכזי לדירה ורממקרת גז נצ 7.1.2  

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

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 טיחות.רשות הכיבוי והנחיות יועץ הב תלפי דרישו :רגותמד לת לחץ בחדרי מערכת להפע 7.2.1  

 הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. ישות רשותרי דפל :ואות/פרוזדוריםמבבמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

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

 חיות יועץ הבטיחות.נכיבוי וה: לפי דרישות רשות הי ותכולתן ו לרבות ארגזי כיבוי עמדות כיב 7.2.4  

 וי והנחיות יועץ הבטיחות.רשות הכיב שותירדלפי  :גלאי עשן  7.2.5  

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

 אות.ום וכמות לפי דרישות רשות הכבקמי  פרטיים, או               

 

 חיות יועץ הבטיחות.כיבוי והנהות שר ע"י ככל שידרש: יהאוורור מאולץ במרתפי חנ 7.3 

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

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

             ניסההכ דלת ליד הקרקע בקומת קמווימ הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1 לוועד הבית, 1, ירהלכל ד: דואר תיבות 7.6 

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

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 לשימוש כלל  םחדר/י (,בחלקים משותפים)מערכות תאורה  מאגר מים,מים,  תבות סניקה ומשאמערכו  

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין בנייניםבאו  כים,וסמ םינייין ולטובת בניבנב הדיירים  

 

   ור המבנה למערכות תשתיתחיב .8

 : אין.חצרל נפרד מונה מים ;: ישלבית ראשי ם מי מונה: יש; זי חיבור לקו מים מרכ 8.1  

 יש. לביוב מרכזי: רחיבו  8.2  

 ת מונה.לא כולל התקנ; יש. וראות חברת החשמלבהתאם לה ,שמלחה בור הבניין לרשתחי  8.3  

 .' הטלפוניםלחבחיבור 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 (:אינטרנט/הטלוויזי )חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 עבודות שביצועם בפועל ה. במחיר הרכיש כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, קירות ת: כביש, מדרכה, וח כללי הגובל במגרשפית 8.6  

 החברה. יותית אינם באחריעשה ע"י הרשות המקומ  

  (.ו אחר לפי היתר הבניהא טמונים יש )מכלים: קן/ים לאצירת אשפהתמ 8.7  

 .המקומית שותרה ע"י: פינוי אשפה  
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   רכוש משותף .9

 : משותףתיאור הרכוש ה 9.1 

 כמשותפים בתוכנית המכר.באם סומנו : מקומות חניה משותפים    9.1.1   

 אין. :(פתוחה ם,ודי ועמ מת כניסה)קו  קומה מפולשת 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה. :לדירות מחסנים שאינם צמודים 9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות משטח: ב .: ישסהי כנ תמומבואה )לובי( בק 9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

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

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

 יש.די מיתקנים על הגג: יתפוס על החלק ה פחות: לגג משותף 9.1.8   

 ממ"דים. -ם מוגנים דירתייםיש מרחבי .אין :טממ"ק/ מקל 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 משאבות,  רחדשאבות סחרור, , מכות סולאריותמער( כגון: משותפות ו/אוש מערכות טכניות )פרטיות : ימיתקנים על הגג 9.1.11  

  דין.פי כל ל ע ן אחר שתדרוש רשות מוסמכתקוכל מית מאגר מים           

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

 משותף  כושמסומנים כרה כמפורט בפרקים אחרים במפרט זה,:  שהינם רכוש משותףמיתקנים וחלקים נוספים של הבית  9.1.13   

 יות המכר.נבתוכ   

 

 ף: אין להוציאם מהרכוש המשותש (מיםיקיבאם ) חלק/ים 9.2 

 )מילוט(. ,גותרדמי /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 ובי קומתי.ל 9.2.5  

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

 מכונות.גישה מחדר מדרגות אל חדר  9.2.7  

 .שותפים()מ כני/יםטים /רדמלובי קומתי לח או גישה מחדר מדרגות  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  

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

 ן()לבניין/ים לפי העניי ותףשבית מ 9.3 

 חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית  –)להלן  1974 – דהתשל")דירות(, חוק המכר ל 6 ף יעבהתאם לס )א(  

 של התקנון המצוי  נה הוראהשהבית מבטל או מ על שבדעתו להחילמיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או ה    

 יין; ואלה העניינים:אותו ענ המכר פרטים על רף לחוזהפרט או לצמל בולכים להלן, חייב לוית לעניין מן העניינים המנסהמתייח    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (2)   

 יו;לם בקשר אבית המשותף ובשירותים המחויביהשתתפות בהוצאות הה שיעור (3)   
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 תף;והמש תית בדבר ניהול הבטוסדרי קבלת החל (4)   

 )א( לחוק המכר דירות;3בצו בדרך האמור בסעיף כל עניין אחר שקבע שר השיכון  (5)   

 וזה המכר, כמי שהתחייב ח, על אף האמור בוהוקטן )א( ירא שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף מוכר  )ב(  

 . ף שותמה יחולו על הבית  יןקנון המצוי לגבי אותו עניתהוראות הש    

 

 ד לדירה:יעורו של החלק ברכוש המשותף הצמו ש 9.4

 כל  של ( לשטח 5עיף גדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סיהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה )כה 

 שיקול דעת  יידרש לפישפי כ ,שום הבית המשותף ריה או בכל פרט אחר הקשור בזון ביחס , זאת בכפוף לכל תיקור בבנייןייחידות הד  

 ית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים ידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה בבמוכר ו/או כפי שיה  

 (.6א' סעיף  קרתם במפרט זה פרהגדדים לדירה )כהצמו  

 

 בר ניהול הבית:דהחלטות בסדרי קבלת  9.5

 . 1969 -תשכ"טהין ערקהקבוע בחוק המק פייהיה על  

 

 :בית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו שיעור ההשתתפות בהוצאות ה 9.6

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

 לשת ההוצאות הקבועו יבלום חלקן היחסי כאמור ברכשחויבו בתיכר לא יעשה בהן שימוש בפועל וה בידי המנייתה בהןירות שהחזקה ד

 כר יהיה פטור ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוהמשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב  זקת הרכושחא

ה שלהן כאמור עיות ההצבוזאת מבלי לגרוע מזכו, בפועל הכי לא היתה צריכהן שיוכיח  לגבילאחר  מתשלומן ביחס לדירות האמורות

 .יבתקנון המצו

 

 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/ותף )ו הרכוש המשמ יםאוצהחלקים המ 9.7

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

   ר ו/או בהסכם המכר.כצוינים במפרט המו מו/א      

 לפי קביעתה הבלעדית של החברה.ת המשותף יבב תרוותף ויוצמדו לדימשום המגרש מוצאים מהרכוש החחניה שבתמקומות ה .א

 חוץ מקוריים. שטחי  .ב

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

 מסתורי כביסה. .ד

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

  .עלות המוכרתם לתא שבבינחסמוהיוצמדו החניות  ת,חניות ו/או המחסנים לדירוהצמדו כל שבעת רישום הבית המשותף לא יו ככל .ו

 

 

   ____________   _ ___________    ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה          

 
 ת המשותף.יונה ולנציגות הבלק ספים שיועברומסמכים נו נספח א'
  .ותהערות כללי נספח ב'

 .טבלאות זיכוייםג'        חנספ



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 29  מתוך  24 'עמ 14.05.2020תאריך:   /רים חד 5דירת   /  כןמכר למשתרט מפ /121 מגרש / ודיעיןמורשת מץ בוני הנגב/ פר / מסד לאיכות הבניה

 

 רו לקונה ולנציגות בעלי הדירותשיועבפים סנו כיםמסמ – 'נספח א 

 

 אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:תוכניות  10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של ליות לומידות כל חדר מידות של כהכוללת  1:50 -קנה מידה לא קטן מכנית הדירה בת 10.1.1   

 המשותף בקומה.סימון הרכוש  כוללתה 1:100 -מ ןקנה מידה לא קטב מה בה נמצאת הדירהקותכנית ה 10.1.2   

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

 ון הרכוש המשותף ימהכוללת ס 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן ממות מוולשות; קמות מפתכניות קומת כניסה/ קו 10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  אלו ניתן לצרף  כניותם; תיצמדמו ושטחים דירתיים   

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

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250נה מידה קר בניה בלת היתבוגשה לרשות המקומית לקהתכנית המגרש כפי ש 10.1.6   

 צמודות.ת וגינו

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פיר ת ולחומרי הגימור, שיש למסוורכלכל המע ושימוש קהתחזו ראותוו הנתנמסירת הדירה יי עתב 10.2  

 עניין:חוק המכר דירות ב   

 ם.גימור זוקת כל רכיבי הדירה עלחפעולות שוטפות לת ()א   

 וויר, זוג את מיוערכמ, מערכות בטיחותת בוהמותקנות בדירה לרת השירו תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות ()ב   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

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

 ר.קשספק ומספר טלפון ליצירת רה, לרבות שמות יצרן/יתקנים בדות המות אחריות של ציוד ומערכומפרט טכני ותעוד ד()   

 

 המערכות וחומרי הגימור של של תכנית והוראות תחזוקה  (1) ה בבנייןרה הראשונת הדינמסר לו אשרסור לרוכש דירה ימהמוכר  10.3  

 עניין:בהמכר דירות ק ופי ח דין לרבות על ור בהתאם לכלהבניין שיש חובה למס  

 טפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.ופעולות ש )א(   

 ת מיזוג מערכות בטיחות, מעליות, מערכוקנות בבניין לרבות המות ירותשהת רכווקה מונעת של מעחזתחזוקה כוללת ות ()ב   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 שות.אם נדר רות שוטפות ותקופתיות,ואפיון ביקתדירות ו )ג(   

 ירת קשר.ן ליצטלפו ספרומ שמות יצרן/ ספק ותותקנים במבנה, לרבהממפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות  (ד)  

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

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות סניטרית,  ינסטלציהד של אות בלב( למערכות המשותפAS MADEכניות עדות )ת )ו(   

 האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  סמכיםף למריצ וכרהמ בנה ובפיתוח.במכות אלקטרומכניות ערומ   

 מינויה. םשונה שתמונה( מיד עהדירות )הרא למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי   
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 ואזהרות  ת ות כלליוהער  – נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה ן הישראלי,והתק בניההן וכנודרישות תקנות התי והמלאכות יהיו לפ יםכל המוצר .1

יזיה לטלוו תקינה בבניין מתקן הכנההו אנטנה מרכזית אם בבניין ו/א ()לא סלולרית ה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנההחבר .2

 להוראות כל דין. פוף ים ו/או צלחת לווין, בכלבכב

טום המרתף, ו/או להימנע וט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה על איולנק בית,העד וו מו ו/או באמצעותעצלפעול בנה מתחייב קוה .3

שורשים חודרניים וביצוע ריסוס  תמחיה בעלתילת צ, לרבות אך לא רק, אי שלרתף, כפי שפורט לעיון לאיטום המסיככדי  מכל פעולה שיש בה

 .ינון חרקיםק למניעת תקופתי

 ברות. רה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוו סגיו/א הקל קרהיכוסו בתוכאמור ת מערכו .4

צע קיטום פינות וים לא יבשיפול בחיפוי קירות ו/או. ייםלהנדרש בתקנים הישראות לא פחות מבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במיד .5

 .)גרונגים(

מגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות או ה/נה ובהמ ומיעמיד שטח/ים בתחלהבאם תידרש החברה  כילמניעת ספק יודגש  .6

כות זוב ה, כןרך גישלצו ןימוש במתקני הבניישלרבות  גישה חופשיתתחייב לאפשר שמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מהמ

 ים אלו.מיסי ועד בית בגין שטחשלום ם מתיטורו פן יהיו גופים אלכ למעבר כבלים. כמו קעהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקר

 ורות.גאריזות פתוחות או סאו רעילים, בסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים חל איסור חמור לאח .7

 ה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונה.נע"י הקו בדירה עבודות יבוצעולא  .8

כלל הבניין. ת מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים תקרו יהיושול יכ כשו ע"י הדייריםריש )ככל שקיימים(, יםבמחסנ .9

 .לא יפגע בשימוש ובתפקודשובאופן  חסנים בלבדונפרד למ ותף הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המש

ך לא א רעהר הפוליצים ינים החלל ועלולקטור תליית כביסה, מאזד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו בושל ד מםומיק  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

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

 ים.ומפגע התקנות לרעשים

כלשהם שיובאו ע"י הקונה זרים אבי ום איטיפרומרי הבניין, לחזק כלשהו שיגרמו נו לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור א רהמוכ .12

 הפריטים,ביצוע העבודה  ול לטיב החומרים ו/אבגין אלה כולכל האחריות  ,ין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכןלדירה או לבניין, וזאת ב

 ספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.וזרים והתוהאבי

מנת  ם הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת עלהשני שלושבות לפחגן, באופן תכוף מוה יש לאוורר המרחבי חשוב להדגיש כ .13

 .ןרחב המוגשוי המצא בקירות הבטון שמהם עמופק מבטן האדמה והנים )חצץ(, המבאגרגט אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

 חניות, מחסנים ,כגון גינותיים, פרט םטחיבש מבנה ואשר יעברוב שרתות כלל הדייריםהמיתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות  .14

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

המגרש, בהתאם ח כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו במגרש ועל חשבון שט"בזק, טל  )חשמל,וחות של מערכות השונות שגומחות( עירוניים ופילרים ) .15

 ות.רשויה"י ו עת הפיתוח שיאושריולתכנ

 ריצוף זה.ום לשקיעות בי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכסיעה נ .16

 גענה.יפזכויות הרוכש לא תה ובכל מקר ם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות.אקומם בהתיה ומיויים במספר מקומות החניניתכנו שי .17

 ים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעייםהמונעבים כלר יסהאסורה הכנ .18

 .רתף/יםם פרטיים או משותפים במיבשטח מימני )גפ"מ(,בגז פחמופעל בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן ה .19

ים שונים בגבה קית,פאו או/ה גלויה אנכית וברכל דין, תיתכן הע ותשות התכנון ו/או הנחיות הרשויות ובכפוף להוראילפי דר .20

כות שאינן תפות ושל מערבתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין המשו ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן

י חשמל, וות מ.א. ואוורור, קנרחשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צ תמים, צנרצנרת  צנרת, תעלות ועוד כגון: משותפות,

סות, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית, תחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במחסנים, במרפמה, בוכדו ורתתקשטלפון, 

יות, לפי החלטת היועצים הטכניים. נצוין בתכומן/למת ובתקרות הכל מעבר למסוחים ציבוריים, בקירמשותפים ובשטבשטחים 

שה ת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. הקונה יאפשר גית צורנו אשוי חרתלה ו/או סגירה אק יתכן ויכוסו בתקרהר מערכות כאמו

 לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.

ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל  ם, ביוב,ות )מיחניה, יתכן ועוברות צנרהדירה, או המחסן או סמוך לתקרת הברצפה, קירות וב .21

 משותפים. ם יין, ומהווים חלקיבנה



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 29  מתוך  26 'עמ 14.05.2020תאריך:   /רים חד 5דירת   /  כןמכר למשתרט מפ /121 מגרש / ודיעיןמורשת מץ בוני הנגב/ פר / מסד לאיכות הבניה

 

י התכנון, ינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצוהחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות וש יתוח,, הפשמגרת הגבולו .22

 ות.ייצוע ולדרישות הרשוהב

ר בחירה כבר פשמסעיפי המפרט המא יםזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפוחתימת החוטרם  למען הסר ספק במידה .23

כות ל דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקושר בחתתאפ לא לם,הוש

 הקבלן. תהחלפה בעקבות בחיר בחירה או

ל חשמ. עלות השימוש בהןהפרויקט או חלק מ ותרכת החשמל המשותפת של הבית, וזו שתשרת את דירעיחובר למ  - T.V-מגבר אנטנה ל .24

 יה חלק מהוצאות הבית המשותף.תהבר המג לש

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

י טבעיות כגון: הבדלת ם הישראלים ובהתאם לכללי המקצוע, יתכנו תופעויפוף לתקנוי ובכאבן טבעית, בריצוף וחיפב -דלים בין אריחים הב .26

 חלודה. התחמצנות מינרלים )ברזל( המתבטאות בכתמים דמוי  " וכןנייםי"ע ים,מרקם, גוון, גיד

המכר. כמו כן לא  בתוכניותומנים ן וכו'(, אינם בהכרח מסונושאים, קירות בטח מודים, קירותמערכת שלד הבניין )ע -שינוי בחלקי בניין  .27

הריסה ו/או עבודה הכוללת ירות ומחיצות. לכן כל ות, קרצפ ,רותבתקקשורת, גז וכו' ת מים, ביוב, חשמל, ותמערכ מסומנים בתוכניות נתיבי

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

ביוב ומים , רכות אלקטרומכניותמעקבוע, חלונות בחלל גבוה )פנים וחוץ(, ו/או ל  גים בזיגוהחסומ של פתחי בניה  - וניקוי  הגישה לתחזוקה .28

, )פיגום 1139דות גובה ובציוד מתאים והעומד בת"י עשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדרש רק מורשים לעבוים, יליונעות גג/ו/או 

 סנפלינג וכו'(. מתרומם/תלוי,

ות ם ומרפסות(, לרבריבשטחים פרטיים )חדר מעב , הקונה יאפשרקירות בחזיתות הבנייןגות, וג ןוניקיוחזוקה לצורך ת  -ר בשטח פרטי במע .29

 .ובתאום מראש ןהענייסיבות , סנפלינג, הנחת ציוד מכני וכלים, הכל כמקובל בנגומיםת פירקשי

 ליות, משאבות, מפוחים, מזגנים וכו' ענרטור, מורת, גשיהיו כגון: חשמל, תקש לככו -אלקטרומכניות יות ומערכות תחזוקה  של מערכות טכנ .30

 להוראות כל דין. בהתאםקה וותחזת הונה בהתאם להראוהקנציגות הבית ו/או י תיעשה ע"

חרום לצורך  עתבכלל הדיירים בקומה אשר ישמש את חיצוני חילוץ  ימוקם חלון/דלת ןבבנייות בכל קומה באחת מהדיריתכן ו -חלון חילוץ  .31

ר יאפש ירוםחעת י בבפתח זה, וכבוע ק כי לא ייקבע סורג יבמתחי ,בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החילוץ ראש ,קונהלוט. המעבר ומי

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

אחרות המחייבות תחזוקה מקצועית וומכניות אלקטר ו השונים הותקנו מערכותיבמבנה ובחלק -רכות פול שוטף במעהדרכה לטי  .32

היצרנים ו/או החברות ספקיות הציוד או המתקינות  נציגיאת  ,בנהבמ מוך לקבלת החזקהבסחלה החובה לזמן ר וכהמושוטפת, על 

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

 

 תואחרהערות כלליות 

ן פבאוות מושפע ,גרנוליט אוות בטון, אספלט ו/צפיש לקחת בחשבון כי ר -מעברים, שבילים וכו'(  ,)מיסעות רי גמרהשפעות ססמיות על חומ .33

תפקודי בתופעה  בטיחותי ו/אוים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מפגע זוזות ססמיות ו/או תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעירעי מתטב

  תחזוקה שוטפת בהתאם לשכיחות התופעה. יש לבצע ם אלו.לחומרית זו, האופיינית יטבע

לי לגרוע ות בתכניות, וכי הוראות המפרט כולן הן בנוסף ומבהאמוררות עמההוע בנוסף ומבלי לגרן כי ההערות הנ"ל ה זהמובהר ב .34

 מהאמור בהסכם.
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   כוייםזי טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיז טבלאות זיכוריכו

 

 
 הערות מיוחדות

צו ן לותיקו 1974-של"דהתוק המכר )דירות(, לח 6נם בהתאם להוראות המכרז וכנדרש בתיקון מס' יים אלה הזיכוי ריכוז .1
יות , פרט לנרשם להלן לא יבוצעו שינויים מהמפרט והתכנ)מפרט המכר(. מובהר כי עפ"י הוראות המכרז 2015-ההתשע"מכר ה

 ם.ם אחריצעו זיכויים ו/או חיוביולהסכם המכר ולא יב המצורפים
 

 כוללים מע"מ.אינם  להלןמחירים הנקובים ה .2
 

 מדד הבסיס:המדד הידוע ביום חתימת הסכם המכר.ניה, ת הבושומד תזה צמודים ל:מד פחחירים הנקובים בנסהמ .3
 

שינויי  ת הליךה )במסגראל תו לזיכוייםוו אי רצונו לנצל זכ, על רצונו אלהודיע לחברה/קבלןרוכש הדירה המועד האחרון שעל  .4
  ם המכרל הסכמה עיהחתעד ימים ממו 30תוך ב ה ע"י החברה/הקבלןיר"(, ימסר לרוכש הדמועד ההודעהיירים( )להלן: "ד

 ההיתר.  יום קודם למועד קבלת 60ובכל מקרה לפחות 
 

ור תקבל כוויתתפה, רת ע"י הקבלן בתום התקוועת תזכפוף למתן הודיך האמור ובכאי הודעת רוכש הדירה כאמור עד התאר .5
 לזכותו זו על פי כל דין.

 

ק מטבחים שאינו ספק החברה, התקנת המטבח כש ספהרו יע" בחרתוכננים וככל שנהמגין ארונות המטבח ב ניצול זיכוי .6
 בונו.רוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשתתאפשר ל

 

 .308/2016בד, בהתאם למכרז מר/לם הנ"ל בהפריטיל זיכוי כנגד ויתור על בדוע לי כי זכותי לקי .7
 

ר הוא מוצמד למדד תשומות הבניה בהתאם למועד כאש רהממכ גיןן בז מהתשלום האחרווזהכולל והמצטבר יק ויסכום הזיכ .8
 וי.הזיכ

 

 .דין.  פחתו מהדרישות על פי כליותשתיות החשמל לא  מספר הנקודותמתן הזיכויים לנקודות חשמל ינתן בתנאי ש .9
 

השירותים חדרי אשר כים חדרלפחות לכל שני  חדיותר מעגל סופי א תיהתאם לחוקים והתקנים הנוגעים לחשמל, במתקן ביב .10
ן אינם כלולים , בישול ומזגעגלים לדוד חשמלי, מכונת כביסה, מייבש, מדיח כליםוהמעברים אינם כלולים בחישוב החדרים. מ

 ל.נ"ם לכך אין אפשרות לבטל את הנקודות והמעגלים האים, ובהתם סופיהמזערי הנדרש של מעגלי רבמספ
 

נוי, והיא בסיסית כר הינה על פי המפרט הבסיסי של משרד השיכון והביטי המבמפר פוןטל/ת המאור/בית תקעדוכמות נקו .11
 ית ממנה.ונורמטיבית, ולכן לא מומלץ להפח

 

אחר קבלת ל אפשרות להתקינם באופן עצמאי תתאפשר לי אך ורקהם הנ"ל, מהפרטיזכות לזיכוי בגין פריט הככל וניצלתי את  .12
ו"ב לא תתאפשר בטרם סר ספק יובהר כי גם גישה לממכר לצורך מדידות וכימען הי. לנשבול חר, ובאחריותי ועמכהחזקה במ

 מסירת הממכר.
הסתיימה התקנתם יחשבו וובנויים צוקים וב. הנמצאים באלמנטים יילחשמל/תקשורת/מים/בגש כי צנרות *למניעת ספק יוד

 זכותו לזיכוי מהאמור במפרט המכר מימושעל  שרוכעת המכר לעניין הודק לחו 6עותו בתיקון שמכסיום "התקנת הפריט" כמ
ר פריטים וא תינתן אפשרות לבחאותו ספק. ל מוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו אך ורק אצל*פרטים שונים ה

 : כלים סניטריים וברזים.אים לדוגמים שונשונים בין ספק
 

ה זו, בחתימת החברה/המוכרת והקונה על בטבל רטיםוהמפים פריט/ים המתומחרמהל זכותו לזיכויים ועמימש הקונה בפ .13
 במפרט המכר.ראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים נספח זה, י
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 : אמקר

 יחידה.  -יח'

 בע. מטר מרו -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 דה. בוחומר לבן+ חומר שחור+ ע -קומפלט

 ד בודד. אחפריט  -פריט

 
 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  - חצה בח, רות מטנרו: א נושא
 

 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
ן כולל ארו) מ"א 6 המטבח לל ארונותכלזיכוי 

מטבח, ברז מטבח, משטח עבודה, כיור  ן,עליו/תחתון
 המכר.ט , לפי התיאור שבמפר(חיפוי מטבח

 5,812 --- --- --- קומפלט

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

  --- 600 --- קומפלט

 
 

 וי בלבד מחיר בגין זיכ -ביזרים אשרברבות ו  נושא: קבועות
 

 
 הערות:

 .כל המחירים כוללים זיכוי פריט+התקנה1
 
 
 
 
 

ף סעי
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 יח' בש"ח ל
 כסה" כמות

   100 פריט קומפלט התיאור במפרט המכר. חצה,  לפירר כיוסוללת ברז ל 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידייםת ברז לכיור סולל

 .המכר
   80 פריט קומפלט

   126 פריט קומפלט ר.ט המכור במפררז לאמבטיה,  לפי התיאבסוללת  3.6

3.6 
במפרט ר ,  לפי התיאוטרפוץ()אינ סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 טיפר לטקומפ
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 מחיר בגין זיכויים   -ל/ תקשורתנושא: חשמ
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 /רחומ
 עבודה

 'חי
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ ותכמ

   72 פריט קומפלט זיכוי –קודת מאור קיר/ תקרה נ  3.7

   78 יטפר קומפלט זיכוי –ר בית תקע מאו  3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט ודת טלפון קנ

 
 : שמל/תקשורת לטבלאות הח ות הער

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

 לפני ביצוע. ם  יכויי יחסים לז מתי חשמל/תקשורת  ירון ח. מחיר המ2

 
 
 
 
 

               ____________    ____________   ___ _________ 
 חתימת המוכר     תאריך         הקונה חתימת                  

 

 

 

 

 

 

 


