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 תוכן עניינים
 

 זיהוי טיפרפרק א.   
 

 . (1.1-1.2ום המגרש )קיכתובת המבנה ומ : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               
 אור הדירה.ית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אום המוצמדיפים ים נוסחטפרוט ש  :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 כל מתכנן הבנייה.פרטי אדרי  :8סעיף               
 לתכנון השלד. נדס אחראיפרטי מה  :9סעיף               

 
 ה ואביזריהבנה, הדירה, ציודהמ ין,יאור הבניתפרק ב'.   

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

 אביזרים.אור הדירה, חומרי הגמר וית  :3סעיף                
 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ם בדירה ושטחים חדרים וגימורי ( רשימת2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(3)טבלה   :3.5סעיף         
 (. 3.6.1-3.6.8)לציה נוספים אינסט יואביזר ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   :3.6סעיף         
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3י אש ובטיחות בדירה, במחסן )סידורי כיבו  :5 סעיף
 .פיתוח ושונות ודותבע  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (. 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 במרולאוורור מא  :7.3 סעיף  
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 יירים.ש הדאויר בחדר/ים לשימו : מערכת מיזוג7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

 (. 8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 .תףרכוש משו  :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 ( 9.2.1-9.2.12ף )תוחלקים שאין להוציאם מהרכוש המש  :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 בשרותים המחייבים בקשר אליו.שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ו  :9.6סעיף   
 ותף.ים מהרכוש המשהמוצא החלקים  :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 מס' חדרים: / מדגםדירה  ן מודיעי מורשת  שם האתר: 

 __ ': דירה מס  

 1 קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':  לא מקורה  חניה  

 __ מס': מדגם/ בניין  
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 נים למבנה ולדירה(התאמות והבהרות הנכו כולל)                           

 

 

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

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

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

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

 . 420-0241646קום: החלה במ תכניתה 1.2   

 

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

 .רהחכי: הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 .אלרשמקרקעי י רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   :החכירהתקופת  2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

 המשמש גם כחדר שינה(, ממ"ד,  –הלן דירתי )ל מרחב מוגן, חדרי שינה 2 חדר שינה הורים, ,מטבח ,לפינת אוכו כניסה, חדר דיור ה:בדיר .4  

 ת שמש.ומרפס, מרפסת שירות*, )בית שימוש נפרד( רותי אורחיםישצה הורים )מקלחת(, חרחדר אמבטיה(, ) כללי חדר רחצה ,ים/דורפרוז

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

 : המחושב לפי כללים אלה ת המכרכמצוין בתוכני: שטח הדירה הוא    

 קירות החוץ של הדירה. הם החיצוניים שלהעוברים על פני לע הנוצר על ידי הקוויםהמצובתוך  השטח הכלוא ()א    

  –לעניין זה      

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

 ת.ית אחרדירה או תוכנבקומה או בינה לבין      

 של קיר החוץ; וזכבמררה אחרת יעבור קו המצולע האמור די כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין     

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

 דירה.סכום שטחי כל המפלסים בה; שטח הדירה יהיה רילס בדכל מפח לגבי בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השט (ב)     

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

 ת.המדרגוח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –, התש"ל תנאיו ואגרות()בקשה להיתר, דרש בתקנות התכנון והבניה לנ ואםם תהשטחים שגובהבחישוב השטח ייכללו רק  (ד)      

 קנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(. ת –ן לה)ל 1970      

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

 

 :המשמשים את הדירה באופן בלעדי  ירה או המוצמדים לד שטחים נוספיםפירוט  .6 

דמוי  ]קירוי הכוונה למשטח מלא ות/שמש מקורהה ות/מתוכה מרפסת המכר םכמפורט בנספח א' להסכ :( 1)שמש בשטחת ו סמרפ 6.1   

 . סכם המכרכמפורט בנספח א' לה:  בשטח, אחת מעל בלבד[ תקרה )לא פרגולה( הנמצא קומה

כנית שטחי )יש לצרף ת להסכם המכרכמפורט בנספח א' : מס' ם בתקרה לשחרור עשן(ת פתחיו)בעקב חלקית מקורה  /מקורהחניה  6.2   

 המוצמדת(; החניהעם סימון מקום  החניה

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

 ן.יא :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 אין.: (4)ירה בשטחמוצמדת לד חצר 6.6    

 : אין.שטח(ו)מהות  או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/םאם יש שטחי  6.7    

     

 הערות לחישובי השטחים:     

 המצולע הנוצר על ידי הקווים פסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך רמ לשת לדירה; שטחה ימרפסת חיצונ –" שמש סת מרפ" .1   

 בלים רה הגוות הדישל קירל המרפסת ועל פניהם החיצוניים הבנויים שים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר    

 במרפסת.    

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

 שיש בה כדי להשפיע על   להוהן מחוצה  הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום    

 .לשמשמרפסת שיפת הח    

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ר קיר שאן בתוספת שטח הקירות; כבין קירות המחס, הוא השטח הכלוא שטחו של מחסן  .2   

 יכלל שטח הקיר במלואו.יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל    

   ;מס" 20  מתחת לקירות החוץ בעובייאורטי ץ של המרתף בתוספת שטח תכלוא בין קירות החוהשטח ה, הוא ל מרתףשטחו ש .3    

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

 ייכלל שטח הקיר במלואו.ח משותף גובל בשט    

 ט המכר פרבמ עהמופי חצרבין שטח ה  5%בשיעור של עד  היי, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל רחצשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    
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 סטיות קבילות: .7  

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

  ותר סטייה גדולה של חצר ת ניין שטחהובין השטח למעשה; ואולם לע 6-ו 5סעיפים שטח כמפורט בבין  2%סטייה בשיעור של עד  )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6ט בסעיף רפומכיותר     

 ר זה ובתנאי שלא אי התאמה מתיאו ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד     

 לעיל.  6-, ו5מפורטים בסעיפים ים אחרים )למעט שטח חצר(, הח הדירה ושטחמשט 2%יעלו על     

הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה  זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהדות האבמי בין 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

     .(קבועות שרברבות, ארונותת, תריסים, )אביזרים קרי: אריחים, חלונות, דלתו

 

  .אדריכלים יןשטרנשילארי  "(:האדריכל)"להלן "  ך הבקשה להיתרעורשם  .8

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

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

 בע"מ. מהנדסים משרדי פרי רבין   "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 .יפואביב תל  12 חרוצים יד  : כתובת 03-5223575 :פקס 03-5249119 :ן טלפו  

 
 office@pr-eng.com :דוא"ל

 

 

 

 אור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהית . ב
 

 ן, בתנאי שלא ישנו אתבבניי וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    * 

 .תף כוש המשוחים בראו שט הבניין חזית   

 אם יש כזה .  הרשמי  התקן הישראלי שותכל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרי * 

     

 

 .תיאור הבניין  .1

כל  . (B,8B 9ינים נוספים מדגמים בני 2-ו 14L בניינים מדגם 2)בניינים  4אחד מתוך  ,"רב משפחתי" בנין מגורים  1.1

 ין זה, גם קומתילבנ 121 הבניין במגרשמשותפת עם  -1)קומת מרתף  .פתמשות מעל קומת מרתף  יםנמצאיינים הבנ

  (.-2מרתף 

   

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות. למגוריםת רויד 14  :)14L) ,87 בבניין  1.2

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות. דירות למגורים 8B (10): 8 בבניין 

 ;לבדגורים בוונה למ, הכ)*(דירות. דירות למגורים 9B (9:) 9 בבניין 

 
 

 עדו למגורים,ם שנו רי חד תחדר או מערכ -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - דהתשל"( דירות)לפי חוק מכר   )*( 

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

 ת מרתףו קומ

 תיאור  י אוכינו

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה  למפלס

 )ד(  בנייןל תעהקוב

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 קומת מרתף 

 בלבד   121במגרש 
2- --- 

ואה קומתית, מעלית, חדר  מב : אגף בכל

 מדרגות. 

 יסעות, מעברים, מחסנים, ת, מחניו כללי:

חדר עגלות/אופניים, מאגר מים וחדר  

כניות לפי  מערכות טמתקנים ומשאבות, 

 שויות. דרישת המתכננים והר

רכות שונות הממוקמות  ומע  יתכן

סמוכים   בבניין ישרתו גם בניין/ים

  ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 הבניין.  רתוויש

 קומת מרתף 

לשני  )משותפת 

 ( המגרשים

1- --- 

 : 121במגרש 

מעלית, חדר  מבואה קומתית,  : אגףבכל 

 . מדרגות 

 ם, מחסנים, עות, מעבריחניות, מיס  כללי:

  ערכות מומתקנים   ים,חדר עגלות/אופני

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 : 810רש במג

חדר  , תימעל מבואה קומתית,  :בנייןבכל  

 . מדרגות 

 ם, ימעברים, מחסנ חניות, מיסעות, כללי:

מתקנים  מאגר מים וחדר משאבות, 

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

.  בין המגרשיםטרפו )-חדר שנאים

רגות  דמחדר  אמצעותגישה ב

   מהפיתוח(.  ,נפרד 

לא  , 89: חניה מס' 108במגרש 

רה  מקו 90מקורה, חניה מס 

 . חלקית 

מקורה   14: חניה מס' 121ש רגבמ

 . חלקית 

וקמות  ת שונות הממ יתכן ומערכו

סמוכים   בבניין ישרתו גם בניין/ים

סמוכים  ו/או ימוקמו בבניין/ים 

 וישרתו הבניין. 

 
 L (7,8) :14בניין ב

 3 קרקע  ןנייבל הכניסה  מתקו

 –י ה )לובת כניס , מבוא)דירות גן( מגורים

, תובחלקו חלל כפול(, מעלית, חדר מדרג 

מתקנים  חדר אשפה, עגלות,  יחדר

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-3 

3 

 ( בכל קומה)

,  תו, חדר מדרג מגורים, מבואה קומתית 

ומערכות טכניות לפי דרישת   מתקנים 

 ויות. מתכננים והרש ה

--- 

 מגורים עליונה קומת 
 (זו)פנטהא

4 2 

מבואה קומתית, מעלית, חדר   מגורים,

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

חלל תחום בקירות )לא מקורה(, חדר  

סולאריות, מיקום  ות כ רמדרגות, מע 

נים  בלבד(, מתק  7לגנרטור )בבניין 

י  לפ ,משותפות/ פרטיות(טכניות )ומערכות 

 ננים והרשויות. רישת המתכ ד

--- 

 ותסך הכל קומ

 למגורים  
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 6
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 8B (10:) בבניין 

 קרקע  ןיילבניסה הכנ קומת

2 

-ת דו)אחת הדירו

 ת( מפלסי

 –בי , מבואת כניסה )לון()דירות ג  ריםמגו

דר מדרגות, עלית, ח, מול(בחלקו חלל כפ 

מתקנים  חדר אשפה, חדר עגלות, 

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

ניסה לדירה הדו מפלסית מקומה  כ

 זו( 

 

 1 ם מגוריקומת 
1(2) 

 

  תית, חדר מדרגות, מגורים, מבואה קומ 

ת  לפי דרישכות טכניות מתקנים ומער

 ות. המתכננים והרשוי

מפלס עליון של הדירה הדו  

 מפלסית 

 ת מגורים וקומ

 טיפוסיות
2-3 

2 

 ( בכל קומה)

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

ות טכניות לפי דרישת  מתקנים ומערכ 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 ים עליונה רוגמקומת 
 ()פנטהאוז

4 1 

מעלית, חדר  , ואה קומתית מגורים, מב 

פי  ת לניומתקנים ומערכות טכמדרגות, 

 והרשויות. תכננים  דרישת המ

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

)לא מקורה(, חדר   חלל תחום בקירות

תקנים  מערכות סולאריות, מ, מדרגות 

לפי   ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(,

 תכננים והרשויות. מהדרישת 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 קומותסך הכל 

 בבניין 
 )הראשי(.  הקומות לא נכלל הגג העליון יןנימב 6

 

 9B (9:) בבניין 

 2 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

בחלקו חלל כפול(, מעלית, חדר מדרגות, 

מתקנים  אשפה,   רדחדר עגלות, ח

  המתכננים ישת י דרות טכניות לפ ומערכ

 ת. והרשויו

 פיתוח.  מרכזי, בצובר גז 

 מגורים ות קומ

 טיפוסיות
1-3 

2 

 ( בכל קומה)

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 
 )פנטהאוז(

4 1 

חדר  ית, מעלית, אה קומתוב מגורים, מ

ניות לפי  ים ומערכות טכמדרגות, מתקנ 

 רשויות. כננים והדרישת המת

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

)לא מקורה(, חדר   חלל תחום בקירות

מערכות סולאריות, מתקנים  , מדרגות 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 הכל קומות ךס

 למגורים  
5 --- --- --- 

 תסך הכל קומו

 בבניין 
 . שי( )הרא  עליוןלל הגג הניין הקומות לא נכמב 6

 

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

 כנון והבניה תה דרתה בתקנותלבניין ]כהגיזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ תריובמקרה שיש  )ב(

 ה להיתר([. קש)ב  

 מקובלת ה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטהבפועל עשוי להשתנות כגון מותהקו נומינלי. כינויהינו הקומות במפרט כינוי מס'  ד() 

   ,.. וכו'.2,1,0עליות כגון מהבחב'   

 

 :(ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  הגג. עד למפלס מרתף קומת ממפלס מקורה  :חדר מדרגות ן כלאפיו ; בניין בכל 1 :תהמדרגו חדרי מספר     

 אין.: יםספנו  גותחדרי מדר   
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 ; 6 :מספר התחנות למעלית; בנייןבכל  1 :מספר המעליותיש;  מעליות: 1.5  

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

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 גמר: ן ועבודותיי חומרי הבנ .2

 .השלד מהנדסתכנון , לפי תמשולבו א/ו תו/או מתועש רגילה: השיטת הבני ; השלד מהנדסתכניות  פיל שלד הבניין: 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  , םטרומייטון מזוין מאלמנטים מתועשים/ו/או ב בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

 .ץעיוהלפי החלטת  :יטהשב .1חלק  1004ס' תקן ישראלי מ פיל בידוד אקוסטי: .1045 אל מס'ישר ןקלפי ת :תרמי  בידוד  

   יעת החלקה.ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למנ                 

   .1045מס'  אלישרי לפי תקן :תרמי  דו ביד; השלד דסלפי חישובי מהנ עובי: .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

   .1חלק  1004י מס' אלשרילפי תקן  קוסטי:וד אביד .יועץה החלטתלפי  :בשיטה   

  .השלד מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  פי החלטת מהנדס: בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לחומר גגות הבניין: 2.4

 :  1045מס' לפי תקן ישראלי  :בידוד תרמי  עץ.ויהלפי הנחיות  שיפועי ניקוז ואיטום:   

 בדופן פנימית של קיר  באם מכלול מתועש, .השלד מהנדס והנחיות נון האדריכליתכה לפי לוב רגילהת בשימתועש קירות חוץ: 2.5

 הנחיות מהנדס השלד.לפי  ,(או בלוק תאי )איטונג הפונה לדירות, בלוקי בטון,החוץ ובצד   

   :1045מס'  אליישר לפי תקן :רמי בידוד תהמהנדס.  ןותכנ: לפי בי ו ע  

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

 גימור קירות חוץ: 2.6

 בניה.ם בהיתר היאהכל לפי התנ דוגמת קרמיקה.ו/או אבן מלאכותית ו/או חיפוי קשיח  : אבן טבעיתעיקרי  ציפוי,/וי חיפ 2.6.1 

 חרים; ב עם חיפויים אולמש שכבות( 2ח )יט: טיח חוץ  2.6.2 

 י או משולב, לפו/ או בלוק תאי )איטונג(ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: ירותין הדב דהרקירות הפ 2.7

 .  1  חלק 1004  רש על פי ת"י השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנד   מהנדס   נחיות ה    

   .הנדס, גובה לפי תכנון האדריכלכנון המת פילאו משולב /או בלוק ו: בטון ו/גובהר ו חומ: שיש()ככל  מרפסותה בין הפרדקיר  

 :יםראשי  מדרגות י חדר 2.8

   ;לפי חישובי המהנדס עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

בעל "תו תקן  ,ליריאק חיפוי בשיפולים+ צבעי עד תקרה. אקרילבצבע ור ת(, גימשכבו 2) טיח: מרוח: ר קירות פניםומי ג 2.8.2                 

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

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

   התקנים.

 אם לדרישות   התב ןלן או טראצו צמנט לבאו גרניט פורצ רהסום יהיו מאבן נבניין המגורי גותמדר: ופודסטים ותגרמד 2.8.3 

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

 דין. על פי הוראות כל ות והמעלית יבוצעגרטי לחדרי המדהבידוד האקוס . 2279הכל בהתאם לת"י               

 . 1142לת"י  בהתאם, יד(לרבות מאחז ) לבוו בנוי ו/או משת ו/א: מתכמאחז יד /קהמע 2.8.4 

 חדר המדרגות.באמצעות : )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 :בניין בכל  מבואה )לובי( קומתית 2.9

ט פורצלן, ניראו קרמיקה או ג דוגמת אבן נסורה ח,יו בחיפוי קשיהי רות פניםר קיגימו: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 יפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.הח עלמ ,הדלתותלגובה משקופי עד 

 וצע )במקרה של תקרה מונמכת לא יבמלבין סינטטי "בעל תו תקן ירוק"  : טיח + צבע ומרח: גימור תקרה 

 .ןיט פורצלן נסורה או גרנבא: ריצוףרה זו(. טיח מעל תק               

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. ארונות למערכות: מתית ו/או לפי החלטת החברה.קוה ואבכמו מם לדירות: דורי פרוז 

  :בניין בכל  ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

פוי ה, מעל החיסמשקוף דלת הכני , לפחות עד לגובהאו גרניט פורצלן( לקרמיקה )רגי אבן נסורה או: חומר: ימור קירות פניםג

  תקן ירוק"(. לי )"בעל תוריאק עיבוצע טיח וצבקשיח ה

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

אלי בתקן הישר , והעומדיםמ"ר 0.64-מדד לא יפחת צלן ושטח אריח בורומסוג גרניט פאבן נסורה )שיש( או אריחים חומר: : ריצוף

 .ניעת החלקהלמ
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, בחזית 816ון ובניה ות"י ו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנמוקמי ארודתיבות 

 ת הרשות המקומית.שייהיה לפי דר הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר

ארונות . (ארונות חשמל, מים וכו' למעט גומחות,) דיסינטטי דוגמת פוליסצבע ב צבועטיח : קירות ותקרה: יםלמחסנפרוזדורים 

 .פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד( למערכות:

 :גימור תקרהים. קנהת ק" מטעם מכון ורעל "תו תקן יבסיד סינטטי , בצבוע בבטון : גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

    ון התקנים.מכ עםמט "ירוק , בעל "תו תקןבמלבין סינטטיוע : בטון צבחומר

 , משתלבת או באבן מוחלק בבטון עשהי החניות או המרתף  רצפת גימור: מקורה חלקית /מקורה גימור רצפת חניה 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':טכניים  םיחדרעגלות, ר חדכגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (מים וכו' ל,שמח תוארונ )למעט גומחות,מת פוליסיד י דוגסינטטצבע ב צבוע: טיח מור קירותי ג 

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

 משולב.לן או צרפוטראצו או  : אריחי קרמיקה אוגימור רצפה  

 דרישות כל דין.ל אםתה)גרניט פורצלן(, ב עשה בקרמיקהרות יוהקי ר של הרצפהעבודות גמ פה:אש חדר

 

  :הערות

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

    .קהלמניעת החל 2279ות התקן הישראלי תאם לדרישלקה בהחה יהיה נגד ים()בדירות ובשטחים המשותפ בניין בריצוף . 2

 

בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת ע"י מערכת   )אלומיניום וזיגוג( המבואה במכלול: יש, משולב ן יי בנבכל  ן לבנייסה כני  דלת 2.13

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

  .אין: ין ילבננוספת , דלת כניסה/ יציאה

 .ובאישור כיבוי אשהבטיחות עץ יו טתנית, לפי החלירה ידאו סג טומטית באש, סגירה אועשן/שדלתות א :מדרגות דלתות חדרי  2.14

 לפי היתר הבניהתאור, חומר וכמות,  :שימוש משותףדלתות וחלונות חדרים ל דלתות פח. דלתות חדרים טכניים:  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישמשותפים קיםוחל םחדרי  ,ים טכניים/דרח חניות, ומתיים,רגות, מבואות קדמ , לובי, חדרן יילבנבכניסה , ורהאת        2.16

 נון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנג                 

  .דר המדרגותחבהדלקת  אור ל                 

 ( בדבלור )בחלקם החיצוני מכופף צבוע בתנח פ ז ומים: חומר:ארונות חשמל, ג 2.17

 או לופין התקנת מונה נפרד לכל מחסן, או לחי חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד,: דירתייםתאורה במחסנים      2.18

 .מוכר והחלטתורת היחב עפ"ימחסן למונה הדירתי אליו משויך ה              

 של הבניין/ים לפי  ת החשמל של הרכוש המשותף רכממעה הזנ : יש.ת משותפותת אלקטרומכניו רכו למעלתאורה ו שמל חיבור ח    2.19

             ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם במגרש ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין/ים סמוכיםהחלטת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר 

 משותפות שישרתו אתהת רכוהמעל עלויות התיקון שאו , התשלומים ו/נותהשו שור הרשויות, בכפוף לאיבמגרש סמוכים יינן/יםנב

 (.ים במגרשהבניינים ע"פ העניין ישולמו ע"י נציגויות הבית של הבניינ כלל

 

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

 

 :*דירהגובה ה 3.1  

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

 מ';  2.05 -ת מפחולא : רפרוזדו ו  רותחדרי ש גובה   

   מ'; 2.05 -לא פחות מ: דירתי )באם נרכש(*גובה מחסן    

 

 ה בשטח המינימלינה. בכל מקרה גובה הדירלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משהערה: * 

 .ע על פי דיןהמינימלי הקבובה לא יפחת מן הגו דירה על פי התקנות גבי חלקיבוע לקה  

 

 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 30  מתוך  10 'עמ 17.05.2020 תאריך:  /  ריםחד 5ת דיר /  10מהד'  - כןלמשתמפרט מכר  /108 מגרש / מורשת מודיעיןהנגב/ ני ופרץ ב  / מסד לאיכות הבניה

 

 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  מוריםרשימת חדרים וגי  – 2טבלה מס'  3.2 

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

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) ותות ותקרגמר קיר
 (4)חיפויריחי א תוומיד

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 יחים )בס"מ( ת אר מידו 

 ריצוף
"ר/ מ"א  למ כויזימחיר ל

 חדשים  בשקלים
 הערות 

 ניסה כ 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחר וא

 . משךערות בהה ב ראה פרוט  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מטבח 
 וןבלוקי בט בטון,

 ( 1)או אחר

 ןאי ( 3)ראה  ( 2)ר אח
בגובה   חיפוי דה עבוח השט לכל אורך מ

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

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

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)ראו אח
 . משךבהערות בהראה פרוט  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ים / פרוזדור 
  אובלוקי בטון  בטון,

 ( 1)ראח
 . ט בהערות בהמשךראה פרו אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 חדר שינה הורים 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ר רחצה הורים ד ח 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחר וא

משקוף הדלת  קירות לגובה  וי חיפ  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
בעל  ילי אקר בע צ . ומעל טיח + לפחות

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

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 חדרי שינה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  
 ג"א לפי הוראות ה

 . משךבה ות ה פרוט בהעראר אין ( 3)ראה  "א לפי מפרט הג

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון ן,בטו
 ( 1)או אחר

משקוף הדלת  חיפוי קירות לגובה   אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
ל  לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בע 

 מכון התקנים. "תו תקן ירוק" מטעם 
 --- ( 4)ראה  קה חיפוי קרמי . בהמשך רות ט בהעור פ ראה 

 שרותי אורחים 
 ןטובלוקי ב  ון,טב 

 ( 1)חרא  וא

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

 ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ה אר חיפוי קרמיקה  שך. ראה פרוט בהערות  בהמ

 רות שי   ת מרפס 
 בלוקי בטון ון,טב 

 ( 1)או אחר
 . בהמשך ות ה פרוט בהעראר אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מש  ת ש ו ס פ ר מ 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון ון,טב 

 ( 1)חראו א 
 3.4עיף ראה ס  ןיא אין ( 2)אחר 

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד   )ככל 

בלוקי בטון או   בטון,
 ( 1)ראח

צבע  ת קירו רמוגי .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 עובי קירות מחסן לפי החלטת המהנדס.  אין
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 

 לטבלה:ת והבהרו הערות 
 

 תן ינ ה,כל שיהיו כאלכ -צה תועשים למחמתועשים/מ חוץ ת)בדופן פנים של קירו איק תבלו ון/טבבטון/בלוקי  :ירותחומר ק ( 1) 

 תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות שמעטפת הפנים של קירות אלו   

 בחדרי  .בלוקי גבסון תאי/לוקי בטי בטון/בנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקחלוקה פ) ירות הפניםרים(. קיני מגווד תרמי של בני: ביד1045בת"י   

 רים "עמידים למים" ע"י היצרן או בלוק בטון.ייבנו הקירות מבלוקים המוגד צהרח         

 י הנחיותמ"ד לפמב .לוונטיםהתקנים הרודרישות  תכנון המהנדסלפי , רמי/ בגר/ או משולבגבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות ( 2)

 ות אלו יעשו מלוחות גבס.כן שמעטפת הפנים של קירחצה, יתת למשעתומתועשת או מ בשיטהחוץ יבוצעו באם קירות ה רף.פקוד העו        

 ישראלי. ק" מטעם מכון התקנים הכל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירו לבן. :גוון  צביעה בצבע אקרילי.  

 לבן. ן:גוו .דסיפוליי דוגמת בסיד סינטטצביעה  .החלטת החברהי לפגבס/ בגר/ או משולב, יח טיח /ט :תמר תקרו ג

     סוגי ריצוף לבחירת    . R-9ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה   2279עומד בדרישות ת"י סוג א'. ה   :ריצוף ( 3) 

 ט פורצלן.  מסוג גרני  אריחים ם למפורט להלן:  ים שבהם יבחר המוכר, ובהתאאו הספק/ ו ויות שיציג המוכר הקונה  מתוך כמה אפשר 

ס"מ או   45/45או  ס"מ    60/60במידות  ניטרלי.    -שאחת מהן היא בגוון בהיר    אות/גוונים לפחות דוגמ  3  -סדרות של ריצוף ו   4  ין מבה  ר י בח ל 

 ו. ל א מהנדרש לחדרים   ה  ת ההחלקה לא תהיה פחותס"מ. דרגת מניע  33/33
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  במידות אלו המוכר יהיה פטור מהצגת אריח   ( הספק   ת הר "י אישור והצ קה )עפ ניתן לאספ   אינו    ס"מ  45/45ידה ואריח לריצוף במידות  מ ב   

 אולם יהיה חייב להציע לקונה סדרה נוספת או מידות אריח חלופי כמפורט להלן:

   היא להחלטת המוכר( :   )הבחירה בין החלופות   

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

 סדרות של ריצוף   5לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,   ר המיועד לריצוף, כלומ   מידת אריח כל  ל    ף וצנוספת של רי סדרה   ב.   

 ניטרלי; אחד מהם בגוון בהיר   לפחות  ורים,  ג מ  בשימוש בדירות   ים ת/גוונים נפוצים ושכיחדוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאו   3-ו           
ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת   2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א'  :ותרש סתומרפ שירותים, בחדרי רחצהצוף רי  -  

לפחות ים  ות/גוונ אמ דוג   3  -וף ו של ריצסדרות    4לבחירה מבין    , אריחים מסוג קרמיקה R-11וברצפת תא מקלחת R-10 התנגדות להחלקה  

דרגת מניעת   אמור לעיל. אות המוצגות לדייר לפי ה והדוגמ רות  ד סה   ייקבעו מתוך  מידות האריחים  י. ניטרל -ון בהיר  שאחת מהן היא בגו

, שיבחר שתציג החברה או הספק ,  הרוכש תעשה מאחת מסוג/דוגמא/גוון/מידה   בחירת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

 על ידה.

מים המתאיניטרלי.   -יא בגוון בהיר  מהן ה   חת פחות שא אות ל דוגמ   3  -ריצוף ו   סדרות של   4מבין  סוג א'. לבחירה  :ת שמשו סרפבמצוף י ר -

ברה או הח  ציג ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה   חשוף לגשם. שאינה פחותה לריצוף בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה 

 ים(.ך בשיפולאין צורקשיח,  החוץ מחופה בחיפוי הם קירבש )במקומות על ידה. הספק, שיבחר

  :םי תרו י וש רי רחצהדח חיפוי  ( 4)

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

ות לבחירת ה במידרות בקרמיק)חיפוי קי ידה.  ברה או הספק, שיבחר על ג הח שתצי , ה ד י אחת מדוגמא/גוון/ממ. בחירת הרוכש תעשה מ ס" 

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

א כל שינוי ס"מ לל /3333, ס"מ   20/50ות  למפרט וכן במידות נוספבהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דומות    

קירות, הרצפות והנקזים ה זהה לגמר הקירות. הפוי קרמיקוחי יטסוקולל בידוד ארה מובנית כגיע סתבוצצנרת גלויה יר הדירה. לבמח

 סמוכים.חדרים /ים לחלקי בנייןלמניעת מעבר מ םבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיי

-במידות כ   ניטרלי.   –ון בהיר  בגו  א י ה  נים שאחת מהן גמאות/גוודו   3ות  בין לפח בחירה מ   סוג א',   –קירות קרמיקה  וי חיפ: בחטמחיפוי ב  

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

פוי החי   ל ש ן קו הסף העליו וסביבו ב  י התנור ם מאחור ירות תוא חיפוי ק   BIור אינו ביחידת  שר התנא כ  )מעל ארון תחתון.    משטח העבודה 

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

 . מ"ר   20.0  עד   ח האריח הבודד ט ש   . או טראצו   פורצלןיט  גרנ סוג א'. ריצוף )ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות: 

 פשרות לבחור ר של ספק אחד ולא תינתן האממבחורק  ךא ת הרוכש תעשהכי בחיר פק יודגשלמניעת ס – דייר/בחירת הרוכש 

 מספקים שונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.שונים מוצרים  

 מת וי כדוגכוכית מחוסמת או בנלב עם זושומיניום ממעקה אל קבע אחרת בהיתר הבניה(עיצוב מעקות המרפסות )באם לא נ – מעקה 

 ים".ומסעד ים"מעק 1142"י יות תית ולפי הנחהחז        

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל רפסת שרות,ומ חדרי רחצה, ממ"ד דירה,בכניסה ל – הפרשי מפלסים 

 (. בה/רוחבוג ס"מ 20 עד) ר בתקנותהמות גובה עד )מדרגה( מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 .בטבלה המצוין ירות יעשה לגובהגובה חיפוי הק  - חיפוי קירות 

 ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCמפרופיל אלומיניום או    יבוצעו פינות   –ות בחיפוי  ל פינ פרופי  

 החברה ע"ג הריצוף בדירה. רקה ע"יבה יבוצע ליטוש ו/אוספק יודגש כי לא ניעת למ - ליטוש/הברקה 

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןרב בסימון בתוכנית המכהדבר יחייי שלבמו ,חברה להתקיןככל ותבחר ה) – ת, קורה/ו רגולהפ 

  .משולב 

 כותות למערנומטבח, ארבגב ארון מחופים,  ירות וחזיתותלמעט בשולי קס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 ונג(.ם פינות )גרקיטו י ושיפולים, ללאואזורים טכניים. חיפו 

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

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 ראח או במסמך ט מכר זה ה, במפרם צויין כך בטבלת לעיל יותקנו בפועל רק באת בהערו ו סם לגביהם יש התייח)מובהר כי ציוד ומתקני 

 הרכישה(. להסכם שצורף 
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 ארונות: 3.3

הכיור/  להתקנה שטוחה של הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 כלים. נה למדיח ה(, הכל להצתז לבישול ונקודת חשמנקודת ג ,)כולל: פתח מובנותיריים הכנה לכ

   . MDFוגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או  נדוויץ'(,והמדפים יהיו מעץ )ס הארון וף ג                    

   ס"מ לפחות מעל 90 -העבודה יהיה כשל משטח  עליון ף ס ס"מ לפחות. גובה  60-ית הדלתות, יהיה  כעומק הארון, כולל חז                   

 י עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון.ס"מ ובחיפו 10 -ה של כקל( בגוב)סו ההגבחתית הארון הסף הרצפה. בת  

 פינה".רונות תפ"של הארון יותקנו  עומקו. ביחידות הפינה ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב    

 רלי( שיוצגו ע"י לבן ואחד בהיר ניטאחד ות )מהם לפח םיונגו 5כש מתוך . לבחירת הרוקהייפורמחיצוני: וי ציפ: מתכת. ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה.   

  ;המשךה ברעראה ה*: ך הארון ורא מידות  

    ראה נספח ג' :התחתון המטבח  מחיר לזיכוי בעד ארון   

     

מאבן  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה אור:: תי ולכל אורכו  רון מטבח תחתון מעל א דהמשטח עבו 

עם שוליים (, העניין יפל  1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל העונה טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(,

יותקן קנט  בהיקף המשטחה שטוחה של כיור. להתקנ אםהמשטח יותם. בכל היקפ הארונותס"מ ביחס לחזית  2בהבלטה של 

המשטח ככל  עם עיבוד בחזית  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה ר

 זה(.  זיכוי בגין אי ביצוע יינתן. לא טחשמם בכל היקף האף מיכולל הנדרש 

  ק תחתון,י ארון המטבח חלפלמידות: 

 3ת שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה מגוון  דוגמאות הקונה מתוך חירלב :ן וגו   

  (.אחדדד יהיו בהדבקה ולא לוח בון קיסר בא. לוחות השיש/(רלייה בהיר ניטנים אלו יה)אחד מגוו גוונים לפחות    

  

 .יש :ן עליו ארון מטבח    3.3.2 

מ"א ארון מטבח עליון. במקרה זה לא יותר ארון מטבח  2 -מטבח תחתון ב מ"א ארון 1י  להמיר עד היה רשאוכר ימה הערה:

 .פינתי עליון

 ח התחתון.המטב לארוןליון יהיה בהתאם מבנה וציפוי ארון המטבח הע

 ורכו.ל אכל חדלפחות מדף א ן יכלולחות. הארוס"מ לפ 30ומקו עוס"מ לפחות  75רון העליון ו של האהבגו

 

שולחני תלוי או מונח הכולל כיור  העשוי עץ סנדוויץ' או טרספה, מתועשארון תחתון  )כללי(, רחצה בחדרציין(: ארונות אחרים ) 3.3.3 

 פחות.  מ לס" 80 -כ מידות:וצירי נירוסטה.  ,, דלת/ותרה/ותמג תלרבואו שיש, לי( )אינטגרקוורץ  או  מחרס   

  מין לפי יצרן הארון.ו/או מל קהאיפורמ: פנימי ציפוי . הקאימפורצוני: י חיציפו  

    ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון   

 

               :תהערו   

פינה ככל ) אורך הקירל דה. המדי 3.3.2כל בכפוף להערה בסעיף הו  מטר אורך 06. ארונות מטבח כללית של אורך מדידת   (1) 

המשולבים בתוך קרר( )למעט מ המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב (. חלליםהארון  ךוראב פעמיים מחושבתשקיימת 

   .זה אורי ה מתיטי יחשבו כס ארונות המטבח, לא אורךמידות ב 5% -טיות עד כס באורך הארונות. הארונות יכללו 

גב ארונות המטבח בקיר שבו  כן תי קחת בחשבון כי ונה לעצמי, על הקטבח וביצוע ת המבמקרה של זיכוי עבור ארונו  ( 2) 

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

 .הקונה תטלהחל הינם תון חת בארון  מובנים 'וכו  תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה ן תכנו  (3)

  דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו  חבהמט ארון  לספק את רהמוכ על ,להתקינם שלא הקונה חליטה -                     

של מים וניקוז למדיח  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת שיועדו  תומו במק                       

   תאה חנבמועד שהחברה תקבע ו ים שהחברה תפי הלוח זמנעל  באחריות הקונה לדווח על בחירותו . רו תחת הכי           

 . הרוכש         
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  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה.ממנו אשר  ,מרפסת/הממוקם במרפסת השרות בקיר חוץ פתח              

מלי ינימ ךרה פלסטיק, באוחבלי כביס 5,  יםלגלגכולל  יםניצב ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: נה(טק) לתליית כביסהי חיצונמיתקן 

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

 לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר. 

 .5100ר עמיד העומד בתקן ישראלי מוחמתיאור: : כביסהמסתור  

 

 

    )מידות בס"מ(  הירדב םחלונות ותריסי  דלתות,רשימת  – 3טבלה מס'  3.5

 םתריסי חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
יום/  ומינאל

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 ( ע"כ(/ נגררכ

ות ומידת  מכ
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

  סוג פתיחה
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 

 בה/ רוחב( וג)

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 לבים חומר ש

סוג פתיחה)ציר/  
  /ר כ.ע.כ/נגר

 כיס/חשמלי(

 כניסה 

1 

 רגילה ציר  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 נידי כולל גיבוי
 265/220-כ --- 265/220-כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 .כ ע .כ  נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1 הורים

1 

 ילה ציר רג עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 2חדר שינה 

1 

 ר רגילה יצ עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' ומאל

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 3ה נשי חדר

1 

 רגילה ר צי עץ

1 

 .כ נגרר כ.ע  ג ג ומז אלומ' 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ומ' לא

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש כחדר  

 ( 4 השינ

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ר )רגילה(.  יצ

 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 כ.ע.כ או  ררנג

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  ומ' לא

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  יםכנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ 
          הנחיות הג"א.  יפאו ציר רגילה ל   לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 

 ציר רגילה    צוהר+ עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 ויט נ

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ

   צהח. רח
 כללי

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85 -כ 80/210-כ

 שירותי
 אורחים

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

--- 
 אוורור 
 מכני

--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ
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 םתריסי חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
יום/  ומינאל

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 ( ע"כ(/ נגררכ

ות ומידת  מכ
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

  סוג פתיחה
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 

 בה/ רוחב( וג)

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 לבים חומר ש

סוג פתיחה)ציר/  
  /ר כ.ע.כ/נגר

 כיס/חשמלי(

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 ' מזוגג ומאל
 נטוי

 פ( )קי

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85 -כ 80/210 -כ

1 

 ציר רגילה  פלדה ביטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/220 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 סמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.מבבטבלה, במפרט מכר זה או  צוין  ים בפועל רק באםקי )ה

ת תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית ר רגילה. הדלתוצי יחתבפתו 23לי מס' אשרן יתאם לתקהב הודדלת עץ לב= עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר , לומיניוםאההנחיות יועץ לפי  סוג פרופיל: = אלומיניום,ומ' לאי' בהמשך(. ה פרוט יתר בסעיף ס"מ לפחות )רא 7ה הדלת בגוב

= כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר, כ כ.ע. ניגררמשתפלת,  לה+רגי=  )דרייקיפ(י ונטסב )נטוי(,  תלתפ= פתיחה משקיפ פתיחה, 

כולל אטם  וי פוליאוריתן מוקצף לי)בעובי לפי הנחיות היצרן(,  במיים פח אלומיניום : שלבי התריסים עשותריסים ,כית= כנף בתנועה אנגיליוטינה 

  (.בחדר דיורחשמלית, ה)גיבוי ידני אחד, לגלילה  עה ו/או חשמליות רצוה, באמצעמעלפי כל = תריס נגלל להגלי . מוגברת המטיגומי בין השלבים לא

 ירה תתאים לסה"כ הדלתות/דבובלבד שהכמות הכללית  בטבלהים של אחד מחדר ריאותבחדרים יכולות להופיע  ים לשני, משותפדלתות/חלונות . ב

 .לתפקוד מערכת מיזוג האווירס"מ כהכנה  3ד  ה ערצפעל ו מם יוגבהינפ ושולי דלתות ןכיתחלונות המצוינות בטבלה. 

 המורכבים משני לוחות, שות התקןלפי דרי טיחותיל/ברגי( Double Glazingכפול ) קוף זיגוג ש מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד( תויטרינו  /חלונות  .ג

תקן ואביזרים ם יהיו בעלי תו החלונות ורכיביה .מ("מ 6י של בעוב ריאועם מרווח  ,תוחלפמ"מ  4 )זיגוג בעובי כוכית עם מרווח אוויר ביניהםז

שה רוהחלונות יותקנו על ידי מתקין מני פתיחה ונעילה. ים, ידיות מובנות, מנגנו, גלגלצירים ,EPDMמקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי 

 יותקן ת,החלונו לכל במסילות :ותרשת .קוד העורף ת פחיוהנ לפי, נגרר  הלדעם כנף/ים פ גגזויהיה חלון מסוג אלומיניום מבממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב

לרבות במטבח באם פונה למרפסת שרות  (רנדרש אוורוקנות התכנון והבניה בחדרים שבהם לפי ת) לקיר חיצוני  וגגתו/או דלת מזבהעדר חלון  .ד

 .ת כיסוי(פפר ותב)לר מכניר ורוויותקן און, לח אוהסגורה בתריס 

  ם.יועץ האלומיניועפ"י תכנון סוג פרופיל, גוון,  .עשויים אלומיניום ות והתריסיםהחלונ מסגרות .ה

 . )"חלב"( המשקופה או עמובטיחותית זכוכית  תותקן ונות(,יש חל)באם  ושירותים רחצהבחדרי  . ו 

 . דרישות כיבוי אש לפי    קבועות,   או רפפות / ו   דלת ה ב סבכ או  ר מכני ו/ ו ר ו או ו/או  חלון    ת ו ע מצ ( יעשה בא ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  . ז 

מערכות , (טלסקופיתמית/נור)פ עינית הצצהסף, סגר בטחון פנימי נו 5044ישראל תואמת לתקן  רב בריח, . דלת פלדה )ביטחון(דלת כניסה .ח

מ"מ   1.25ובי של מגולוונת בעדה מפליה בנ משקוף  .ירהד פרדלת ומסצור עמ ן,תחתו מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית מגן צילינדר,  ,םצירי

 גוון לפי בחירת המוכר.לת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר ללפחות. כנף הד

  .אשבטחון/תות לד וקנרשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויות תלפי הנחיו .בחירת החברהלפי ון גו וניל,  ציפוי דדלת ממ" .ט

יבט ל הבכ או מילוי אחר שווה ערך/ווחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד עשויה משתי ל כנף הדלת תהיה :יםפנ תותמכלולי דל .י

 םאיהמת גמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מתועש. תלים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדצירה, קיים, אחר. חוזק, אקוסטיק –תפקודי 

בהתאם לתקן ישראלי משקוף הדלת יהיה  .צדדים לפחות 3-קנט( מצופה בף הדלת )בהיקף כנ .דדיםהצ שנית מידיות מתכ םע, דות במיםמיעל

בחדרי אמבטיה / מקלחת  עמיד למים.  הי. המשקוף לאחר התקנתו יהאטימה יואם לדלת כולל פסהלבשות פולימרי או עץ בגמר ת ל בע 23מס' 

גוונים לפחות  3 מגוון דוגמאות שיוצגו לו ומתוך לבחירת הרוכש מתוך :ון גו   כנף הדלת.ג בזוג, מאור-הר/ צווצו "תפוס פנוי" יודממנעול סיבובי 

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

 בנוסף, .ועקב ורגע ס, אין לקבו(הומהדיירים בק ללכת אמור לשמש א )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  ירהדבבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 פתיחה.ריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תח שיבפת



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 30  מתוך  15 'עמ 17.05.2020 תאריך:  /  ריםחד 5ת דיר /  10מהד'  - כןלמשתמפרט מכר  /108 מגרש / מורשת מודיעיןהנגב/ ני ופרץ ב  / מסד לאיכות הבניה

 

 2 -כד גבוהים "מהמלת וריצוף דה ף ס חיצונית. נגררת,/וגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתמ דלת כניסה למרחב :פיקוד העורף לפי דרישות .יב

ם ליוג+ זיגוג וכן  פתחי אוורור מעיים לפתיחה. חלון אלומיניום כנפ 2חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ו/או  על מפלס הדירה.מ מס"

ח תפד וליג הקיר "ע ,קוד העורף(יפ תיולפי הנח)סינון אויר  מערכת התקנת נים לפרוק.ונית ,()פלנצ' חסומים בדיסקאות פלדה ,בקוטרים שונים

הרי מתקן הסינון, ע"י החברה  יודגש שבאם סופק (.2010)תקנות הג"א מאי  קומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן.עה מהפר רוצתיוורור הא

"י וסמכו לכך עהש ע"י הגורמים תפוסבדיקת תקינות ואטימות נע"י הרוכש, יחייב רוקו יפ ןכלעורף, אושרו ע"י פיקוד הוו דקנבתקינתו והתקנתו ש

יצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל ש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הבלמניעת ספק יודג העורף.וד פיק

 כנות של פיקוד העורף.התואם הנחיות מעוד

 

 

 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4מס'  הלטב 3.6 

 לה זו(בטהערות לאחר  םגה )רא  
 

 ןמיתק
 םקו י מ

 ותי אורחיםשר מטבח
 חדר רחצה 

 הורים
  רחצהחדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 ס"מ()ב

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' גסו 

 --- --- --- --- --- אין י ₪ זיכו 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א' --- --- סוג

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

 נטילת ידייםכיור ל

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  האסל
 )ב'( שטיפה

 

דות מי 
 )בס"מ(

 --- --- לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן ות היצרןמידפי ל ---

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין יןא --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 לחתמק

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
לפי הוראות כל דין 

 המשךראה ב
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- סוג
 יצוף משופער

 )מקלחת(
 --- ---  א'

 --- --- אין --- --- ---  י ₪זיכו 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,חמים ל/

 או מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  פרח/מערבל  פרח פרח דגם 

 --- --- א' א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' 'פח גאה נסר ראה נספח ג' אין כוי ₪ זי 

סוללה לאמבטיה 
 ם קרים וחמיםלמי 

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 פוץנטר)אי

( או 3 דרך  
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- סוג

 --- --- ח ג'ראה נספ --- --- --- זיכוי ₪ 
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 ןמיתק
 םקו י מ

 ותי אורחיםשר מטבח
 חדר רחצה 

 הורים
  רחצהחדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

סוללה למקלחת 
 ים קרים וחמיםלמ

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

או  (3ך דר  
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- 'א --- --- סוג

 --- --- --- 'ח גנספראה  --- --- ₪  זיכוי 

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

 רווללש בדופן חיצונית 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 שקולת סגירהכולל תריס הגנה ומ
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
 יבורכוללת ברז והכנה לחנה ההכ)

 (טבחהמ פוןלביוב, ולסי
 --- --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- --- 1 ל )הכנה(נקודת גז לבישו 

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

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ם הרכישה(.צורף להסכר שאח זה או במסמך מכר בטבלה, במפרט צוין באם )הקיים בפועל רק  

  קנה נירוסטה בהתץ גרניט/מחרס/ סילי קוורץ/ קוור ,הקונהלבחירת : ס"מ( 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-)בודדת במידות כ כיור מטבח  )א(

 רסח: ר רחצהכיו  ה.בחר ע"י החבר, שילפי היצרן/ספק טגרלי(:כיור רחצה שולחני )אינ. י סוג חומר הכיור()לפ חתונהבהתקנה ת או  שטוחה

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

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

 .וסטהצירי ניר בעלבד כ פלסטי                

 פינות ומיטת תמיכה עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ במ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ  3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:   

 ופה אמאייל.מ"מ לפחות מצ 2.5לחילופין מפח בעובי  . וןמגלוברזל מפרופילי                

 לניקוז שיפועים עם 2279 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות תיפח לא חתמקלה חמשט מקלחת:               

 ;המשטח       

והוא ימוקם  כרום ניקלבציפוי  ,מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי ערבלפרח/מ: דגם: . לקערת מטבחחסכם()כולל  ים קרים/חמיםסוללה למ  (ג) 

  תסדרו 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כ :תהיינה ברז מידות ,הכיור וא הבודהע משטח ישורמ על

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

  או בודההע משטח רישומ לעוהם ימוקמו    יקלבציפוי כרום נ,  פיה  בלער: דגם: פרח/מ)כולל חסכמים(  לכיור/י רחצה, יםים/חמסוללה למים קר )ד( 

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

 ספק/ים שיבחר/ו על ידה. י החברה/קבלן ו/או הע"  

 הכוללת יציאה תחתית  ,יקלוי כרום נציפב רים מיקס מהקיוקר תותקן סוללה מים חמים :באמבטיה :)כולל חסכמים( ה למים קרים/חמיםסולל )ה( 

 לפחות ומזלף. ס"מ  60ופי ומוביל אנכי באורך צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקלמיל' האמבטיה   

באורך כי אנ סקופי ומובילה טלתלה מתכוונן, מוט החלקכולל צינור שרשורי, מיפוי כרום ניקל , בצ(3ך )רב דרמערבל/ -מהקיר דגם: : לחתלמק  

 מ"מ.   15וטר ס"מ וראש מקלחת בק 30ס"מ לפחות ומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך  60  

 או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.ן ו/ה/קבלשיוצגו ע"י החבר סדרות 3 מקלחת, לבחירה מתוך/סוללות האמבטיה  

 .לני יברזו וב,לבי: חיבור וללתכ להארגז/י שטיפת אסו ורים כי התקנת  )ו( 

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

 . והזנת חשמל םלקו דלוחין או שפכי ( וחיבור2007תיקון אוג'  -הל"ת) : מים קרים, מים חמיםהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח( 

 ביזרי קצה.א : באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללאזק' גנה לנהכ (ט) 

 רשת העירונית.מסופקת מהה הטורמים בטמפר :ריםק מים (י) 

 בתקן ישראלי שעומדים קבועותלבחור או לרכוש  ,, באחריות הרוכשבאם אינם ממבחר החברה -קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( (יא) 

  . R-11 -ולא פחות מ עת החלקהלמני  

 . או הכיור ודההעבישור משטח על מם = קרי ברז הממוק פרח .קבוע הנשלף מתוך שרוול ראש ברז נשלף =  (יב) 
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  )מיקסר( = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת.  מערבל  

 יהם.או לפיית ברז ו/או שנ/קרים, לראש מקלחת ו/חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים נטרפוץ( =י)א דרך-רב  

  

 מכר זה  או במסמך אחר לה, במפרטבטבכך באם צויין רק  עלרות לעיל יותקנו בפו העבהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות ב)מו 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 ברצפה, , ן(הבניי משותפים לכללום יתכן )בחלקלקולטני ביוב  צנרת ופתחי ביקורת: אחר לכל צורך אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה,   3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.  )מיקום י כיבוי,מתזכן יתטלציה. אינסה סות עפ"י החלטת מהנדוכמבמיקום , בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  עברת גז וכבלי פיקודלהוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזינסטלציה. ניקוז למזגן מלפי החלטת מהנדס האי ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

 רות ו/או במסדרון, שבמרפסת  צל,מפוו/או  כזיי מרמינלמזגן  מיועדמיקום . דלמאייהמיועד קום המיועד למעבה, עד המיקום המי  

  .הרהחבה,לפי החלטת מהנדס עליון ו/או במסתור כביס בגג  למעבה מיועדעפ"י החלטת החברה. מיקום   

 היהת תלפי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולארי תהיהלארית באמצעות מערכת סורות הספקת מים חמים לדי   3.6.2

 . י חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(רבות גיבול 579 קן ישראליות תרישבהתאם לד      

טיימר( הכולל מפסק מן )קוצב זמנט עזר חשמלי והתקן ת וכולל חימום עם אלגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארילכל דירה יותקן מכל א  

 י ההפעלה.  זמנבמאפשר לתכנן מראש את  

והתקן קוצב , יעשה חימום המים באמצעות חשמל באמצעות מערכת סולאריתן לספק מים חמים ין לא ניתדל ת כלפי הוראולהם ת שלדירו  

 .לחימום המים )טיימר( זמן 

ליון גג ע או בסמוך להשירות או סת במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפ: יקום הדודמ ;םליטרי 150: תבקיבול ים חמיםלממכל אגירה )דוד(             

       ינסטלציה.מהנדס הא נוןתכ לפי 

 (.2007 תיקון אוג'-)הל"ת כביסהמכונת  ., מקלחתה, אמבטירחצהומטבח  : קערותחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

    .בדירות הגן בלבדיש,  :דלי""ברז  3.6.4

 .רה()מיקום לפי החלטת החב : ישלמונה מים לדירהכנה ה 3.6.5

  האינסטלציה,מהנדס לפי תכנון  ,PPR, S.Pונת, פקסגול, ולדה מגול: פריםם חמים וק: מי רותחומר הצינו  3.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

 יש.: ד נקודת הגז במטבחה ממקור הגז ועצנרת גז בדיר 3.6.7

 .יש :ירהגז לד הכנה למונה 3.6.8

 

  הערה: 

 התאמות, ברזי ניתוק, , ברים, מאריכיםם עבור מחשלותל אינו כול דירהר המחיי החלטת החברה. לפ הינובדירה,  הגזנק' מיקום  

 ו לחיבור הגז, עצמ נת המונה והמונההנדרשים לצורך התקתשלומים נוספים , מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ומונה פיקדון 

 ,בד()הכנה בל סטיפל בשרוול לתחמושגז צנרת אספקת  בניין.בל הגז המורשית ע"י החברה לפעו' ה ישירות לחבהקונ ישלם אותם 

 כלולה במחיר הדירה. 
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 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 

 ראה נספח ג'תקע ונקודות טלפון, מחיר זיכוי לנקודות מאור, בית 
 

 מיקום

ודת נק
 אורמ
 תקרה /קיר

 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 גן מיםמו 

 תקע  בית
 גלבמע כוח

 נפרד

 נק'
 ;יהויזטלו 
 ;קשורתנק' ת

 .נק' טלפון 
 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום  -

ובי  מפסק תאורה לל  -
 . תקומתי/חדר מדרגו

 . לוח חשמל דירתי -
שורת כולל  ן תק ארו -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 יורד דרח
 אוכל ופינת

2 3 - 
1 

 ן( מזגל)
1 

ספת  תו - חשמלי ס תרי
נקודת חשמל להפעלת  

 התריס. 

 יםפרוזדור
1 

)כולל מפסק  
 מחליף( 

1 - - - 

  3מעל בפרוזדור באורך 
מ' או בפרוזדור הכולל  

נקודות   2, פניית "ר" 
 ות + מחליף. מאור לפח 

 1 מטבח

6 
  מהם )אחד

כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP  אחד  ו

מוגן   מהם
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 ג( )י 1

 ( )תנור
- 

קעים, בתי  ום הש מיק
התקע יהיה מעל  

משטח העבודה ככול  
האפשר ובהתאם  

לתכנון המטבח יותקנו  
פרדים  שקעי כח נ 

 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( למנורה

4 
  ליד  שניים )

 טה( המי
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 ( בלבדשמע/דיבור 

   רחצה חדר
 הורים

1 
 מים( גן )מו

- 1 
1 

תקע   בית)
 לתנור( 

- - 

 - 1 1 - 3 1 חדרי שינה

 /ד"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי  
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

ד  פיקו תקנות לפי 
 רףהעו

 חדר רחצה
 אמבטיה()

1 
 ( )מוגן מים

- 1 
1 

ת תקע  בי)
 לתנור( 

- 

קן קוצב זמן  + הת
ק לדוד  הכולל מפס 

י  עפ" במיקום השמש 
 התכנון. 

 ימכנ + אוורור

 - - - - 1 שירותים
 בהעדר חלון, 

כני  הכנה לנק' אוורור מ
 + מפסק היכן שנידרש. 

 מרפסת שרות 
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 ביסה, )מכונת כ
 בש כביסה(מיי

- - 

 שמש  מרפסת
 )דיור(

1 
 וגן( )מ

- 
1 
 וגן( )מ

IP44 
- - 

תריס חשמלי +  כולל 
נגנון פתיחה  מפסק + מ

 י. ידנ 

 שמש  מרפסת
 (שירות)

1 
 וגן( )מ

- 
1 
 וגן( )מ

IP44 

1 
ה  )פקט הכנ

 (למזגן
- - 

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

מל של  צריכת החש
ובר לשעון  המחסן תח

יו  החשמל הדירתי אל
משויך המחסן. או  
לחילופין שהזנות  
החשמל של כל  

  המחסנים יחוברו למונה 
רד  ף ונפמשות 

מחסנים בלבד, או  ל
מחסן,   למונה נפרד לכ 

טת המוכר ועפ"י  להחל
 תו. בחיר
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  תחרו ה ואהערות לטבל   

 אהיל/ ארמטורה(, כולל נקודת הדלקה אחת. -כיסויתקרה )ללא נורה ו בית נורה על גבי קיר או = יר/ תקרהמאור קנקודת  (א)

  רד(.שקע בנפחד, נספר כל תר בפנל אושקעים או י )שני זרם חשמל רגיל.לי הניזון ממ= "שקע" בודד לחיבור מתקן חש גיל(ור )רבית תקע מא (ב)

 ות.ממ"ר לפח 1.5לים החיבור יבוצע בכב

החיבור  רד(.בנפ ל שקע)שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כ יזון מזרם חשמל רגילהנ בודד עם כיסוי,שקע מוגן מים:  ית תקע מאור )רגיל(ב  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  נם תוספתושאי' ם בסעיף איניהמצומאור )בתקרה או קיר(, קודות השל נ ההדלקה לבד לאופןבתאור  פולה=נקודת מאור הדלקה כ (ד)

 נות בסעיף א'.מאור המצויה נקודות

 2.5ד עם קבלים ח למפסק נפרומחובר ישירות לל ' במעגל נפרדל נקרד )כ"שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפ = תקע מעגל נפרד בית (ה)

 . מ"מ 

 ה.בדרגת הגנה גבוהיזר הקצה מוגן מים אך אב חשמל נפרדגל במע תקע מוגן שאינו בהכרח ביתחר= או א IP44נה דרגות הג ם בית תקע ע (ו)

, בין מחשבים –נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת לות וכול נקודות ביחד )קומפלט( או לחוד 3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /ה לרשת הטלפוניםר הדירללא חיבו ם. כבלילחיבור לקליטת שידורי אפשרות ובה כאמור, ושידורי ח תחיבור לקליט –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1דול מו 55וקופסא  וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר קשורת תכלול צינורנקודת הת

 .(יןעניפי העמדת שומר לללמבנה או כניסה  דלתלת פנים )צה לתקשורקולל אביזרי נקודה/ות מלאות כ(= ם )אינטרקוםי נקודת טלפון פנ (ח)

  מ"מ.  2.5ללוח למפסק נפרד עם כבלים , מחובר ישירות רדעל גבי מעגל חשמלי נפ בית תקע כוח = ת כחנקוד (ט)

קודת ההכנה ורת ועד נש( מריכוז תקה לנק' תקשורת )מחשבהכנ ה בלבד.כונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיהכו אחרת באם לא צוין"הכנה"=   (י)

למניעת ספק )ספירלי(. " ולא "תנור להט" "מפזר חום יותקן )באחריות הדייר(, הרחצה ל דלת חדרמע מצאתם ההכנה לתנור חימום נבאקיר. ב

 וגן מים.מההכנה לתנור חימום כוללת שקע  רה.י החביודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"

מכבים את אותה/ם ליקים/דהם, אך מיניוק בים שונים הנמצאים בריחים נפרד, משני אביזרקה/ כיבוילהניתנות להדנקודה/ות מאור  =ליףחמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

ישירות  מתוכנן לכיריים. הנקודה תחוברום הת למקתותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחחיבור תלת פאזי=  ירת מגורים הכוללתבד (יב)

 רתי.מל הדיבלוח החש פסקוהמ החיווט לרבות בית שקע ל את כלהנקודה תכלו . 5*2.5בל כמל ותחווט בק תלת פאזי בלוח החשלמפס

 

 מסמך אחראו בזה   ערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכרהם יש התייחסות בה)מובהר כי ציוד ומתקנים לגבי 

 .(שצורף להסכם הרכישה 

 

   ורת ן שבת לתאגנומנו בחדר מדרגות הדלקת אורלחצן ל .יש: ת מאורו ומה: נקודקומתית: בכל חדר מדרגות/ מבואה ק   3.7.1 

  יש. :לחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואה קומתית יש. לקת אור:לחצני הד יש. אור:גופי מ. קבועה לילה              

 (.קשה להיתרבון והבניה )רה על פי תקנות התכנינורות( בדיצ: הכנת שרוולים )טלפון חוץ  3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן ג:מון: סופע 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגקעדלקה/שאביזרי ה 3.7.4 

בתוך  ,()כולל שקע רגילדירתי תקשורת  ולוח (תידלצורך הרחבה בע מודולים 6-)כולל השארת מקום פנוי לדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.בת: שעון ש : יש.סקי פחתמפ החשמל. תכנון מהנדסלפי   מיקום: .: ישההדיר

 כולל קוצב זמן.  : יש.מלי חששמש/מים,  דודל לחשמ נקודת 3.7.6 

 .ה(נשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה אנת מומחיר הדירה אינו כולל הזמנה והתקאמפר. ) 3×  25תלת פאזי: : ודל חיבור דירתי ג 3.7.7 

 מתית בקוניסה הראשהכ דלת , כולל לחצן לפתיחתבורשמע די )אינטרקום .5 רט בטבלהו: כמפמיקום : יש,מערכת אינטרקום 3.7.8 

 חדר שינה הורים(.ב רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

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

  ה רב ערוציתלקליטת טלוויזיבלים לחיבור לכ הנהכ :טלוויזיהה לקליטת שידורי הכנ 3.7.10 

.  לחילופין (אשר תספק שרות זה ערוצית -זיה הרבהטלווילחברת ות שירנה יעל  אשר ישולם ע"י הקובור בפוממיר וללא חיללא )   

הקונה  ע"י שר יירכש)ללא ממיר דירתי א M.Fדיו ור 33, 1,2ץ לקליטת שידורי ערו או למספר בנינים ןלבניינת צלחת מרכזית אנט  

 זה(.מספק שרות   

 :אחרים מיתקנים 3.7.11 

 ש"ע. וונטה" אוע"י מאורר דירתי " "י מפוח חשמלי חיצוני )משותף( ו/אובוצע עתקנות, יפי כני להמחויב באוורור מ חלל אוורור  -  
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החשמל ולרשת אזיפ תלת יבורחל תתאים המערכת .הדירתית החשמל יכתצר של ולבקרה לניטור מערכת תותקן דירה בכל -  

 .המשתנים החשמל עריפית הזנת רשותאפ ישראליתה   

 :תכלול המערכת                                   

 מליחש זרם המודד רכיב על מתבססת אשר הדירתית החשמל בלוח ידהמד יחידת                                   

 ; יאלחוט לשידור תקשורת תיחיד) פאזי תתל לוח עבור זרם שניחיי שלושה                                   (

 תםאו ומציג מקומית רהבצו הנתונים את ומעבד המקבל אלחוטי גיטלידי צג                                    

 כניסהה במבואת / הכניסה לדלת בסמוך ,הדירה פניםב קןיות גהצ ; ברורה בצורה                                    

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת האנרגיה השוטפת כתצרי נינתו את תפחול ציגי הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה נגיש במקום                                    

                               .הכספית                                   

 .3.5עיף ריסים בטבלת פתחים ס. ראה גם תםחיבור לתריס/ים חשמלי/י -

 

 :, בדירהירור / חימוםמתקני ק .4

 :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה יש ן.יא מרכזי  ני רתי מי די  מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל קצרו יעיל אוויר רפיזו המאפשר אחר קוםאו במי וןרהמסד או האמבטיה חדר תקרת תחתיתל ודבצמ דלמאיי מתוכנן מיקום . 1                    

 ;דירהה     

                        המתוכנן המיקום בין הרצפה במילוי נעהו מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות דרשותהנ תיותהתש ביצוע  .2                   

  אמוצ .ביסההכ לניקוז מסתור או פהרצ חסוםלמ המאייד וזניק 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,וכנן למעבההמת מיקוםה ועד למאייד                        

 .בפועל המערכת להתקנת עד ,סגב בלוח כיסוי מצעותבא הסתרה יכלול "צמה"ה                       

 .ןקיר המסדרו על מוסטטהתר מיקוםל עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד קרי לשרוו התקנת                   3.

 .ויראו זוגמי הנדסמ ייד על המערכת לתכנון בהתאם היהי נותההכ . מיקום4                   

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 תכלול: זגן עילי בממ"ד. במקרה זה ההכנהה למע הכנ.       *באישור פיקוד העורף, תבוצ6  

  החשמל. ה ישירה מלוחרדת הזנפנקודת חשמל נ -                    

 הצינור ייסגר במכסה.  צפה פעיל בדירה. קצהדה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום ר, מנקויקו מיםת נצנר -                    

 קום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון.ה במה יהימיקום המעב -                    

 האויר.מיזוג  לתכנון מהנדסבהתאם  לכל ההכנות הנ"  -                            

 לכל  מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1ף ר בסעיבר לאמומע .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את כלולתש הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן נהכה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  כזיתמר ימינ תמערכ באמצעות חלקיה  

 .םמי קוזני צנרתו זג צנרת, צנרת חשמל לרבות שותהנדר ותהתשתי   

  .אין ערכת מרכזית בבניין:מיזוג אויר דירתי הניזון ממ 4.3

   .: איןהפועל בגזתנור חימום   4.4

 י רחצה(.)בחדר .מוגן שקע ללתהכו חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןבחשמל פועלמום התנור חי   4.5

 .אין: יםרדיאטור  4.6

 : אין.טורים חשמלייםקונבק  4.7

 .ן: איתי תת רצפ מוםחי   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 

 
 טיחות בדירה, במחסן:סידורי כיבוי אש וב* .5

 .: יש)באם נרכש( מחסן ב .באותכדרש ע"י רשות היככל שי: הבדיר ם(:קלרי ספרינמערכת כיבוי אש אוטומטית ) 5.1  

 .באותרשות הכדרש ע"י ישי ככל: ן גלאי עש 5.2  

 יש. מ"ד(:גן )מהמו ן במרחב מערכת סינו  5.3 

 

 , ע"י רשות הכבאות דרשי י , ככל שעליהם חיפוי/ציפוי לרבות  ,י ובטיחות אלו כיבו  גילוי, סידורי * התקנת   

 .רישות תיכנוניותנו במיקום אחר עקב דאך יותק , ו/או שיסומנו כנית המכרבתו  יוצגו  כרחלא בה    
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 :ושונות עבודות פיתוח .6

 חניה 6.1 

  : בתחום המגרש;כולם. מקום חניה אחד לדירהולא פחות מ לפי היתר הבניה: יין/יםלבנ יהות חנקומסך הכל מ 6.1.1   

 . טטיבבטון צבוע בסיד סיננים או פיעשו בטיח  :מור קירות פנים המרתףגי . המרתףבקומות כל החניות               

  ;יןא)לפרט(:  חרמקום אחניות ב  

 ין בתוכנית המכר.כמצו: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר : יש,פת(טית/משותחניה לנכים )פר 6.1.2   

 גת תג נכה רשמי  )עם הצ ההחניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכספח ח ובנחנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתו             

 ת וגם לדייר שאינו נכה.רי הבילל דין כנכה, בי תחבורה(, ובהעדר רוכש משרד ה מטעם                                

 : יש.מערכת תאורה .מוחלק בטון :ורה חלקיתמק /חניה מקורה ר רצפתגמ 6.1.3  

 יש.: הכבישיה מה לחנגיש 6.1.4  

 כר.סימון בתכנית המ: לפי מיקום לפחות. אחת: רהי מספר חניות לד 6.1.5  

    אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

 רשיתוח המגפ 6.2 

 .לבנין הכניסה למבואת עד מהרחוב יתחיצונ כניסה רחבת וכנןתת המגרש בתחום                               

 ]לבנין הכניסה אתמבו ברוחב לפחות[ צף מרו יסהנכ שביל תכלול החיצונית הרחבה                               

 .לפחות ר"מ 20 של שטחב ידולצ מלווה וןגינ בעל ומואר                                 

 .אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית /: בטון/ גרנוליטמר גמרשבילים: חו 6.2.1  

 .הירן בעל גוון בתככל הני ף יהיההריצו .ות/ אבן טבעיתם משתלבי: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנר גמרחומ :רגותמד/שבילים 6.2.2 

 במים בהתאם גינון חסכוני  .יש :צמחיהמצורפת(. כנית  בת )על פי סימון .יש: חצר משותפת 6.2.3  

   להנחיות משרד החקלאות.                                

 .: ישמשותפת יההשק רשת 6.2.4

 ערכת השקיה. לא מגונן וללא מ לשטח  ונההכו . )חצר,המכר לפי תוכנית :חצר מחדריציאה ל; יש: ות הגן ה/רחצר, צמודה לדי  6.2.5  

 יעשה ע"י הרוכש בעת  י הבניין(מים משול ות פרטיות )להרחקתסידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצר: הערה   

 .פרטיתסידור הגינה ה    

 ,שוחות וכו'( צנרת,זב/ים,  מר), חלחול םיביוב ומישמה/ות, גז, יתכן ג: לדירה/ות גן ה דפירוט מערכות משותפות, בחצר הצמו  6.2.6  

  .יבויכ ,קשורתתחשמל,    

 מ"ר. 7-ות מלא פח: יש, בשטח דירה/ות גן הצמודה למשטח מרוצף בחצר  6.2.7  

 תר הבניה ודרישת הרשויות. י הילפר: חומ: ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.8  

 .ברהחולפי קביעת ה המאושרתלפי תוכנית הפיתוח  צעו בגובה ממ   

 ין.א(: בחלקה וחהקומה פתמודים מפולשת )קומת ע 6.2.9  

 

   ערכות משותפותמ .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,הגז חברת , בתאום עםקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות ור מרכזיסיד הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

  נאהת הוזיק נהינתבמידת הצורך ת מקומית.ה הרשותעפ"י דרישות  ו/או שיקבע ע"י החברהניין או במיקום אחר הב המגרש או   

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

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

 ;: ישמרכזי לדירה ממקור ת גזצנר 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקוםש. : יקת גז בתוך הדירהספאצנרת  7.1.3  

 :ידורים לכיבוי אשס 7.2 

 בוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דרישות רשות הכי :בחדרי מדרגותלחץ  תעלמערכת להפ 7.2.1  

 רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.שות י דרילפ: במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 הבטיחות. ת הכיבוי והנחיות יועץשות רשולפי דרי :ים(מתזים )ספרינקלר –טית מערכת כיבוי אוטומ 7.2.3  

 נחיות יועץ הבטיחות.: לפי דרישות רשות הכיבוי והת כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן עמדו  7.2.4  
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 הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.שות שות רלפי דרי :גלאי עשן  7.2.5  

 םי תפבוי בשטחים משו י )הידרנטים( וארונות ככיבוי  , ברזי אש בוי כי ו  גילוי  מערכותרבות כל סידורי הכבאות, ל :הערה     

 לפי דרישות רשות הכבאות.מיקום וכמות  פרטיים, או               

 והנחיות יועץ הבטיחות. יבויות הכע"י רש ככל שידרש: אוורור מאולץ במרתפי חניה 7.3 

 אין.: הדירות( )להזנת אוויר מרכזית מערכת מיזוג 7.4 

 .אין ר/ים לשימוש הדיירים:ויר בחדרכת מיזוג אעמ 7.5 

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת קמוימו הדואר תיבות מיקום: גוי. לדואר ש 1לוועד הבית,  1לכל דירה, : ארדו  תיבות 7.6 

 . 816י"ות נייהוב תכנון ותנתק לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו נייניםבהבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                     

 : אחריםמיתקנים  7.7 

 לשימוש כלל  חדר/ים בחלקים משותפים(,)ורה מאגר מים, מערכות תאת מים, ומשאבו ניקהס תמערכו  

 ית המתכננים והיועצים.תוכנלפי  קום וכמות:י מ .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  ים,סמוכ ניםיבבניין ולטובת בני הדיירים  

 

   ערכות תשתיתמבנה למחיבור ה .8

 : אין.חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי מונה מים  יש; :י זבור לקו מים מרכחי  8.1  

 יש. לביוב מרכזי: חיבור 8.2  

 מונה. לא כולל התקנת; יש. ם להוראות חברת החשמלבהתא ,שמלחיבור הבניין לרשת הח 8.3  

 .דירה לחב' הטלפוניםור היבחכולל היתר(: לא תכנון והבניה )בקשה להלתקנות בהתאם  :ניםויבור הבניין לרשת הטלפהכנה לח 8.4  

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

 ביצועם בפועל בודות שער הרכישה. יבמח כלוליםדרכי גישה, ומכים, ניקוז, רות תי: כביש, מדרכה, קפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 באחריות החברה. אינםת יע"י הרשות המקומיעשה   

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

 .יתמקומשות ההר ע"י: פינוי אשפה  

 

   רכוש משותף .9

 : ותףשתיאור הרכוש המ 9.1 

 וכנית המכר.תפים בתסומנו כמשו םבא: ומות חניה משותפיםמק    9.1.1   

 אין. :(פתוחה ועמודים, הכניסת מ)קו  קומה מפולשת 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות מבשטח:  .ש: יהכניס מבואה )לובי( בקומת 9.1.4   

 .יש: ואה )לובי( קומתיתבמ 9.1.5   

 .נייןבבכל   1)מספר(:  ותגחדרי מדר 9.1.6   

 .בנייןבכל   1: ספר מעליותמש; י :מעליות: יש; ליתפיר מע 9.1.7   

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

 ממ"דים. -יש מרחבים מוגנים דירתיים ין.א :לטממ"ק/ מק 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 ות, חדר משאבסולאריות, משאבות סחרור,  רכותמע ( כגון:משותפות ו/אות טכניות )פרטיות ש מערכו: ים על הגגי מיתקנ 9.1.11  

  דין.פי כל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על וכל מאגר מים            

 .; ישגינון  אשטח לל : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   
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 סומנים כרכוש משותף מה, זה קים אחרים במפרטכמפורט בפר:  כוש משותףשהינם רים של הבית פמיתקנים וחלקים נוס 9.1.13   

 מכר.בתוכניות ה   

 

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

 )מילוט(., ותמדרג י /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 שה לחניה משותפת.י ג 9.2.3   

 .הלובי בקומת כניס 9.2.4  

 תי.ובי קומל 9.2.5  

 על הגג. המשותפים() וניםם השניתקמדרגות אל המי  גישה מחדר 9.2.6  

 ת.ישה מחדר מדרגות אל חדר מכונו ג 9.2.7  

 .)משותפים( ני/יםם טכחדר/י גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי ל 9.2.8  

 .על הגג תפיםמשו  על ידי מיתקנים סהתפו  –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 ת(.רודירחבים מוגנים ביש מ -)אין .מ"ק /מקלטמ 9.2.11  

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

 )לבניין/ים לפי העניין( ת משותףבי  9.3 

 בבית  כר דירה בבית משותף אווק המכר דירות(, המוח –)להלן  1974 – דהתשל"וק המכר )דירות(, לח 6סעיף בהתאם ל )א(  

 של התקנון המצוי  ראהעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הושבד אות נון שחל על הביהירשם כבית משותף והתקמיועד לה    

 ן; ואלה העניינים:יאותו עני המכר פרטים על רט או לצרף לחוזהבמפ לכלולייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב המת    

 ש המשותף;והוצאת חלק מהרכ (1)    

 ה;ירמשותף הצמוד לדיעורו של החלק ברכוש הש (2)   

 ר אליו;משותף ובשירותים המחויבים בקששיעור ההשתתפות בהוצאות הבית ה (3)   

 ף;משותבית הסדרי קבלת החלטות בדבר ניהול ה (4)   

 )א( לחוק המכר דירות;3ו בדרך האמור בסעיף צכל עניין אחר שקבע שר השיכון ב (5)   

 מכר, כמי שהתחייב ן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזה הקט  יף סעינים המנויים בפרטים על עניין מהעני שלא מסרמוכר  )ב(  

  ותף.המש  ת התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הביתשהוראו    

 

 לדירה: דשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמו  9.4

 של כל  ( לשטח 5 סעיף ' א פרט מכר זה פרקאופן חישובה כמפורט במגדרתה וח הדירה )כהטככל האפשר ליחס שבין שיהיה קרוב  

 ידרש לפי שיקול דעת י שיכפ ף,חס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשות, זאת בכפוף לכל תיקון בינייןיחידות הדיור בב  

 שבון השטחים ש המשותף לא יילקחו בחית ברכוכל דירה בב למוסמכת. בחישוב חלקה שדרש על ידי כל רשות ימוכר ו/או כפי שיה  

 (.6עיף לדירה )כהגדרתם במפרט זה פרק א' ס ודיםצמה  

 

 ת בדבר ניהול הבית:סדרי קבלת החלטו  9.5

 . 1969 -שכ"טן התקרקעייהיה על פי הקבוע בחוק המ 

 

 :ים המחויבים בקשר אליו הבית המשותף ובשירות שיעור ההשתתפות בהוצאות 9.6

 .רהף הצמוד לכל דיו של החלק ברכוש המשותי שיעוריהיה על פ 
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 ות שלבתשלום חלקן היחסי כאמור ברכיב ההוצאות הקבוע יחויבויעשה בהן שימוש בפועל  ה בידי המוכר לאניית שהחזקה בהן תהדירו

 פטור  כר יהיהתף, אשר המוובפועל ביחס לרכוש המש ההוצאות בגין צריכה בקת הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיאחז

הצבעה שלהן כאמור וזאת מבלי לגרוע מזכויות ה, לכיח  לגביהן כי לא היתה צריכה בפועשיו חרלא דירות האמורותמתשלומן ביחס ל

 .בתקנון המצוי

 

 :או שיוחזרו לרכוש המשותף(/רכוש המשותף )ו ם מהמוצאי החלקים ה 9.7

 "ב  מצה כניותסומנים בתתף השטחים הבאים אשר מווש המשמהרכ יוצאו ,בהסכםהאמור בעניין זה מבלי לגרוע מ      

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

 המשותף לפי קביעתה הבלעדית של החברה. בביתירות שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדמקומות החניה  .א

 י חוץ מקוריים. חשט . ב

 . ש(ותף, ככל שישלמעט חדר עגלות מ) ניםמחס .ג

 ורי כביסה.מסת .ד

 לעיל(.  9.2.9אמור בסעיף לק כהחט וגגות )למע נות, גימרפסות .ה

  .לתא שבבעלות המוכרת סניםוהמח כל החניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניותרישום הבית המשותף לא יוצמדו ככל שבעת  .ו

 

 

   ____________    ____________   ___ _________ 

 חתימת המוכר     תאריך          מת הקונה י חת         

 
 ותף.ם שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשוספינ יםמסמכ נספח א'
  .הערות כלליות נספח ב'

 .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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 יגות בעלי הדירותשיועברו לקונה ולנצ מסמכים נוספים – 'נספח א 

 

 ל המפרט:רפו כחלק בלתי נפרד שאלו יצותוכניות  10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של מידות של כל חדר ומידות כלליות ת כוללה  1:50 -ה לא קטן מתכנית הדירה בקנה מיד 10.1.1   

 המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטמה בת הקותכני 10.1.2   

 ה.בקומהכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -מית בקנה מידה לא קטן ה טיפוסתכנית קומ 10.1.3   

 רכוש המשותף ון הת סימהכולל 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן ממת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מת קוויכנת 10.1.4   

 . 1:200ידה מ הבצילום מוקטן לקנ ף תכניות אלו ניתן לצרושטחים דירתיים מוצמדים;    

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

תפת משו חצרהכוללת סימון  1:250בלת היתר בניה בקנה מידה המקומית לק רשותל שההמגרש כפי שהוגתכנית  10.1.6   

 ות.צמודינות וג

 

 לכל דין לרבות על פי בהתאםר ור, שיש למסוימגת ולחומרי הורכהמע לכל ושימוש ת תחזוקהבעת מסירת הדירה יינתנו הוראו 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 יבי הדירה על גימורם.ל רככ קתת שוטפות לתחזופעולו )א(   

 יזוג אוויר, מערכות ממערכות בטיחות, קנות בדירה לרבות המותירות הש כותתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מער )ב(   

 צא באלה.יוככות אלקטרומכניות ומער   

 וטפות ותקופתיות, אם נדרשות.רות ואפיון ביקורות שתדי )ג(   

 ר.רת קשן ליציספק ומספר טלפותקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ל ציוד ומערכות המוות שיראחטכני ותעודות  מפרט )ד(   

 

 וחומרי הגימור של  המערכותשל ת תחזוקה אורתכנית והו (1) נייןה בברת הדירה הראשונהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמס 10.3  

 עניין:בות דיר רכהמפי חוק  בות עלהבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לר  

 מורם.פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גי )א(   

  ת מיזוגעליות, מערכומ ,מערכות בטיחותרבות ת המותקנות בבניין להשירוזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות תח ()ב   

 באלה.וצא לקטרו מכניות וכיאוויר, מערכות א   

 אם נדרשות. ותקופתיות, טפותושת אפיון ביקורוו תדירות )ג(   

 ון ליצירת קשר.ים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפותקנות המומערכ מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  טלפון ת והפיתוח לרבות מספרהמערכו ם של הבניין,נינרשימת צוות המתכ ה()   

 ות חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות בלבד של אינסטלציה סניטרית, המשותפכות רעלמ( AS MADEדות )תכניות ע )ו(   

 הדירה האמור ש כה בכתב ולפיה על רומסמכים האמורים הנחיהמוכר יצרף ל אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.כות ומער   

 ה.יוינמונה( מיד עם מית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתור אותם לנציגות הזמנלמס   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

  .הבניהר תקפים למועד קבלת היהת ה והתקן הישראלי,לאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניוהמ וצריםכל המ .1

ין מתקן הכנה לטלוויזיה בבני הינמרכזית אם התק בבניין ו/או אנטנה )לא סלולרית( ן לאנטנהטורה מחובת התקנת מתקה תהא פהחבר .2

 .כל דיןלהוראות  פוף בכבלים ו/או צלחת לווין, בכ

תף, ו/או להימנע טום המרלשמירה על אית בהנדרשת ו/או המתחיי, ולנקוט בכל פעולה לפעול בעצמו ו/או באמצעות וועד הביתתחייב נה מהקו .3

לא רק, אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס  ת אךובלרי שפורט לעיל, סיכון לאיטום המרתף, כפכדי  פעולה שיש בהמכל 

 .חרקים ינוןיעת קלמנ תיתקופ

 ברות. לל בהן הן עוהח את צורת ו/או גובה או סגירה אחרת וישנויכוסו בתקרה קלה ו/ומערכות כאמור  .4

י קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות חיפוב .םתקנים הישראליימרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בבחיפוי ובריצוף יעשו  .5

 .)גרונגים(

רך מערכות צולחשמל, בזק, כבלים, ו/או המגרש, לחברת התידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה  באם גש כיפק יודלמניעת ס .6

ובזכות  לצורך גישה, כן ןי הבניימתקנב ושלרבות שימ פשיתחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חובניין ו/או בניינים אשמשות ההמ

 ים אלו.בגין שטחתשלום מיסי ועד בית בר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים מלמע הקרקעצועות השימוש והטיפול בשטח/ים לרבות ר

 .ותפתוחות או סגורפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות נים דירתיים חומרים הסן במחססור חמור לאחאי חל .7

 נה.עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקו בוצעוילא  .8

יין. כלל הבנור, המשרתים ורורות ומעברי צנרת ואו תקרות מונמכות, קויכול שיהי רכשו ע"י הדייריםשי ל שקיימים(,)ככ חסניםבמ .9

 ימוש ובתפקוד.ע בשגפי ובאופן שלא לבדונפרד למחסנים ב נים תעשה  מהרכוש המשותף הזנת החשמל למחס

אך לא  פרעהליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הור תו באזיותקנ של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם מםמיקו  .10

 הקבוע במפרט.פחות מן 

ות שידרעומדת בש שלהם ה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעיזוג האוויר ע"י הקונערכות מקו ויותקנו מופסבאם י .11

 תקנות לרעשים ומפגעים.ה

ע"י הקונה יזרים כלשהם שיובאו פריטים או אבכלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, זק נר או , מחסוהמוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן .12

הפריטים ,ודה העב עויצהחומרים ו/או בכל האחריות בגין אלה כולל לטיב  ,אחר מכןהתקנתם בדירה ובין ל ין לפניניין, וזאת בלב לדירה או

 והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.

מנת  קונה וזאת עלה תת העמדת הדירה לרשוש השנים הראשונות מעהמוגן, באופן תכוף לפחות בשלו אוורר המרחביש לש כי להדגי חשוב .13

 .הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןרות יקב ן האדמה והנמצאבאגרגטים )חצץ(, המופק מבט אלהימצר עלול לק שרידי גז ראדון אשלס

 ניות, מחסניםח ,טיים, כגון גינותבשטחים פרת כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו שרתוות המות אחריתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכ .14

 מתכנני ויועצי הפרויקט. מן יקבעו עפ"י החלטת ן ומיקופרטיות, מספרת וומרפס

ש, בהתאם המגרשטח  חשבון רכות השונות )חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו במגרש ועלל מעש ותעירוניים ושוח פילרים )גומחות( .15

 יות.לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשו

 ה.ן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זהמרוצפים באריחי "אב י נסיעהם ואפילו דרכריבבדים על שבילים, מעברכבים כנסיעה  .16

 ות הרוכש לא תיפגענה.זכוימקרה ובכל  מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות. מספרב יםיתכנו שינוי .17

 תת קרקעיים יהני )גפ"מ(, למרתפי חהמונעים בגז פחמימנ אסורה הכניסה לרכבים .18

 ו משותפים במרתף/ים.ים איטפרבשטחים  גפ"מ(,בגז פחמימני )ו/או לאחסן כל מתקן המופעל ל איסור חמור להתקין בנוסף ח .19

, בגבהים שונים דין, תיתכן העברה גלויה אנכית ו/או אופקיתכל  וראותפוף להלפי דרישות התכנון ו/או הנחיות הרשויות ובכ .20

נן ל מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות שאית, של כלל האלמנטים שבתכניו שונה מהמסומןב וקום שונה, כמסומן אובמי

א. ואוורור, קווי חשמל, ת מ., צנרת ביובת ועוד כגון: צנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחותעלו ,רתמשותפות, צנ

בחניה פרטית, גות מרוצפים וחצרות, סות, בגמחסנים, במרפב ,שטחים צמודים לדירהומה, בתחום הדירה, בטלפון, תקשורת וכד

הכל מעבר למסומן/למצוין בתכניות, לפי החלטת היועצים הטכניים. רות קתובוריים, בקירות בשטחים משותפים ובשטחים ציב

שה ונה יאפשר גיהק חלל בהן הן עוברות.את צורת ו/או גובה הויכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו  יתכןאמור רכות כמע

 נ"ל.וקה וטיפול במערכות הלתחז

ל ים לכלועוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכ יתכן ,יהו המחסן או החנברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדירה, א .21

 ומהווים חלקים משותפים.  יין,הבנ
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סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, בתהליך רישום וחלוקה ינויים כנו סטיות ושיתידים, אינם סופיים ופיתוח, והחלקים הצמוגבולות המגרש, ה .22

 .דרישות הרשויותהביצוע ול

יפי המפרט המאפשר בחירה כבר מסע עיפיםו/או ססר ספק במידה וטרם חתימת החוזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף ען המל .23

נה ו/או דרישה ו/או זכות ולרוכש לא תהיה כל טעל דעתו בהתאם לשיקו ותיחר מתוך אחת האפשרופשר בחירה. הקבלן יבהושלם, לא תתא

 .ןלקבבעקבות בחירת הבחירה או החלפה 

ויקט או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל הפר דירותרת את יחובר למערכת החשמל המשותפת של הבית, וזו שתש  - T.V-בר אנטנה למג .24

 ת הבית המשותף.תהיה חלק מהוצאוגבר של המ

 שירות באדנית אלא במכלי שתילה.אין לשתול צמחיה י  - (ל שישככת בנויות )יו נבאד .25

ות כגון: הבדלי טבעיפעות כנו תובריצוף וחיפוי ובכפוף לתקנים הישראלים ובהתאם לכללי המקצוע, ית עית,בטן באב -ן אריחים הבדלים בי  .26

 חלודה. בכתמים דמוי ת ורלים )ברזל( המתבטאם" וכן התחמצנות מינמרקם, גוון, גידים, "עיניי

ינם בהכרח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן לא (, א'ווכ, קירות בטחון מערכת שלד הבניין )עמודים, קירות נושאים -שינוי בחלקי בניין  .27

הריסה ו/או ת לעבודה הכוללכן כל  פות, קירות ומחיצות., ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצמים ערכותמ תיבימסומנים בתוכניות נ

 .בדיקה ת, מחייברצפה לאחר קבלת החזקה בקירות, תקרה או ומק דירה לעח

אלקטרומכניות, ביוב ומים  רכותו למע(, ו/אשל פתחי בניה החסומים בזיגוג קבוע, חלונות בחלל גבוה )פנים וחוץ  - י ו יקישה לתחזוקה ונהג .28

, )פיגום 1139ד בת"י ה ובציוד מתאים והעומדות גובמורשים לעבו רק לי מקצוע ובאם נדרשנים, יעשה רק ע"י בע ו/או גג/ות עליו

 ג וכו'(.מתרומם/תלוי, סנפלינ

ים פרטיים )חדרים ומרפסות(, לרבות בשטחמעבר  יאפשר, הקונה קירות בחזיתות הבנייןגגות, ו ןוניקיולצורך תחזוקה   -י פרט חטבשמעבר  .29

 .ובתאום מראש ןענייהסיבות כל כמקובל בנה ,חת ציוד מכני וכליםיגומים, סנפלינג, הנקשירת פ

 ן: חשמל, תקשורת, גנרטור, מעליות, משאבות, מפוחים, מזגנים וכו' כגו וייהככול ש -כניות חזוקה  של מערכות טכניות ומערכות אלקטרומת .30

 ין.ובהתאם להוראות כל דות הבית ו/או הקונה בהתאם להראות התחזוקה נציגע"י  תיעשה

ורך ם לצורח בעתירים בקומה אשר ישמש את כלל הדיחיצוני חילוץ  ון/דלתימוקם חל ןבבנייקומה ות בכל באחת מהדירו כןתי -חלון חילוץ  .31

ם יאפשר בפתח זה, וכי בעת חירוקבוע לא ייקבע סורג כי  תחייבמ ,לוץאשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החי ,מעבר ומילוט. הקונה

 ירת הדירה.מידע זה לרוכש טרם בחלהעביר על המוכר ץ. לויירה אל חלון/דלת החאת המעבר בד

ותקנו מערכות אלקטרומכניות ואחרות המחייבות תחזוקה מקצועית ים הנוהשבמבנה ובחלקיו  -הדרכה לטיפול שוטף במערכות  .32

או המתקינות ד והחברות ספקיות הצי נציגי היצרנים ו/או ה החובה לזמן בסמוך לקבלת החזקה במבנה, אתחלר המוכ פת, עלושוט

 לאופן השימוש והתחזוקה. יגות הביתלנצ לצורך קבלת הדרכההציוד, 

 

 אחרותכלליות  הערות

מושפעות באופן  ,טון, אספלט ו/או גרנוליטות בי רצפשבון כיש לקחת בח -)מיסעות, מעברים, שבילים וכו'(  סמיות על חומרי גמרות סעפהש .33

בתופעה  ודגש כי אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפקודיות אלו. למניעת ספק יים ברצפו סדקים זעירכנתו/או תרמיות ולכן יבעי מתזוזות ססמיות ט

  לחומרים אלו. יש לבצע תחזוקה שוטפת בהתאם לשכיחות התופעה.יינית האופ ,זוטבעית 

ע לי לגרו הן בנוסף ומבן לכי הוראות המפרט כו האמורות בתכניות, ו  ההערות הנ"ל הן בנוסף ומבלי לגרוע מההערותכי  ר בזהמובה .34

 מהאמור בהסכם.
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   זיכויים טבלאות   –' גנספח 

 

 יםית זיכוריכוז טבלאו

 

 
 דותמיוח תרוהע

ותיקון לצו  1974-מכר )דירות(, התשל"דוק הלח 6 ון מס'ריכוז זיכויים אלה הינם בהתאם להוראות המכרז וכנדרש בתיק .1
שינויים מהמפרט והתכניות נרשם להלן לא יבוצעו , פרט להוראות המכרזי "המכר(. מובהר כי עפ)מפרט  2015-התשע"ה המכר

 ם ו/או חיובים אחרים.כויייזו המכר ולא יבוצעהמצורפים להסכם 
 

 "מ.כוללים מעאינם  להלןהמחירים הנקובים  .2
 

 כם המכר.הס ד הידוע ביום חתימתבניה, מדד הבסיס:המדם הנקובים בנספח זה צמודים ל:מדד תשומות החיריהמ .3
 

ה )במסגרת הליך שינויי אל םכויייזל ונו לנצל זכותולהודיע לחברה/קבלן, על רצונו או אי רצרה רוכש הדיהאחרון שעל  המועד .4
  על הסכם המכרימים ממועד החתימה  30י החברה/הקבלן בתוך ה ע"הדיר לרוכש "(, ימסרמועד ההודעהדיירים( )להלן: "

  ההיתר. ם למועד קבלתודקיום  60מקרה לפחות ובכל 
 

תתקבל כוויתור לן בתום התקופה, הקב י"ע עת תזכורתן הודהדירה כאמור עד התאריך האמור ובכפוף למת אי הודעת רוכש .5
 לזכותו זו על פי כל דין.

 

טבח המ ו ספק החברה, התקנתוכש ספק מטבחים שאינארונות המטבח המתוכננים וככל שנבחר ע"י הרגין כוי בצול זיני .6
 באחריות הרוכש ועל חשבונו.לאחר מסירת הדירה, ו רוכש רקתתאפשר ל

 

 .308/2016גד ויתור על הפריטים הנ"ל בלבד, בהתאם למכרז מר/י כנוכזיכי זכותי לקבל ידוע לי  .7
 

ם למועד תאהמדד תשומות הבניה בכאשר הוא מוצמד ל כרלל והמצטבר יקוזז מהתשלום האחרון בגין הממהכו זיכויסכום ה .8
 וי.הזיכ

 

 .שות על פי כל דין. הדרימ תות החשמל לא יפחות חשמל ינתן בתנאי שמספר הנקודות ותשתיומתן הזיכויים לנקוד .9
 

חדרי השירותים  ר מעגל סופי אחד לפחות לכל שני חדרים כאשריות ביתי במתקן בהתאם לחוקים והתקנים הנוגעים לחשמל, .10
כלולים סה, מייבש, מדיח כלים, בישול ומזגן אינם דוד חשמלי, מכונת כביעגלים לוב החדרים. מישחברים אינם כלולים בוהמע

 ל.ם הנ"המעגלידרש של מעגלים סופיים, ובהתאם לכך אין אפשרות לבטל את הנקודות וי הנרעמזבמספר ה
 

יא בסיסית נוי, וההשיכון והבי רדשהמפרט הבסיסי של מ רטי המכר הינה על פיכמות נקודות המאור/בית תקע/טלפון במפ .11
 , ולכן לא מומלץ להפחית ממנה.ונורמטיבית

 

קבלת אחר ורק ללי אך י בגין פריט מהפרטים הנ"ל, האפשרות להתקינם באופן עצמאי תתאפשר זיכול ותוניצלתי את הזכככל  .12
תתאפשר בטרם ו"ב לא ך מדידות וכיורצכי גם גישה לממכר ללמען הסר ספק יובהר החזקה בממכר, ובאחריותי ועל חשבוני. 

 מכר.מסירת המ
ם באלמנטים יצוקים ובנויים והסתיימה התקנתם יחשבו מצאינה. קשורת/מים/ביוב*למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/ת

 מהאמור במפרט המכר מימוש זכותו לזיכוי לחוק המכר לעניין הודעת רוכש על 6בתיקון  עותוכמשמ הפריט"כסיום "התקנת 
ים טיפראפשרות לבחור  ברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא תינתןאצל ספק אחד מספקי החמוצגים רטים שונים ה*פ
 ונים בין ספקים שונים לדוגמא: כלים סניטריים וברזים.ש

 

ל ע ההחברה/המוכרת והקונם בטבלה זו, בחתימת ותו לזיכויים מהפריט/ים המתומחרים המפורטיל זכבפוע הקונה מימש .13
 ור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.נויים שבצע הקונה כאמראו השינספח זה, י
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 : מקרא

 ידה. יח -'חי

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 דה. + עבוומר שחורחומר לבן+ ח -קומפלט

 פריט אחד בודד.  -פריט

 
 
 

 ין זיכוי בלבדמחיר בג  - טבח, רחצה נושא: ארונות מ
 
 

עיף ס
במפרט 

 המכר
 תיאור

 מר/חו
 עבודה

 יח'
זיכוי  מחיר

 ' בש"חליח
 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 6 בחכלל ארונות המטלזיכוי 

מטבח, ברז מטבח, ליון, משטח עבודה, כיור תחתון/ע
 תיאור שבמפרט המכר.פי ה(, ליפוי מטבחח

 5,812 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
לפי לל כיור אינטגרלי(, . כויכללה )בחדר רחצה ארון רחצ

 המכר.התיאור שבמפרט 
  --- 600 --- לטקומפ

 
 

 ר בגין זיכוי בלבד מחי -ם רישרברבות ואביז  נושא: קבועות
 

 
 הערות:

 יט+התקנהי פרוחירים כוללים זיכ.כל המ1
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
יר זיכוי מח
 ח בש" ליח'

 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט מכר.התיאור במפרט ה לפי סוללת ברז לכיור רחצה,  3.6

3.6 
במפרט  לפי התיאור,  נטילת ידייםיור סוללת ברז לכ

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 פריט קומפלט מכר.הלפי התיאור במפרט   מבטיה,לאסוללת ברז  3.6

3.6 
לפי התיאור במפרט   ,וץ()אינטרפ מקלחתסוללת ברז ל

 המכר.
   102 פריט קומפלט
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 ויים יר בגין זיכמח  -חשמל/ תקשורת  נושא:
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 ר/חומ
 עבודה

 יח'
 ר ליח'יחמ

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה   3.7

   78 פריט קומפלט זיכוי –ית תקע מאור ב  3.7

3.7 
 

   48 פריט פלטקומ קודת טלפון נ

 
 : רת לטבלאות החשמל/תקשו ות הער

 (, במפרט המכר. 5)טבלה  3.7סעיף לליות לאחר  .ראה הערות כ1

 ויים לפני ביצוע. מתייחסים לזיכ קשורת חשמל/ת ן . מחיר המחירו2

 
 
 
 
 

              ___ _________   ______ ______    ____________ 
 המוכר חתימת     תאריך         הקונה תימתח                  

 

 

 

 

 

 

 


