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 יניםעני תוכן
 

 פרטי זיהוי   א. פרק
 
 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               

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

 .רהאור הדיית  :4סעיף               
 חה.טשחישוב ואופן  דירהח השט  :5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אווצמדים מהפרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               

 ה.ייבנפרטי אדריכל מתכנן ה  :8יף עס              
 .ון השלדנכהנדס אחראי לתטי מפר  :9ף סעי              

 
 ציודה ואביזריה ,ין, המבנה, הדירהיאור הבניתפרק ב'.   

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

 ר ואביזרים.גמה יחומר הדירה, ראוית  :3סעיף                
 רה.         הדי בהוג  :3.1 ףסעי

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

 ם.יסות ותריחלונ ת,תורשימת דל ,(3)טבלה   :3.5ף יסע        
 (. 3.6.1-3.6.8פים )סוואביזרי אינסטלציה נ ,ברזים( ה )כלים,רואמתקני תב ,(4)טבלה   :3.6ף סעי        

 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         
 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 

 . (5.1-5.3)דירה, במחסן ב ותסידורי כיבוי אש ובטיח  :5 ףסעי
 .ונותשופיתוח  עבודות  :6 יףסע

 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1 יףסע  
 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש )  :6.2סעיף   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולמא ררואוו  :7.3סעיף   
 ת.ר מרכזייומערכת מזוג א  :7.4ף סעי  
 לשימוש הדיירים. : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 (. 9.1.1-9.1.13) ףתהמשו שואור הרכית  :9.1 סעיף  
 ( 9.2.1-9.2.12הוציאם מהרכוש המשותף )שאין לים חלק  :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  ניהול רבדבהחלטות סדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 יו.אל ים בקשרביובשרותים המחי תף,משובית הצאות הוהעור השתתפות ביש  :9.6סעיף   
 המשותף. שוהחלקים המוצאים מהרכ  :9.7סעיף   

 
 נספחים

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

 . ייםנספח ג'   טבלאות זיכו
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 חדרים  4 רים: חד   מס'/ מדגם דירה רשת מודיעין ומ : אתרה  שם

 __ דירה מס':   

 __ : קומה   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':  הר לא מקו  חניה  

 __ מס': /מדגם  בניין  
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ם( ניים שו י ו כ י ז ו ין חיובים  ניבע 

 ירה(ת והבהרות הנכונים למבנה ולדאמוהת כולל)                           

 

 

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

                                              ת.ז       לבין:    

 ( "םי /"הקונה או " ים/שכ"הרו )להלן            ז.ת               

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

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

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

 . 420-0241646החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

 .(מקרקעי ישראל )ר.מ.י ותרש: רקעקה לבע .2  

 .חכירה: הה רוכש בדירת שהקונכו הז    

 .מקרקעי ישראל רשות: המחכיר םש 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: .22    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

 נה(,כחדר שי ש גםשמהמ ממ"ד,  –מוגן דירתי )להלן  חבמר, שינה חדר נה הורים,יש חדר ,מטבח ,פינת אוכלו דיור , חדרכניסה :הבדיר .4  

 .מרפסת שמש ,מרפסת שירות* ,)מקלחת(הורים רחצה חדר אמבטיה(, ) ליכל 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 

 : אלהללים כ פיהמחושב ל צוין בתוכנית המכרמכ: הואה ירשטח הד    

 קירות החוץ של הדירה.של  יצונייםחהעל פניהם רים העוב םיוידי הקו הנוצר עלהשטח הכלוא בתוך המצולע  )א(    

  – לעניין זה     

 בינה לבין שטח משותף  ,ת השמשפסמרהדירה לבין ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין רד בין הדיירקיר המפ –" קיר חוץ "     (1)     

 דירה או תוכנית אחרת.נה לבין ומה או ביקב     

 ;במרכזו של קיר החוץמצולע האמור עבור קו האחרת י הרה לבין דיהדירבין  ידפרר חוץ מכאשר קי     

 יפוי.את הח לוכלפני הקיר יבלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" ץ ופניו החיצוניים של קיר ח" (2)     

 .הלסים בדירהמפ י כלשטחסכום היה הדירה י כל מפלס בדירה; שטחרט השטח לגבי פויחושב וית סיבדירה רב מפל (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים;  חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כלפעם אשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב  (ג)      

 המדרגות.מהלך  ו עולהמנשמח יצורף למפלס  השט      

 –(, התש"ל ואגרות וילהיתר, תנאשה )בק ניהנון והבתכבתקנות הואם לנדרש השטחים שגובהם תכללו רק השטח יי ובישבח (ד)      

 (. נון והבניה )בקשה להיתרתקנות התכ –)להלן  1970      

  אינו כלול בשטח הדירה.ש, וב' לקבח 9.4 : ראה סעיף עורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירהי ש (ה)     

 

 :די בלעבאופן  רהדי ם את ההמשמשי ספים המוצמדים לדירה או ם נו שטחי פירוט  .6 

דמוי תקרה  אל]קירוי הכוונה למשטח מש מקורה שמהסת מתוכה מרפ כמפורט בנספח א' להסכם המכר  :(1) בשטח שממרפסת ש 6.1  

 . כמפורט בנספח א' להסכם המכר: בשטח, אחת מעל בלבד[  )לא פרגולה( הנמצא קומה

כנית שטחי לצרף תש )י המכר םפח א' להסכבנסרט פוכמ: מס' )בעקבות פתחים בתקרה לשחרור עשן(מקורה חלקית  /מקורהחניה  6.2   

 המוצמדת(; ניהחההחניה עם סימון מקום 

 המוצמד(;מחסן סימון מיקום הת המחסנים עם תכנייש לצרף ) כמפורט בנספח א' להסכם המכר :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)טחי בשדירת ףתרמ 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 ן.יא: (4)חטשמדת לדירה בוצמ חצר .66   

 . שטח(ו)מהות  פן בלעדי יש לפרטםו אאו משמשים את הדירה ב פים המוצמדיםוסנ זורים,חלקים/א/אם יש שטחים 6.7    

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהנהיה ור תסתהמ)יתכן ומפלס רצפת בתוכנית המכר.  ומןכמס :מסתור כביסה    

     

 ים:חהערות לחישובי השט     

 הקווים  יהמצולע הנוצר על ידצפה הכלוא בתוך הרח הוא שטמרפסת ל ת לדירה; שטחה שית חיצונמרפס –" ש מרפסת שמ" .1   

 הדירה הגובלים  ירותשל קם ונייהחיצם יההבנויים של המרפסת ועל פנאו המעקים  ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץהעובר    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור תהשיפידת חאשר מ , לקהלמות או בחו מקורה בשופה ו/אשח ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

 ל  ע שפיעי להבה כד שיש להוהן מחוצה  הקרקע כלשהי הן בתחוםיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית מל    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 בינו לבין חלק של דירה יד חסן מפרמהשר קיר ן בתוספת שטח הקירות; כאות המחסריכלוא בין קח ההשטוא ה, שטחו של מחסן  .2   

 ו.ואמליכלל שטח הקיר בי סן גובל בשטח משותף הקיר; כאשר קיר המחרק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  כללייאחרת     

 ;  ס"מ 20  וץ בעוביירות החמתחת לק ישטח תיאורטפת ף בתוסתץ של המר, הוא השטח הכלוא בין קירות החומרתףשל  שטחו  .3    

 המרתף  כאשר קיר ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;ת רחריד בינו לבין חלק של דירה אפהמרתף משר קיר אכ    

 או.במלו קירה טחייכלל שגובל בשטח משותף     

 כר מהבמפרט  המופיע חצרבין שטח ה  5% עד ר שלועיה בשייותר סטקפה; תי, את שטח הקירות התומכים בהכולל חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    
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 :תו סטיות קביל .7  

 ותן כסטייה ממפרט זה:המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אהסטיות    

   טייה גדולהתותר ס רצחה של חיין שטלם לענוובין השטח למעשה; וא 6-ו 5ורט בסעיפים ן שטח כמפבי 2% עד של וריעבשסטייה  )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6ף עיבסמפורט יותר כ    

  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא ו/או ות למעשה לא ייחשבו כסטייהמכר ובין המידנות בתוכניות היוסטיות במידות המצ     

 . ללעי 6-ו, 5ים בסעיפ םושטחים אחרים )למעט שטח חצר(, המפורטי שטח הדירהמ 2%ל ו עיעל    

ות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה קביל תוהן סטי מפרט ומידות האבזרים למעשהם בזרית האבבין מידו 5%טייה בשיעור של עד ס ב()   

     .(נותארות, רברבוש ותקבועאריחים, חלונות, דלתות, תריסים, )אביזרים קרי: 

 

  .ליםכיראד שטרנשייןי לאר (:"האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר .8

 .נווה אילן -קריית התקשורת : ובתתכ 077-4512520 : פקס 02-5792044 :טלפון  

 larry@ls-arch.co.il :א"לו ד 
 
 

 .ע"מב סיםנדמה משרדי פרי רבין   "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

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

 
 office@pr-eng.com :דוא"ל

 

 

 ה, הדירה, ציודה ואביזריהמבנ, ההבנייןתיאור  . ב
 

 אתו נשבבניין, בתנאי שלא י וחלקים אחרים תחרווכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אמה    * 

 .תף או שטחים ברכוש המשו ייןהבנ תחזי   

 אם יש כזה .  הרשמי  ליהישרא ןקתה ותלפי דרישות יהיו כל המוצרים והמלאכ * 

     

 .תיאור הבניין  .1

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

גם קומת  . לבניין זה, 121משותפת עם הבניין במגרש  -1הבניינים נמצאים מעל קומת מרתף משותפת. )קומת מרתף 

 (. -2 תף מר

   

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(רותדירות למגורים. די L:  14 (7,8)14 בבניין  1.2

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

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות למגורים. דירות 9B (9:) 9 בבניין 

 
 

 רים,גו ועדו למחדר או מערכת חדרים שנ -"דירה"נאמר, " ותרהגד" 1סעיף  4719 - דהתשל"( תדירו)לפי חוק מכר   )*( 

 לכל צורך אחר. ו א לעסק,     
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 בניין וייעודה של כל קומהכל רוט הקומות בפי  – 1טבלה מס'  1.3

 

 תף ת מרקומ

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס כניסה 

 )ד( הקובעת לבניין 

מספר דירות  

 בקומה
 הערות ש סוג השימו

 רתף מת קומ

 בלבד   121במגרש 
2- --- 

ר  ת, מעלית, חדמבואה קומתי בכל אגף: 

 מדרגות. 

מעברים, מחסנים,  סעות,ימחניות,  כללי:

חדר עגלות/אופניים, מאגר מים וחדר  

משאבות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

ם  כיבניין/ים סמובבניין ישרתו גם 

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 קומת מרתף 

)משותפת לשני  

 המגרשים( 

1- --- 

 : 121במגרש 

מבואה קומתית, מעלית, חדר   בכל אגף: 

 מדרגות. 

חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,  כללי:

חדר עגלות/אופניים, מתקנים ומערכות  

 ות. טכניות לפי דרישת המתכננים והרשוי

 

 : 081במגרש 

מבואה קומתית, מעלית, חדר  בכל בניין:

 מדרגות. 

 , מיסעות, מעברים, מחסנים, חניות לי:לכ

קנים  מאגר מים וחדר משאבות, מת 

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

טרפו )בין המגרשים.  -חדר שנאים

גישה באמצעות חדר מדרגות  

 נפרד, מהפיתוח(.  

, לא  89מס' : חניה 108במגרש 

מקורה   90ה, חניה מס רמקו

 חלקית. 

מקורה   14 : חניה מס'121במגרש 

 חלקית. 

הממוקמות   יתכן ומערכות שונות

שרתו גם בניין/ים סמוכים  בבניין י

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 
 

 L (7,8) :14בבניין 

 3 קרקע  קומת הכניסה לבניין

 –ניסה )לובי מגורים )דירות גן(, מבואת כ

, חלל כפול(, מעלית, חדר מדרגותחלקו ב

ים  , מתקנ חדר אשפהעגלות,  דריח

דרישת המתכננים    ומערכות טכניות לפי

 יות. והרשו

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-3 

3 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

ומערכות טכניות לפי דרישת  מתקנים 

 ננים והרשויות. המתכ

--- 

 קומת מגורים עליונה 
 ()פנטהאוז

4 2 

מתית, מעלית, חדר  מבואה קומגורים, 

ים ומערכות טכניות לפי  נ קמדרגות, מת 

 שת המתכננים והרשויות. דרי

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

חלל תחום בקירות )לא מקורה(, חדר  

מדרגות, מערכות סולאריות, מיקום  

לבד(, מתקנים  ב 7לגנרטור )בבניין 

  מערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפיו

 ות. ננים והרשוידרישת המתכ 

--- 

 סך הכל קומות

 ורים גמל 
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

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

 קרקע  קומת הכניסה לבניין

2 

-)אחת הדירות דו

 מפלסית( 

 –סה )לובי גן(, מבואת כנימגורים )דירות 

מדרגות, , חדר מעלית פול(,חלל כ בחלקו 

קנים  תמ, חדר אשפה, לותחדר עג

רישת המתכננים  ות טכניות לפי דומערכ

 והרשויות. 

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

כניסה לדירה הדו מפלסית מקומה  

 זו( 

 

 1 קומת מגורים 
1(2) 

 

גות,  מגורים, מבואה קומתית, חדר מדר

רכות טכניות לפי דרישת  מתקנים ומע 

 יות. המתכננים והרשו

ל הדירה הדו  ליון שמפלס ע 

 ת לסימפ

 ם ירקומות מגו

 טיפוסיות
2-3 

2 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

ומערכות טכניות לפי דרישת  מתקנים 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 קומת מגורים עליונה 
 )פנטהאוז(

4 1 

מעלית, חדר   ה קומתית,, מבואמגורים

כניות לפי  תקנים ומערכות ט מדרגות, מ

 ות. ים והרשוירישת המתכננ ד

--- 

 ןוגג עלי

 )ראשי(
--- --- 

חלל תחום בקירות )לא מקורה(, חדר  

מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים  

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 מותסך הכל קו

 למגורים  
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 הראשי(. ן )הגג העליוות לא נכלל במניין הקומ  6

 

 9B (9:) ין י נבב

 2 קרקע  קומת הכניסה לבניין

 –מגורים )דירות גן(, מבואת כניסה )לובי 

בחלקו חלל כפול(, מעלית, חדר מדרגות, 

חדר עגלות, חדר אשפה, מתקנים  

ם  י דרישת המתכנניומערכות טכניות לפ 

 והרשויות. 

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

 

 רים קומות מגו

 טיפוסיות
1-3 

2 

 ה( קומ בכל)

ואה קומתית, חדר מדרגות,  מב  ,םמגורי

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 קומת מגורים עליונה 
 )פנטהאוז(

4 1 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

טכניות לפי  מתקנים ומערכות מדרגות, 

 ת המתכננים והרשויות. דריש 

--- 

 וןגג עלי

 )ראשי(
--- --- 

ה(, חדר  מקור א לקירות )חום בתל חל

מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים  

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 קומותסך הכל 

 בבניין 
 ראשי(. במניין הקומות לא נכלל הגג העליון )ה 6

 

 

  :והבהרות רותעה

  .ניההב ילהיתר ה בהתאםלבטים בשינוי נותכיי )א(

 הבניה התכנון ובתקנות  לבניין ]כהגדרתהיזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת ן איש לציי לבניין, תאח כניסהמ יותרש קרה שיבמ )ב(

  )בקשה להיתר([.  

 מקובלת ה יטהכו' ו/או בשב'.. ו, ', אביניים ע,קרק: כגון עשוי להשתנות מות בפועלקוה יי. כינופרט הינו נומינלבמת ' הקומוכינוי מס )ד( 

   כו'.,.. ו2,1,0מעליות כגון הבחב'   
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 :(ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  עד למפלס הגג. מרתף  מתקוס ממפלמקורה : ותרגאפיון כל חדר מד; בניין בכל 1: י המדרגותרמספר חד    

 אין.: םדרגות נוספי י מחדר   

 ; 6 :עליתהתחנות למ פרמס; בנייןבכל  1 :תו י למספר המע ש;י :מעליות 1.5  

 .אין :שבתמנגנון פיקוד ; 8: יתלכל מעל מספר נוסעים   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .דשלה מהנדסנון כת, לפי תבלומשו/או  שתמתועו/או  רגילה: שיטת הבניה; השלד דסמהנ ותנילפי תכ ן:שלד הבניי 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסבי עו  , םייטרומים/ועשמנטים מתן מזוין מאלבטו ו/או ויןבטון מז מר:ו ח: ת קומת קרקעתקרו  פהרצ 2.2

 .עץויהת לפי החלט :בשיטה .1חלק  1004מס'  יראלישן לפי תק י:בידוד אקוסט .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד   

   מניעת החלקה.ישראלי לרישות התקן הגד החלקה בהתאם לדנ יההמגורים יה ין ריצוף בני                   

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןרחומ :תיתרה קומותק רצפה 2.3

   .1חלק  1004 'ישראלי מס תקן לפי בידוד אקוסטי: .יועץהחלטת י הלפ :הטי שב   

  .השלד נדסהמחישובי לפי  עובי:השלד.  סלפי החלטת מהנד ,ם מבטוןמנטים מתועשיבטון מזוין, או אל: מרחו יין:הבנ ותגג 2.4

 :  1045י מס' אללפי תקן ישר :בידוד תרמי  עץ.ולפי הנחיות הישיפועי ניקוז ואיטום:    

 ת של קיר בדופן פנימי תועש,מ ולבאם מכל .לדהש מהנדס יותוהנח יכלירדהתכנון הא לפי מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ: 2.5

 הנחיות מהנדס השלד.לפי  ,(איטונגוק תאי )או בל טון,בלוקי ב ד הפונה לדירות,החוץ ובצ  

   :1045 ס'ראלי משי לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי   

 ישראלי.ה םי ל מכון התקנש תקן  ירוק"בעלי "תו  ו היים י ת פנקירו צבעי תקרות ו                   

 ת חוץ:קירו  גימור 2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.דוגמת קרמיקה. או חיפוי קשיח כותית ו/אבן מלא ו/או טבעית: אבן רי עיק ציפוי,/פוי י ח 2.6.1 

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

 לפי שולב, מ אוו/ איטונג(או בלוק תאי )ו/ן טוב או בלוקיו/ יןמזו : בטוןחומר: רותידרדה בין הפהות קיר 2.7

 .  1  חלק 1004את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  יעניקו    בכל מקרה יועץ ו ד וה השל   דס הנ מ   נחיות ה    

   .האדריכל וןבה לפי תכנהמהנדס, גו תכנון לפי שולב: בטון ו/או בלוק ו/או ממר וגובהו ח: (יש ש ככלות )פסמרקיר הפרדה בין  

 :םי ראשי  מדרגות י חדר 2.8

   ;לפי חישובי המהנדס :בי עו שולב. בנוי או מ ומזוין א: בטון חומר: פתרות מעטי ק 2.8.1  

 ל "תו תקןעב ,ריליע אק+ צבחיפוי בשיפוליםקרילי עד תקרה. ע אבצב ורימג בות(,שכ 2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2                

  .מכון התקניםם ירוק" מטע

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקןאקרילי  מלביןמור יג סינתטי+ סיד שכבות 2ח : טיחומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:   

  התקנים. 

 ישות   רדהתאם לבן בנט לרצלן או טראצו צמאו גרניט פו סורהבן נמאו רים יהיגומדרגות בניין המ: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 לקה. כנגד הח ופסים מחוספסים הפודסטיםרך המדרגות ויפולים תואמים לאוש ותנטיים, ובעללבהתקנים הר  

 כל דין.ת הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות והמעלית יבוצע על פי הוראו . 2279הכל בהתאם לת"י               

 . 1142י "לת תאםבה ,מאחז יד( ת)לרבו שולבאו מ: מתכת ו/או בנוי ו/מאחז יד /מעקה 2.8.4 

 דרגות.חדר המעות מצבא: )ראשי( לגג יהעל 2.8.5 

 :בניין בכל  קומתית מבואה )לובי( 2.9

רניט פורצלן, ג אוה יקרה או קרמסוגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נ: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 לתקרה. תו תקן ירוק"(  עדל בע"ע אקרילי )צבצע טיח וקשיח יבוי הופעל החית, מדלתועד לגובה משקופי ה

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע ירוק"   ל תו תקןנטטי "בעסימלבין ע : טיח + צבמרו ח: תקרהור גימ 

 .ןיט פורצלרנג אוה אבן נסור :ףריצוטיח מעל תקרה זו(.                

 (.לבד)צד חיצוני בפח צבוע בתנור  ת:כו ערארונות למ .רהחלטת החבו/או לפי ה תיה קומתמבואכמו פרוזדורים לדירות:  

  :בניין בכל  יתאשר כניסה מבואה )לובי( 2.10

ניסה, מעל החיפוי הכת בה משקוף דלגואבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד ל: חומר: ימור קירות פניםג

  ק"(.בעל תו תקן ירו"רילי )ע אקוצב הקשיח יבוצע טיח
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 ת. דקורטיביה או תקר התקרת משנאו ו/ יד פוליס דוגמת סינטטימלבין טיח + צבע  :רמו ח: ר תקרהמוגי 

ים בתקן הישראלי מדעו, והמ"ר 0.64-מאבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת חומר: : ריצוף

 .למניעת החלקה

ת זי, בח 816 ובניה ות"י ות התכנוןתקנפי ומיניום לת חזית אלהיו בעלווין נייכניסה לבה יד דלתבקומת הקרקע ל ואר ימוקמדות בותי

 ספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.יותקן מ הבניין

ת נו ארו . (וכו' יםשמל, מארונות ח חות,מולמעט ג)יד וליססינטטי דוגמת פצבע ב צבועטיח ה: רתקו קירות: םסני חמלפרוזדורים 

 י בלבד(.צונחי בתנור )צדפח צבוע  :למערכות

 :רהתקגימור התקנים.  בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע בבטון : גימור קירות חניה :מקורהה ני גמר ח עבודות 2.11

    התקנים. ןעם מכו" מטירוקבמלבין סינטטי, בעל "תו תקן צבוע  ןטו: בחומר

 , משתלבת בןאו בא לקמוח בבטון היעש החניות וא המרתף  רצפת גימור: חלקיתורה מק /מקורה חניה פתרצ מורגי  

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םדרים טכנייחב :תקרה גימור. (ו'וכ םי, משמלות חארונ )למעט גומחות,טי דוגמת פוליסיד טניס צבעב צבועח טי: גימור קירות 

 .ק" מטעם מכון התקניםירו"תו תקן צבעים, בעל  י. כל הסינטטן צבוע בצבע בטו              

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

 כל דין. תוישהתאם לדר(, ברצלןיקה )גרניט פוקירות יעשה בקרמוהה רצפגמר של הת עבודו :חדר אשפה

 

  :ותהער

 ן התקנים.ם מכו " מטערוקל "תו תקן י בצבע , בע ועצב בבטון  או  פנים בטיח רה יעשו תקת/צביעת קירו  . 1

    .חלקהה עתלמני  2279י אליהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישר )בדירות ובשטחים המשותפים( בניין בריצוף . 2

 

 

רכת  י מעית הנשלטת ע"בעלת פתיחה חשמל (וגיגיניום וזלומ)א ואההמב במכלולב משול : יש,בניין בכל  ן יילבנדלת כניסה  2.13

 (.3.7.8)ראה סעיף רקום לל אינטשמן, כו ום ומחזיראינטרק

  ן.אי: ין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה

 .שוי אחות ובאישור כיביטועץ הבטת יהחל או סגירה ידנית, לפי מטית באשטואוה , סגירעשן/אש ותדלת :דלתות חדרי מדרגות 2.14

 בניהיתר הלפי הת, מר וכמותאור, חו :ש משותףימו ות חדרים לשדלתות וחלונ דלתות פח. טכניים:ם רי דלתות חד  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישתפיםו שמ וחלקים םחדרי  ,ים טכניים/חדר חניות, ומתיים,ק ותמדרגות, מבוא דר, לובי, חן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

 בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה   בועהלה קת ליתאורל שבתון קומה, ומנגנלקת אור בכל לחצן הדורים יהיו מגה בבניין                 

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

 ( בלבדוני פח מכופף צבוע בתנור )בחלקם החיצ ר:מגז ומים: חו  ל,ארונות חשמ 2.17

 או מחסן,  לכל נפרדונה נת מתקן הופיאו לחיל רד,נים למונה נפל המחסהחשמל של כ ותזנחיבור ה: יםתידיר תאורה במחסנים     2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 י לפניין/ים הב של ותף המש מל של הרכוששחמערכת הה מהזנ : יש.ערכות אלקטרומכניות משותפותמלו לתאורה  חשמל ורחיב    2.19

            ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם  במגרש בניין/ים סמוכיםמו בימוקאך  יין,בנו השרתת אשר יותפונו מערכות משהחלטת החברה )יתכ

 תמשותפות שישרתו אהות ערכל המון שעלויות התיק, התשלומים ו/או נותשוה ויותאישור הרשל , בכפוף במגרש סמוכים בניינן/ים

 .(שמגרם בשל הבנייני ציגויות הביתנ ניין ישולמו ע"יהעפ הבניינים ע" לכל

 

 פרטי זיהוי( –נוסף לאמור בפרק א' הדירה )בתיאור  .3

 

 :*גובה הדירה 3.1  

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

 מ';  2.05 -חות מא פ: לפרוזדורו  חדרי שרות גובה   

   ';מ 2.05 -לא פחות מ: כש(ם נרבא)תי דירן חס*גובה מ   

 ובה הדירה בשטח המינימליכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה ג, הנמליטות, בערכותת, מקורולמעט תחת  הערה:* 

 בה המינימלי הקבוע על פי דין.גוה ןא יפחת מי התקנות לפ עלהקבוע לגבי חלקי דירה   



  

 

 

 

 

 , ג' ב'ם א',  נספחי

 29  מתוך  10 'עמ 17.05.2020תאריך:   / ריםחד 4דירת   /  מפרט מכר למשתכן /108 מגרש / שת מודיעיןמור הנגב/  יץ בונ פר / ות הבניהמסד לאיכ

 

 .המשמשים אותהאו  ם המוצמדים להובשטחי ה בדיר יםוגימורת חדרים רשימ – 2 מס'טבלה  3.2 

 שלאחר טבלה זו(. , הבהרות/תהערו ב יתרוט )ראה פר  
 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 ( )בס"מ

 (4)פוי וחי (3)ףצורי
 ת אריחים )בס"מ( ו ד י מ 

 ריצוף
א  מ"וי למ"ר/  מחיר לזיכ

 שקלים חדשים ב
 הערות 

 ה כניס 
 בטוןבלוקי  ,בטון

 ( 1)או אחר
 . המשךות ב ערבה  רוטראה פ אין ( 3)ראה  ( 2)ר אח

 ר דיור ד ח 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 י בטוןוקבל  ן,בטו

 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2)ר חא
בגובה   וי חיפ העבודה   לכל אורך משטח

.  תוןתח ון  אר ח משט  על מ  ס"מ 60-כ
 יים(. ם ק)בא עט אזור חלוןמל

 ך. המשת ב וט בהערופר ראה
 --- ( 4)ראה  חתון ת רון  ל משטח א חיפוי מע 

 ל פינת אוכ 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . שךרות בהמוט בהעפר ראה ןאי ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   בטון,

 ( 1)אחר
 . ךבהמש ת וט בהערראה פרו אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 הורים   שינה חדר  
 בלוקי בטון ,בטון
 ( 1)אחר וא

 . פרוט בהערות בהמשךה רא אין ( 3)ה רא ( 2)ר אח

 חדר רחצה הורים 
 מקלחת( ) 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

ף הדלת  קומשה  וב ירות לגחיפוי ק אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
קרילי בעל  לפחות. ומעל טיח + צבע א

 ם. ניון התקו תקן ירוק" מטעם מכ ת"
 . בהמשך בהערות ט פרו אהר 

 --- ( 4)ראה  ה חיפוי קרמיק

 ה ינ ש   חדר 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 הג"א  הוראות י  לפ
 . ךראה פרוט בהערות בהמש אין ( 3)ראה  "א גלפי מפרט ה

 ה כללי חדר רחצ 
 )אמבטיה( 

 וןבטי בלוק ,ןבטו
 ( 1)חרא  או

דלת  ף הקומש  ובהירות לגחיפוי ק אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
+ צבע אקרילי בעל   על טיחות. ומפח ל

 מטעם מכון התקנים.  "תו תקן ירוק" 
 --- ( 4)ה אר מיקה חיפוי קר . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)חראו א 
 . ךראה פרוט בהערות בהמש אין ( 3)ראה  ( 2) אחר

 שמש סת  מרפ 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)ראו אח
 . 2.6צוני ראה סעיף וי קיר חיחיפוי/ציפ אין ( 3) ראה 2.6ראה סעיף 

 ט בהערות בהמשך. ם פרוראה ג

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 רתי  י ד מחסן  
 ( צמד שהו )ככל  

ו  י בטון אוקבל  בטון,
 ( 1)אחר

צבע  רות יק ור ימג .טיח 
יד  גימור תקרה סלי. אקרי

 סינטטי.  

 צלןגרניט פור

 החלטת המהנדס. מחסן לפי   עובי קירות אין
  החברהממצג 

 לבחירת הקונה 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 תן ה, נילאיו כהיש ככל - צהים למחעשתועשים/מתומ ץחו תקירוים של )בדופן פנ בלוק תאי בטון/ בלוקיבטון/ :מר קירותו ח ( 1) 

 ית לרבות הרלוונט קינהבתה י. הכל בכפוף לעמידבלוק תא גבס, או קיגבס, בלוהיה עשויה מלוחות לו תל קירות אהפנים ששמעטפת   

 י רדבח גבס. אי/בלוקית וןקי בטבלוון/בטבלוקי בטון/ ה פנימית(: יהיו מ:הפנים )חלוק מגורים(. קירות ינ: בידוד תרמי של בניי1045בת"י   

 ן.בטווק ן או בלע"י היצרים "עמידים למים" וגדרם המקירות מבלוקירחצה ייבנו ה         

 בממ"ד לפי הנחיות .ונטיםות התקנים הרלושירוד תכנון המהנדסלפי , רמי/ בגר/ או משולבגבס/טיח ת טיח/ לגיר: טיח גמר קירות ( 2)

 גבס. ת אלו יעשו מלוחותקירושמעטפת הפנים של למחצה, יתכן  ועשתמת ות אשעתויטה משביבוצעו ץ חורות הקי באם ף.העור פקוד        

 ים הישראלי. נקפנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התוקירות  קרותהתי כל צבע לבן. :גוון  אקרילי. צביעה בצבע   

 לבן. גוון: .דיסילפות מגדוינטטי בסיד סה יעצב .ברההח לטתלפי הח, משולב גבס/ בגר/ או: טיח /טיח תקרות רמג

    סוגי ריצוף לבחירת    . R-9להחלקה   גדות תנ ה   ת והחקיקה הרלוונטיות ובדרג  ות התקינה ש יודר   2792ת ת"י ומד בדרישו. העסוג א'   :ריצוף ( 3) 

 לן.  צ ר פוגרניט ים מסוג  יח ארהלן:  ט ל פור למ בהתאם  וכר, ו כר ו/או הספקים שבהם יבחר המהמו יג אפשרויות שיצ ה הקונה  מתוך כמ 

ס"מ או   45/45  או ס"מ    60/60במידות  ניטרלי.    -בהיר  וון  היא בגת מהן אח ש  ות/גוונים לפחות וגמא ד   3  -יצוף ו של ר סדרות   4  מבין   ה לבחיר 

 ו. חדרים אל מהנדרש ל   פחותה    ה ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהי   33/33
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  מידות אלו יח במהצגת אר יה פטור המוכר יה ספק( הרת הצ ה ור ו שי א  עפ"י )   קה ן לאספ יתנ  אינו    "מ ס  545/4דות  וף במי במידה ואריח לריצ   

 הלן:כמפורט ל ופי  חלח  נוספת או מידות ארי  נה סדרה ציע לקולה   היה חייב אולם י 

   ( : ר כ )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המו   

 מ. ס"   60/60,  ס"מ   33/33  : אריחים סף למידות הנו ב    במידות חלופיות אריח     א. 

 סדרות של ריצוף   5כל הפחות,  ל   ג לקונה, מוכר יצי לכל מידת אריח, ה לומר המיועד לריצוף, כ כל מידת אריח  ל    צוף י של ר   ת ספ דרה נוס   ב.   

 ;רלי יט בהיר נבגוון  פחות אחד מהם  ל  בדירות מגורים,  בשימוש   ושכיחים   דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים   3-ו           
דות ובדרגת התנג ת ונטיו רלוה ההתקינה והחקיק ישות ודר  2279ד בדרישות ת"י  עומ . ה ' סוג א  :שרות תפסמרו  צהבחדרי רחף צו רי  -  

לפחות שאחת ת/גוונים  דוגמאו   3  -יצוף ו סדרות של ר  4, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין  R-11לחת תא מק   וברצפת R-10 להחלקה  

ה דרגת מניעת ההחלק   עיל. מור ל המוצגות לדייר לפי הא אות  והדוגמ   דרות ס ה ך  עו מתו מידות האריחים ייקב   . י ניטרל -ר  י הב   הן היא בגוון מ 

 על ידה.  בחר ו הספק, שי שתציג החברה אתעשה מאחת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,   וכש הר   ת יר בח פחותה מהנדרש לחדרים אלו.    ה לא תהי 

ים המתאימניטרלי.   -היר  ון ב יא בגוה מהן   ת אח פחות שדוגמאות ל   3  -וף ו יצר  סדרות של   4  חירה מבין '. לבסוג א :במרפסת שמש ףצו רי  -

ציג החברה או ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה   לגשם.חשוף  וף שאינה פחותה לריצגת ההחלקה בדרניקוז, ודלם ליצירת שיפועי ובג

 (.םירך בשיפולוצפוי קשיח, אין מחופה בחיהם קיר החוץ )במקומות שב ידה.ר על שיבח הספק,

  :חצהחדרי ר חיפוי  ( 4)

  30/60-ס"מ או כ   25/33-ת כ . במידו ניטרלי   –בגוון בהיר    יא מהן ה  ם שאחת ני דוגמאות/גוו   3לפחות  רת הרוכש מבין  לבחי  -מיקה  . קר ג א' ו ס              

ה במידות לבחירת בקרמיקת רוי)חיפוי ק . , שיבחר על ידה הספק  חברה או שתציג ה ון/מידה, תעשה מאחת מדוגמא/גוס"מ. בחירת הרוכש  

 י(. אקריל בעיח+ צוי ועד לתקרה טהדלת. מעל החיפקו משקוף  גובה יר עדחמי מהונשיה ללא הקונ

ל שינוי ס"מ ללא כ 33/33 ,ס"מ   20/50ת נוספות  להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידו יה רשאי  ר יה וכ המ בהסכמת הקונה    

הנקזים ירות, הרצפות והקירות. הקלגמר זהה  הקקרמי יפוטי וחיכולל בידוד אקוסבנית רה מוגיסע צגלויה תבו ר הדירה. לצנרתבמחי

 חדרים סמוכים.למניעת מעבר מים לחלקי בניין/ םם הרלוונטייות התקנידרישי לפוראות כל דין ולפי ה יאטמו יםרטוב באזורים

-במידות כ   י. ניטרל  –היר  ב   ון יא בגות מהן הנים שאחות/גוודוגמא   3  ות ח רה מבין לפ סוג א', בחי  –  קרמיקהקירות  חיפוי : מטבחוי בחיפ  

ס"מ לפחות לכל אורך   60בגובה      . ידה יבחר על  ק, שספה   ציג החברה או ממבחר שת תעשה    כש בחירת הרו   ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/20

 י פושל החי העליון קו הסף  ביבו ב נור וס התי  ר תואם מאחו חיפוי קירות   BIאינו ביחידת  ון.  כאשר התנור עבודה )מעל ארון תחתמשטח ה 

 אקרילי. + צבע  : טיח  ות ובקיר(. מעל החיפוי מ' מעל הריצוף   1.50)גובה  רצפה  ועד ה י הקרמ

 . מ"ר   .200  עד   ד שטח האריח הבוד   . אצו או טר  גרניט פורצלןסוג א'. ריצוף )ככל שנרכש(:  חסן ף במצו רי  ( 5) 

 

  הערות: 

 שרות לבחור תינתן האפ ד ולאפק אחס ר שלחבממך ורק בחירת הרוכש תעשה אי כ ודגשי פקסלמניעת  – דייר/ת הרוכשירבח 

 ה.בראלו שנבחרו ע"י החם מנים, גשומספקים שונים צרים ומ 

 בנוי כדוגמת  או ית מחוסמתום משולב עם זכוכהבניה( מעקה אלומיניעיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר  – קהמע 

 ."יםומסעד "מעקים 1142יות ת"י חלפי הנו יתזהח        

 . "מס 2 -עד כ ם סמוכיםליחלבין ל רפסת שרות,ומ , ממ"דחדרי רחצה ירה,בכניסה לד – יםסלי מפשרהפ 

 (. ברוח/גובה ס"מ 20עד ) גובה המותר בתקנות דע )מדרגה( מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /למרפסות שמש יאהביצ 

 בטבלה. המצויןלגובה יעשה  ותירקוי הבה חיפגו  - קירותוי חיפ 

 ת החברה. לפי החלט ס"מ,    60  -שאורכם פחות מ   ורות נות קמ פי באם יש    , PVCום או  י נ מפרופיל אלומי יבוצעו פינות    –יפוי  ח ב ות  נ י פ ל  פרופי  

 וף בדירה.ברה ע"ג הריצאו הברקה ע"י הח/כי לא יבוצע ליטוש ולמניעת ספק יודגש  - ליטוש/הברקה 

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןוכנית המכרון בתבסימ בייחי רבהדמבלי שהחברה להתקין, ותבחר ככל ו) – תו , קורה/הולרגפ 

  .לבושמ 

 למערכות , ארונותופים, בגב ארון מטבחלמעט בשולי קירות וחזיתות מחס"מ לפחות,  7בגובה וף הריצר ומ)פנלים( מח –שיפולים  

 ונג(.ות )גרום פיניטק איפולים, ללי ושניים. חיפוואזורים טכ 

  ת.לפחו ממ" 3של  ים )פוגות(אריחח בין ווביצוע מרנדרש ה, מיקוקרבאבן טבעית נים לריצוף התק רישותד לפי – ת()פוגו  מרווחים 

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 או במסמך אחר כר זה מפרט מב ה,ליין כך בטבפועל רק באם צו עיל יותקנו בת בהערות לייחסו יש התומתקנים לגביהם )מובהר כי ציוד 

 ישה(.כהר כםהסל שצורף 

 

 ארונות: 3.3
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להתקנה שטוחה של הכיור/  פתח המתאים, חיתוך כיורל בתרות, מדפים, תוש, מגידלתות ולהארון יכל ן:בח תחתו ארון מט   3.3.1 

 . יםכל הכנה למדיחחשמל להצתה(,  בישול ונקודתודת גז לפתח, נק)כולל:  יריים מובנותהכנה לכ

    .MDFוויץ'( או ץ )סנדארון עה חלקי מעץ דיקט. שאר וגב הארון יהיהנדוויץ'(, עץ )סהיו מידפים המו הארון גוף                     

   למ לפחות מעס" 90 -יהיה כ משטח העבודה ובה סף עליון שלס"מ לפחות. ג  60-כ  עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה                   

 ארון.ה תחתיתיעת רטיבות של עמיד למים למנ "מ ובחיפויס 10 -של כ בגובה( קלהה )סוחתית הארון הגבפה. בתסף הרצ  

 ה".נו "פתרונות פינהפינה של הארון יותק ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחידות 60ברוחב רות גימ הארון יכלול יחידת   

  לי( שיוצגו ע"יחד בהיר ניטרוא לבןד חמהם א) ותים לפחגוונ 5כש מתוך רת הרו. לבחיקהיימפוריצוני: ציפוי חמתכת.  :ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: מר מדפיםי וגפנימי פו צי החברה. ידי  ר/ו עלם שיבחי/החברה ו/או הספק  

  ;הערה בהמשךה רא*: אורך הארון  דותי מ  

    .'נספח גה רא :התחתון בח המט י בעד ארון מחיר לזיכו   

     

מאבן  ס"מ 2-מ א פחותל בעובי דהנה משטח עבולבחירת הקו ור:: תיאולכל אורכו  חתון ת מטבח ן ו רה מעל אמשטח עבוד

עם שוליים  יין(,לפי הענ  1,2)חלקים  4440 ת"י דרישות ל גמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונהרית )כדוולימפ אוטבעית 

קן קנט ותי קף המשטח. בהיכיור שלוחה טש הם להתקנהמשטח יותאקפם. כל הינות ברוהאת ביחס לחזימ ס" 2בלטה של בה

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   קנט מוגבה תקנה ללאיף העדלהי שאר )הקונה רי המוכקבע ע"י עיבודו מוגבה שאופן עליון

 . ן אי ביצוע זה(וי בגינתן זיכ. לא ייקף המשטחכולל אף מים בכל הי הנדרש

  לק תחתון,מטבח חארון ה יפל מידות:

 3הקונה פני ב יגכר תצבחברה/המוידו.  ר/ו עלבחוכר ו/או הספק/ים שישיוצגו ע"י המ מגוון  דוגמאות מתוך נהת הקוריחלב :וון ג  

  .לוח בודד אחד( יו בהדבקה ולאיסר יהשיש/אבן ק. לוחות ה(יר ניטרלי)אחד מגוונים אלו יהיה בה גוונים לפחות    

  

 .אין :עליון בח ארון מט   3.3.2 

 

שולחני תלוי או מונח הכולל כיור  פה,רסט העשוי עץ סנדוויץ' או מתועשן ארון תחתו )כללי(, הרחצ בחדריין(: ארונות אחרים )צ 3.3.3 

 פחות.  למ ס" 80 -כ ת:מידו סטה. נירו וצירי ,ותדלת/בות מגרה/ות, רלאו שיש, )אינטגרלי( קוורץ  או  מחרס   

  רון.רן האין לפי יצו/או מלמ קהאירמפו: י מיפני פוי צ. קהאימפורציפוי חיצוני:   

    .ראה נספח ג' הרחצה:ן עד ארוב מחיר לזיכוי   

               :הערות  

)פינה ככל  הקיר ורךלא . המדידה3.3.2עיף בסהערה והכל בכפוף ל מטר אורך 05. ארונות מטבח לכללית ש ךורא מדידת   (1) 

ך ו תים בולבהמש)למעט מקרר(  ו"בנור, כיריים וכילמדיח, תדים ועמי ה יםלל. ח(רון באורך הא םמיי פע מחושבתקיימת ש

   .הז אורי ה מתייחשבו כסטי  לא, ונות המטבחרא אורךמידות ב 5% -טיות עד כס באורך הארונות. ת יכללו הארונו 

טבח המת ונו רא בגביר שיתכן ובקן כי בחשבו נה לקחת קו ה עצמי, על בח וביצועארונות המטיכוי עבור ז שלרה במק ( 2) 

 לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה. הפשר גישלא ן/ים משותפים. ישפתח/י גישה לקולט קיימים

 .הקונה לטתלהח הינם תחתון  בארון  ניםובמ 'וכו  תנור ,מדיח של תקנההארון לצורך ה תכנון  (3)

  מדפים,תות ו לד בותרל ,תו למו שב המטבח ארון  לספק את המוכר לע ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     

 למדיח וזיקשל מים ונ תהנדרשו  תההכנו  ולרבות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים תנקלהת עדו שיו  במקומות                       

 ת  נחה אברה תבע ובמועד שהחתקה נים שהחברי הלוח זמעל פ דווח על בחירותו ל הקונהבאחריות יור. תחת הכ          

 . שהרוכ         
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  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 יית הכביסה.ישירה למתקן תלאשר ממנו תהיה גישה  ,מרפסת/הממוקם במרפסת השרות יר חוץקב פתח              

י ימלך מינבאור פלסטיק, י כביסהחבל 5,  יםגלגלכולל  םניצבי מגולוונים(כת )ממת טותמו 2: )קטנה( הלתליית כביסחיצוני תקן י מ

 .מטר סה"כ 8 -מורך של לא פחות אבכביסה  כולל חבלי  ס"מ 120ל באורך מינימלי ש מתרומם מתקן וא ,ס"מ 160 של

 ר.חצשווה ערך ב שר שיותקן מתקןלדירות הגן: אפ 

 .5100ן ישראלי בתקומד מחומר עמיד הע תיאור:: מסתור כביסה 

 

    (בס"מ תידו )מ  ירהים בדותריסתות, חלונות דל ימתרש – 3' טבלה מס 3.5

 תריסים ונותלח   דלתות ---

 חדר 
  ומידתכמות 

 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/  אלומיני
 (מתכת

)ציר   סוג פתיחה
 רר( כ(/ נג כע"

  תומידכמות 
 הבנוי תח הפ

 וחב( )גובה/ ר

מר )עץ וח
ם/  יוינאלומ

 ת(מתכ

סוג פתיחה  
"כ/  עכ/)ציר
 כיס( / ר ר נג 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 כת(מת
 ם ביחומר של

  חה)ציר/סוג פתי
כ.ע.כ/נגרר/  

 י(כיס/חשמל

 סה כני

1 

 גילה ציר ר  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 דיור  רדח

1 

 .כ נגרר כ.ע  ג ג זומ אלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 ' מאלו אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 265/220-כ --- 265/220-כ

--- 

--- --- 

1 

 מזוגג מ' אלו
 כ.ע.כ נגרר  

 קבוע מעל חלק  

1 

 מ' אלו אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 265/140-כ 265/140-כ ---

 ח בטמ

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ נגרר   מזוגג ' ומאל

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' ומאל

 115/115-כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' ומאל

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 2חדר שינה 

1 

 ר רגילה יצ עץ

1 

 כ.ע.כ ר  נגר גג מזו מ' ולא

1 

 ידני גלילה  מ' אלו ' מולא

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
דר  כחש )משמ

 ( 3 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  

 יחה חוץ פת

1 

 גג ו' מז אלומ
 או  כ.ע.כ  ררנג

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  לכיס נגרר   אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  ים, הנגררת/יםד גז, הדף ורסיס שתיים, פלדה נג  חת אואף  כנ
          ילה לפי הנחיות הג"א. ג ר יר או צ  לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 

 ציר רגילה    צוהר+  עץ

1 

 ג אלומ' מזוג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ

   החצח. ר
 לילכ

1 

 רגילה  רצי צוהר + עץ 

1 

 וגג אלומ' מז 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 35/115-כ 80/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 85/115 -כ 80/210 -כ
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 תריסים ונותלח   דלתות ---

 חדר 
  ומידתכמות 

 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/  אלומיני
 (מתכת

)ציר   סוג פתיחה
 רר( כ(/ נג כע"

  תומידכמות 
 הבנוי תח הפ

 וחב( )גובה/ ר

מר )עץ וח
ם/  יוינאלומ

 ת(מתכ

סוג פתיחה  
"כ/  עכ/)ציר
 כיס( / ר ר נג 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 כת(מת
 ם ביחומר של

  חה)ציר/סוג פתי
כ.ע.כ/נגרר/  

 י(כיס/חשמל

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( מד שהוצ 

1 

 גילה ציר ר  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :תואחרו  טבלהל ערותה

 שצורף להסכם הרכישה(.זה או במסמך אחר  לה, במפרט מכרטבב צוין ק באם הקיים בפועל ר)

 בתחתית יפולימר קנטת קנהתו לליכם ות למידומינה עת ציר רגילה. הדלתות תהייובפתיח 23ס' ראלי משיאם לתקן דלת עץ לבודה בהת=  עץ  תדל .א

= סוג רגילה ציר , ץ האלומיניוםת יועהנחיולפי  ופיל:סוג פרניום, = אלומיאלומ' . ך(סעיף י' בהמש)ראה פרוט יתר ב מ לפחותס" 7בה בגות דלה

 ,ס( בקירחה )כימוגך תואו ל/ף וכנ עלגררת נ נף = כ ניגרר כ.ע.כ= רגילה+ משתפלת,  ()דרייקיפטוי נ סבטוי(, = פתיחה משתפלת )נפ קי , פתיחה

כולל אטם  ן(,  במילוי פוליאוריתן מוקצף לפי הנחיות היצר)בעובי  ניוםלומיויים פח אעשם שלבי התריסי :תריסים ,אנכית הנועף בת= כננה גיליוטי 

  (.ורדיבחדר , חשמליתה הילגלד, לי אחי ידנ)גיבו ימלו חשה, באמצעות רצועה ו/אל כלפי מעל= תריס נגלה לי גל. גברתם לאטימה מושלביין המי בגו

 תאים לסה"כ הדלתות/הכללית בדירה תובלבד שהכמות  הבטבל מחדרים של אחד רבתיאוע פים יכולות להופים לשני חדריתוש, מונותתות/חללד . ב

 .רויהאויזוג מ כתמער ס"מ כהכנה לתפקוד 3פה עד  מעל רצוגבהו פנים י תולי דלתות בטבלה. יתכן ושינוהמצוחלונות 

י לוחות המורכבים משנ, ןרישות התקי דלפ בטיחותי/ילרג( Double Glazingכפול ) שקוף  גוזיג עם ניוםומימאל ,ד(מ")למעט מ תינו רטי ו  /ת ונו לח .ג

 םרייזואבתקן  תוי בעל החלונות ורכיביהם יהיו מ(.מ" 6 ובי שלאויר בע עם מרווחלפחות, מ"מ  4 בעובי גוג)זי ית עם מרווח אוויר ביניהםזכוכ

מתקין מורשה יותקנו על ידי  ילה. החלונותוני פתיחה ונעגנמניות מובנות, ים, גלגלים, ידריצ ,EPDMי גומי אטמ ,וגיגגלי זסרכללם: בו ם,יימקור

 קןיות ת,ונוהחל ללכ תלוסיבמ :רשתות .הנחיות פקוד העורף י לפ, נגרר  דהלפכנף/ים  ניום מזוגג עםמיאלו מסוגיהיה חלון בממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת תרש לכנף  הכהכנ להבמסי סף ונ ביתנ

ות לרבות במטבח באם פונה למרפסת שר ש אוורור(כנון והבניה נדרלפי תקנות הת)בחדרים שבהם  י ונלקיר חיצ גגתו דלת מזון ו/אולבהעדר ח .ד

 .ות רפפת כיסוי(בר)ל מכני ורורואיותקן , ה בתריס או חלוןסגורה

  יום.ניאלומץ היוענון עפ"י תכ ,ןל, גוופרופי גוס .וםינימואל ייםשוע סיםרי התות ו מסגרות החלונ .ה

 . מומה )"חלב"(או ע שקופהבטיחותית  זכוכיתתותקן  יש חלונות(, אם)ב ושירותים צהרחבחדרי  . ו 

 . אש   י ו כיב   ישות ר ד   י פ ל ת,  או רפפות קבועו / ו   דלת או סבכה ב / רור מכני ו אוו   ו/או לון  ( יעשה באמצעות ח חסן כש מ ככל שנר )   אוורור המחסן  . ז 

ות מערכ, (טלסקופית)פנורמית/ צהעינית הצוסף, נ מיר בטחון פניגס 5044ל ן ישראקתתואמת ל ריח,ב רב ון(חטיבפלדה ). דלת הסכני ת דל .ח

מ  מ" 1.25 ה מפלדה מגולוונת בעובי שלף בנימשקו .ר דירהפסר דלת ומתחתון, מעצו שת סף ברמ ,"נעה ו"רוזטותידית ירים, מגן צילינדר, צ

 רת המוכר.לגוון לפי בחי רמתנור. גצביעה באו  לניוייפוי בחו יהי ף וקמשוה תדלה נף כ ות.לפח

  אש./בטחוןות תכן ויותקנו דלתקע ית קרנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומי הלפ .בחירת החברהגוון לפי  , וניל ציפוי "דממת דל .ט

בכל היבט  ךשווה ערוי אחר או מיל/ו ורדלקסבמילוי פ עם תרגמס על םקיודבחות מלוי משת כנף הדלת תהיה עשויה :פנים לתותמכלולי ד .י

המתאים  תועשני מחיצוגמר פורמייקה או צבע או ציפוי שקוף הדלת. נו בהתאם לסוג מיותק. צירים יים, אחרקה, קטיוסחוזק, אק –י תפקוד

י ן ישראלם לתקתאבהת יהיה קוף הדלשמ .ותלפח דדיםצ 3-בצופה מ ט()קנ בהיקף כנף הדלת .םכת משני הצדדי, עם ידיות מתםידות במילעמ

חת בחדרי אמבטיה / מקל מים. קנתו יהיה עמיד להמשקוף לאחר הת .אטימה יל פסתואם לדלת כולר גמבימרי או עץ הלבשות פול בעל  23מס' 

לפחות גוונים  3 ומתוך צגו לווישת אודוגמ ווןמג וךכש מתרוה תחירלב גוון:   גג בכנף הדלת.ר, מזואו-צו וצוהר/ "פוס פנויי "תסיבובי דמו נעולמ

 ו על ידה./הספק/ים שיבחרו א/רה וידי החב לבן(, שיוצגו על מהם אחד)

 בנוסף, .בועוע סורג ק, אין לקבמה(וקדיירים באמור לשמש את כלל ה םחרו)ב קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהח ובפת בממ"ד -ח חילוץ תפ .יא

 הפתיחה.ן יווג הפתיחה וכתריס, לרבות ס/ןוסוג החלהפתח,  מידותב יםו שינויץ יתכנולחי תחכפת כוסממות הויורשה "ירז עבפתח שיוכ

 2 -כבוהים הממ"ד ג ת וריצוף סף הדלחיצונית.  רת,נגר/מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתה למרחב דלת כניס :העורףפיקוד  רישותלפי ד .יב

גלים עומ פתחי אוורור ם + זיגוג וכן ויאלומינ ה. חלוןתיחלפם ייכנפ 2 ואיס ו/כלות ררנגה ם,יישתאו אחת  נף כ פלדה"מ מעל מפלס הדירה. חלון ס

פתח  ידולע"ג הקיר  ,(וד העורף פיקלפי הנחיות )יר ואון סינ מערכת התקנת רוק.)פלנצ'(, וניתנים לפ סקאות פלדהם בדיחסומי שונים,בקוטרים 

י הרקן הסינון, תמע"י החברה פק וסם ש שבאיודג (.2010י אמ ג"אות ה)תקנ .ןרהיצת דומיי לפת ערכהמ ותידמ מית.הפרעה מקו רוצתיהאוורור 

ע"י שהוסמכו לכך  םי הגורמיואטימות נוספת ע" ותתקינבדיקת ע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן עורף, ו ע"י פיקוד השראוונבדקו תו תקינתו והתקנש
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 עלפובגבר הביצוע הביצוע בפועל י מכר לביןר ו/או במפרט הכמכניות הין בתווצמה יןרה בסתי ה שלרקבכל מ כידגש למניעת ספק יו ורף.פיקוד הע

 פיקוד העורף.מעודכנות של  התואם הנחיות

 

 ם בדירהמתקני תברואה וכלים סניטרי  – 4טבלה מס'  3.6 

 זו(טבלה  הערות לאחרגם )ראה   
 

 קןתמי 
 מיקום

 מטבח
 צה רח חדר

 הורים
  צהחר דרח

 יכלל
 רחא ות שרת פסמר

 בחכיור מט
 פולה(כדת/)בוד

 

 מידות
 מ()בס"

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ ---

 --- --- 3.3.3 סעיף ראה  א' --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' אין --- זיכוי ₪ 

 םילת ידיי ור לנטכי 

דות מי 
 )בס"מ(

--- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( השטיפ

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- צרןלפי מידות הי ןהיצרת לפי מידו ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- זיכוי ₪ 

 ט/ אמב

 תחלקמ

מידות 
 בס"מ()

--- 
 ןי הוראות כל דילפ

 שךבהמראה 
170/70  

 יה()אמבט
--- --- 

 --- גסו 
 שופעריצוף מ

 מקלחת()
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ים רסוללה למים ק
מהקיר  כיור,חמים ל/

 טחאו מהמש

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

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' 'ספח גראה נ אין ₪  י זיכו 

ללה לאמבטיה סו 
 ם קרים וחמיםלמי 

 --- --- דגם

  רךד-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 ()הלהסול

--- --- 

 --- --- א' --- --- גסו 

 --- --- ראה נספח ג' --- --- זיכוי ₪ 

ללה למקלחת סו 
 קרים וחמיםם למי 

 --- דגם

  דרך-רב
 וץ)אינטרפ

( או 3 רךד  
 )ה(ללהסו

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ח ג'ראה נספ --- י ₪ זיכו 
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 קןתמי 
 מיקום

 מטבח
 צה רח חדר

 הורים
  צהחר דרח

 יכלל
 רחא ות שרת פסמר

 --- יש --- --- --- ולניקוזם מכונת כביסה ר מי חיבו 

 לשרוול יצוניתבדופן ח 4פתח "
 ,סהבש כבי מיימ  פליטת אדים

 ולל תריס הגנה ומשקולת סגירהכ
 חשמלוהזנת 

 --- יש --- --- ---

 םלי בור מדיח כהכנה לחי 
ה לחיבור והכנ ברזכוללת ההכנה )

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

 --- --- --- --- אין )ברז ניל( למקררנק' מים 

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

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

 :ואחרות טבלהל רותעה

 להסכם הרכישה(.מסמך אחר שצורף זה או ב לה, במפרט מכרטבב צוין ק באם בפועל ר םהקיי ) 

  סטה בהתקנה נירורניט/ג ורץסילי קוורץ/ קו /מחרס ,לבחירת הקונה: ס"מ( 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-ודדת במידות כ)ב כיור מטבח  א()

 חרס: הכיור רחצ החברה.בחר ע"י היצרן/ספק, שיי לפ ינטגרלי(:ולחני )אשחצה ור רכי . ר הכיור(חומ )לפי סוג התחתונ בהתקנה או  שטוחה

 . החלטת לפירת תוצס"מ,  40/50-מידות כ

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

 .רוסטהירי נל ציבע כבד  טיפלס               

 ות ומיטת תמיכה ינבפ ציפוי פוליאסטר. מילוי עץי, שלד עץ עם בעלת חיזוק היקפ מ"מ הומוגני, 3.5בעובי  אקרילייה מחומר תה ה:מבטי א   

 לפחות מצופה אמאייל.מ"מ  2.5בי לחילופין מפח בעו . מגלוון ברזלי מפרופיל               

 לניקוז עיםשיפו עם 2279 י"ת בדרישות העומד בגמר ,יןד כל תבהוראו רשנדה יפ על ותמהמיד חתפי לא לחתהמק משטח חת:מקל               

 ;המשטח       

וא ימוקם וה בציפוי כרום ניקל ,י דו כמותימיקסר בעל מנגנון קרמ מערבלפרח/ : : דגם. לקערת מטבח)כולל חסכם( קרים/חמיםם למי סוללה   (ג) 

  סדרות 3תוך לבחירה מ לפחות. ס"מ 20ת ולעומק ס"מ לפחו 25 -כיה בגובה פ :נהתהיי רזב מידות ,כיורה או העבודה חמשט שורמי על

 פק/ים שיבחר/ו על ידה.הסאו שיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/

  או עבודהה שטחמ ורמיש עלמו  מוקהם יו  וי כרום ניקלבציפ,  פיה  ערבלפרח/מ  : דגם:כמים()כולל חס  לכיור/י רחצה, מיםים/חקרסוללה למים   )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3מתוך  לבחירה לפחות,ס"מ  15ולעומק  תס"מ לפחו 15 -כ באורך  :תהיינה ברז ידותמ ,ורהכי  

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

 חתית ת יאהת יצוללהכ ,ניקל כרוםפוי בצי מהקירקס ם מימים חמים וקרי תותקן סוללה :באמבטיה :ל חסכמים()כול סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 ות ומזלף. פחמ לס" 60ומוביל אנכי באורך  החלקה טלסקופילה מתכוונן, מוט ינור שרשורי, מתצאמבטיה מיל' הל  

רך באו וביל אנכיומ קופימוט החלקה טלס רשורי, מתלה מתכוונן,ולל צינור שכיפוי כרום ניקל , בצ(3רך )רב דל/מערב -מהקיר דגם: : למקלחת  

 מ"מ.   15 ש מקלחת בקוטרס"מ ורא 30באורך יר, זרוע מהקיר חירת הדיולפי בלחילופין . זלף ת ומפחוס"מ ל 60  

 ידה. לן ו/או הספק/ים שיבחר/ו עלה/קבברשיוצגו ע"י הח סדרות 3לחת, לבחירה מתוך מקיה/סוללות האמבט  

 .ילנ ירזבו, בור לביובחי :ללתכו  שטיפת אסלה ארגז/י ו כיורים התקנת  )ו( 

 .: לבןתעו קבו ון הגו  )ז( 

 . והזנת חשמל ו דלוחין או שפכיםלקור ( וחיב2007תיקון אוג'  -ת)הל" מים חמים: מים קרים, וללתלמכונת כביסה כ נת חיבורהכ )ח( 

 בד ללא אביזרי קצה.רת נחושת בל: באם לא נאמר אחרת, צננק' גזל הכנה (ט) 

 נית.שת העירורת מהסופקבטמפרטורה המים מ: מים קרים (י) 

 בתקן ישראלי יםומדשע קבועותור או לרכוש לבח חריות הרוכש,, באבחר החברהבאם אינם ממ -ה(ית/אמבטי רחצה )אגנבועות ק (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

  .כיוראו המשטח העבודה ור שברז הממוקם על מי = קרי פרח קבוע. לף מתוך שרווהנשל ראש ברז נשלף =  (יב) 

   בעזרת ידית אחת./חמים,  מים לקריםויסות = יקסר( )מ למערב  

 .שניהםקרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או /יםחמ ת כניסה/יציאה, של מיםנטרפוץ( = חלוקיא) דרך-רב  

  

 חרמסמך אאו במכר זה   מפרטה, בויין כך בטבלם צאיותקנו בפועל רק בחסות בהערות לעיל יהם יש התיי )מובהר כי ציוד ומתקנים לגב

 רכישה(.ף להסכם השצור 
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 , ברצפה, יין(הבנ ללמשותפים לכו)בחלקם יתכן ת לקולטני ביוב ורביקצנרת ופתחי : אחר צורךספים בדירה, לכל אינסטלציה נו  אביזרי    3.6.1 

  יבוי אש(.ישות כרעפ"י ד מות,וכ יקוםמ) י,כיבו יתכן מתזיה. לציטהאינס החלטת מהנדסמיקום וכמות עפ"י ב, וך לתקרהבקירות או בסמ  

 בין  דלהעברת גז וכבלי פיקווצנרת  מפוצלו/או  זימרכיני יה. ניקוז למזגן מת מהנדס האינסטלצלפי החלט ,קוםמיב למחלקי מים ארון  

 רון, במסדת ו/או ושרת במרפס מפוצל,ו/או  זיכמיני מרלמזגן  ועדמי. מיקום למאייד המיועדיקום המיקום המיועד למעבה, עד המ  

  .הרהחבהחלטת מהנדס  במסתור כביסה,לפיעליון ו/או  ג בג למעבה מיועד ה. מיקוםחלטת החברעפ"י ה  

 סולארית תהיהנת המערכת התהיה לפי הוראות כל דין. התקת סולאריבאמצעות מערכת הספקת מים חמים לדירות    3.6.2

  .ם המים )טיימר(מן לחימוקן קוצב זים והתמהמים החדוד חשמלי ל יבויבות גלר 579שראלי ן יקבהתאם לדרישות ת      

זמן )טיימר( הכולל מפסק  ן קוצבית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקארסול)דוד( המחובר למערכת היותקן מכל אגירה לכל דירה   

 .  אש את זמני ההפעלהשר לתכנן מרבמאפ 

ן קוצב והתקעות חשמל חימום המים באמצ, יעשה תכת סולאריות מערעבאמצים ם חמלספק מי ניתןן לא הוראות כל דיפי ללדירות שלהם   

 .ום המים )טיימר(זמן לחימ 

 יוןלגג ע או בסמוך לה שירות און במרפסת אך נגיש כגובמקום מוסתר : מיקום הדוד ;ריםליט 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד(             

       סטלציה.נהאי מהנדס תכנוןלפי  

 (.2007 תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה .לחת, מקה, אמבטיהרחצומטבח  קערות: לכלים מים חמים חיבור 3.6.3

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

 טת החברה(.קום לפי החל)מי : ישהכנה למונה מים לדירה 3.6.5

  טלציה,האינסדס מהנתכנון לפי  ,PPR, S.Pול, ת, פקסגנווולדה מג: פלים וקריםחמ םחומר הצינורות: מי  3.6.6

 : פלסטי.יםשפכ: פלסטי, ן דלוחי   

 יש.: עד נקודת הגז במטבחו  הגזה ממקור צנרת גז בדיר 3.6.7

 .: ישלדירהנה גז הכנה למו  3.6.8

 

  הערה: 

 ניתוק,  , ברזיתהתאמו, יכיםים, מאררמחב עבור םתשלוו כולל אינ מחיר הדירההחברה. לפי החלטת הינו , בדירה הגז' נקמיקום  

 עצמו לחיבור הגז,  קנת המונה והמונההתרך הנדרשים לצוים נוספים קדון מלאי ותשלומכוז מונים, פי, מיסים, רימונה פיקדון 

 ,(דבלב )הכנה שרוול פלסטיב תלחמושנרת אספקת גז צ בבניין.ה לפעול ית ע"י החברהגז המורש' הקונה ישירות לחב םתם ישלאו 

 רה.ימחיר הדלה בכלו 

 

 (טבלה זו חר )ראה הערות לא י חשמל ותקשורתמתקנ – 5טבלה מס'  3.7
 

 תקע ונקודות טלפון, ראה נספח ג'ית , בר זיכוי לנקודות מאורמחי 
 

 מיקום

נקודת 
 אורמ
 תקרה /קיר

 כולל מפסק

 תקע  יתב
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 קע ת יתב
 במעגל וחכ

 דרנפ

 נק'
 ;ויזיהטלו 

 ;תרתקשו ק' נ
 .ון טלפ נק'

 דות נקו  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה ניסהכ
 בואהמ או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

ובי  לל  ורהמפסק תא -
 . קומתי/חדר מדרגות

 . ילוח חשמל דירת -
ן תקשורת כולל  ואר -

 . שקע 
 ניה/טלוויזיה טלפו -

 דיור חדר
 אוכל נתופי 

2 3 - 
1 

 ן( זגמל)
1 

  ספת תו -מלי ס חשתרי
להפעלת    חשמלת ד נקו

 . ס תריה

 פרוזדור
1 

מפסק   )כולל
 מחליף( 

1 - - - 

  3ר באורך מעל בפרוזדו
או בפרוזדור הכולל   מ'
נקודות   2"ר",  ת נייפ

 מאור לפחות + מחליף. 
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 מיקום

נקודת 
 אורמ
 תקרה /קיר

 כולל מפסק

 תקע  יתב
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 קע ת יתב
 במעגל וחכ

 דרנפ

 נק'
 ;ויזיהטלו 

 ;תרתקשו ק' נ
 .ון טלפ נק'

 דות נקו  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 1 חמטב

6 
הם  )אחד מ

כפול, אחד  
  הם מוגןמ

בדרגת   מים
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  

 ילה( רג

- 
 ג( )י 1

 נור( )ת
- 

  בתי ים,קום השקע מי
יהיה מעל   התקע 

העבודה ככול   שטח מ
ובהתאם  האפשר  

מטבח יותקנו  לתכנון ה
קעי כח נפרדים  ש

 דיח, לתנור, למקרר למ

ינה ש דרח
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( למנורה

4 
ם ליד  )שניי

 מיטה( ה
- 1 1 

ק'  ם )נאינטרקו -
 שמע/דיבור בלבד( 

   צהרח חדר
 יםהור

1 
 ם( מי)מוגן 

- 1 
1 

ת תקע  בי)
 ( נורלת

- - 

 - 1 1 - 3 1 שינה חדר

 /ד"ממ
 ח. שינה

פי  מנורה ל 
נחיות  ה

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

וד  פיק  תקנות לפי 
 ורףהע 

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 ן מים( )מוג

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

קוצב זמן  תקן + ה
דוד  לל מפסק לוכה

י  השמש במיקום עפ" 
 כנון. הת
 מכני ורר + אוו

 רות שסת מרפ
1 

 וגן מים( )מ
- - 

2 
 וגן מים מ

 , הס כביכונת )מ
 ש כביסה(מייב 

- - 

 פסת שמש מר
1 

 )מוגן( 
- 

1 
 )מוגן( 
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי +  

סק + מנגנון פתיחה  מפ
 ידני. 

 ןמחס
כל )כ

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

שמל של  ת החצריכ
עון  סן תחובר לשחהמ

החשמל הדירתי אליו  
או    משויך המחסן.

ות  נ שהזלחילופין 
של כל    מלהחש

ונה  חוברו למ ים  נימחס ה
פרד  נ ותף  משו

חסנים בלבד, או  למ
מונה נפרד לכל מחסן,  
י  להחלטת המוכר ועפ"

 בחירתו. 

 מסתור
 הכביס

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 גן(למז

- - 

    

  ה ואחרותהערות לטבל

 אחת. הלקהדדת כולל נקו, מטורה(רא /אהיל -וכיסוי נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה בית = תקרה /מאור קיר קודתנ (א)

  .נפרד(בפנל אחד, נספר כל שקע ב)שני שקעים או יותר  .= "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל רגיל() אורת תקע מבי  (ב)

 חות.ר לפ ממ" 1.5לים יבור יבוצע בכבהח

החיבור  ד(.ע בנפרקשכל , נספר בפנל אחד תריואו י שקעים שנ) רגיל שמלניזון מזרם חה שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  גיל(תקע מאור )ר בית  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים 

 לכמות תוספת ושאינםא' עיף המצוינים בסתקרה או קיר(, ר )בהמאו של נקודות לאופן ההדלקה תאור בלבד דלקה כפולה=נקודת מאור ה (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 2.5מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם קבלים  במעגל נפרד כל נק') פרדחשמלי נבי מעגל גל ע ים/ם" הנמצאי/"שקע = פרדת תקע מעגל ני ב (ה)

 מ"מ . 

 בדרגת הגנה גבוהה.מים הקצה מוגן  רד אך אביזנפר במעגל חשמל  גן שאינו בהכרחע מוית תקבאו אחר=  IP44גות הגנה בית תקע עם דר (ו)
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בין מחשבים,  –קודת טלפוניה, נקודת תקשורת ללות נוכד ואו לחו )קומפלט( חדביות נקוד 3= ב()מחש תרקשו טלפון חוץ/ת/הטלויזי נקודת  (ז)

אינטרנט. /םרשת הטלפונילור הדירה חיב ללאכבלים.  לקליטת שידורי בור ת לחידורי חובה כאמור, ואפשרוחיבור לקליטת שי –זיה נקודת טלווי

 .כולל כיסוי 1ודול מ 55 וקופסא כנה בקירהה דתנקוורת ועד קשכוז התימר ר וחוט משיכהונקודת התקשורת תכלול צינ

 .(פי הענייןעמדת שומר ללו נה אה למבדלת כניסללתקשורת פנים )לאות כולל אביזרי קצה נקודה/ות מנקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

  מ. מ" 2.5ם ליעם כב דנפרללוח למפסק  ת, מחובר ישירול גבי מעגל חשמלי נפרדע ת תקע כוחיב = דת כחנקו  (ט)

ועד נקודת ההכנה  )מחשב( מריכוז תקשורת הכנה לנק' תקשורת נה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד.ת הכוורחן אלא צוי באםנה"=  כ"ה (י)

ת ספק עמניל)ספירלי(.  ""מפזר חום" ולא "תנור להט ת הדייר(,תקן )באחריוויר הרחצה ת חדמעל דלמצאת לתנור חימום נ הכנהבאם הבקיר. 

 הכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים.ה ברה.חה"י ופקים עום לא מסמחיי מצעדגש כי איו

ם ים את אותה/בדליקים/מכאך מוק ביניהם, ם הנמצאים בריחשונירדים כיבוי, משני אביזרים נפ מאור הניתנות להדלקה/ נקודה/ות =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

תוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות קום הממלחת טבח, מתבארון המ יתאזת פנקודת תלן תותק= י פאזת חיבור תלת לבדירת מגורים הכול (יב)

 .ישמל הדירתח החוהמפסק בלו לרבות בית שקע יווטכל הח. הנקודה תכלול את 5*2.5וח החשמל ותחווט בכבל למפסק תלת פאזי בל

 

 סמך אחראו במ  הר זמפרט מכבטבלה, ב כךן ויי רק באם צל ו בפוענותקהערות לעיל י בי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות )מובהר כ

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   אורת ת לתמנגנון שבו בחדר מדרגות ורקת אלהדל לחצן  .יש: ת מאורו : נקודמבואה קומתית: בכל קומהחדר מדרגות/    3.7.1 

  .יש :קומתית במבואה ראו  תדלקהדירה להוך צן מתחל .יש דלקת אור:הלחצני  יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

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

  ,זמזם צליל: .לחצן סוג:פעמון:  3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.ט: סטנדרסוג :עהדלקה/שקזרי אבי  3.7.4 

בתוך  )כולל שקע רגיל(,דירתי תקשורת  ולוח (דבעתיהרחבה  לצורך םידולומ 6-פנוי ל קוםארת משל ה)כולדירתי  למלוח חש 3.7.5  

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

 קוצב זמן. כולל  : יש.לי חשמשמש/ מים, חשמל לדוד נקודת 3.7.6 

 .שר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה(ונה אמ תקנתזמנה והכולל ה ואינ ירהמחיר הד)ר. אמפ 3 × 25תלת פאזי:  :גודל חיבור דירתי  3.7.7 

 תשית בקומהרא דלת הכניסה לל לחצן לפתיחת, כודיבורשמע  )אינטרקום .5 בטבלה: כמפורט מיקום: יש, וםמערכת אינטרק 3.7.8 

 .בחדר שינה הורים( רלשמע ודיבופומית ו ,הכניסה  

 ן.: אי)נפרדת( גורסגל וספת במעה נוויזי לת טמערכ 3.7.9 

  טלוויזיה רב ערוציתלקליטת לחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהה לקליטת שידורי הכנ 3.7.10 

.  לחילופין (אשר תספק שרות זה תערוצי -הרב יההטלוויז חברתלנה ישירות ישולם ע"י הקו אשר פועל ללא ממיר וללא חיבור ב)   

ע"י הקונה  ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2רוץ ידורי עקליטת של יםנבניו למספר א ןלבניי זיתטנת צלחת מרכנא  

 ק שרות זה(.מספ  

 :יתקנים אחריםמ 3.7.11 

 .ש"ע "וונטה" או יחיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתמפוח חשמלי י יבוצע ע"ת, כני לפי תקנוחויב באוורור מהמ לור חלאוור  -  

שמלהח ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים המערכת .הדירתית החשמל ריכתצ של הולבקר רלניטו תמערכ תקןתו דירה בכל -  

 .יםהמשתנ החשמל תעריפי הזנת ותאפשר הישראלית   

 :לולתכ המערכת                                   

 חשמלי זרם דדהמו יבכר על ססתמתב אשר תיתהדיר לחשמה בלוח מדידה יחידת                                   

 ; אלחוטי לשידור קשורתת יחידת) פאזי תלת לוח עבור זרם חיישני שלושה                                   (

 אותם ומציג מקומית בצורה הנתונים את מעבדו המקבל וטילחא יגיטליד ג צ                                    

 הכניסה במבואת / הכניסה לדלת בסמוך ,הדירה פניםב תקןוי הצג ; רורהב צורהב                                       

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת טפתהאנרגיה השו תצריכ ונינת את לפחות ציגי הצג; מהרצפה 'מ 1.5  הובגוב נגיש במקום                                    

                                 .תכספיה                                    

 .3.5פתחים סעיף חיבור לתריס/ים חשמלי/ים. ראה גם תריסים בטבלת  -
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 רה:תקני קירור / חימום, בדימ .4

 :לתכלו אשר ,זיאפ תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני רכתלמע בלבד נההכיש  ן.אי י מרכז רתי מיני די  מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל צרוק יעיל אוויר פיזור שרהמאפ אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת תחתיתל מודבצ יידלמא כנןמתו םומיק . 1                    

 ;הדירה     

                         נןכמתוה המיקום יןב צפהרה יבמילו ונעה רימוכנסת בק חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" ותרבל נדרשותה התשתיות ביצוע  .2                   

  מוצא .ביסההכ ניקוז מסתורל או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3 *2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                        

 .פועלב תהמערכ קנתלהת עד ,גבס חבלו כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                      

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

 .יראוו יזוגמ מהנדס ידי על המערכת לתכנון התאםב היהי ההכנות . מיקום4                  

 .יםבהמע / המעבה קוםילמ ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 זגן עילי בממ"ד. במקרה זה ההכנה תכלול:נה למוצע הכורף, תבוד העקור פישבאי*       .6  

 ל. דת הזנה ישירה מלוח החשמנקודת חשמל נפר -                    

 ה. במכס ריסגקצה הצינור י ממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה.בקיר מחוץ לה ם, מנקודמיצנרת ניקו  -                    

 קום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון.יה במעבה יהיקום הממ -                    

 יר.ג האובהתאם לתכנון מהנדס מיזוכל ההכנות הנ"ל   -                             

 לכל  מיזוג ראפשמ ינוא רההדי תכנון ירוהאו מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  .( לעיל6) 4.1 ור בסעיף אממעבר ל .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את לולשתכ הדירה חלקי ליתרת םי/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  כזיתמר נימי רכתמע צעותבאמ היחלק  

 .מים יקוזנ וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל ותלרב דרשותהנ התשתיות   

  .איןין: י ויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבנמיזוג א 4.3

   .אין :בגזהפועל ם ימו נור חת  4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןבחשמל הפועלחימום תנור   4.5

 .אין: דיאטוריםר  4.6

 : אין.שמלייםים חבקטורקונ  4.7

 .: איןפתי רצחימום תת   4.8

 : אין.ם אחריםמיתקני   4.9
 
 
 

 
 סן:, במחהדיראש ובטיחות ב סידורי כיבוי * .5

 .: ישכש()באם נר במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר ם(:נקלרי )ספרי וטומטיתאש א י כיבו  תערכמ 5.1  

 .תהכבאודרש ע"י רשות יככל שי: ן גלאי עש 5.2  

 ש.י ממ"ד(:) ן במרחב המוגן מערכת סינו  5.3 

 

 , אותת הכבו "י רשע רשדי י ככל ש, םעליה י יפורבות חיפוי/צל ,כיבוי ובטיחות אלו  גילוי, סידורי  * התקנת  

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

 

 ות:עבודות פיתוח ושונ .6

 חניה 6.1 

  ש;המגר םתחו: בכולם. ירהדולא פחות ממקום חניה אחד ל תר הבניהלפי הי: ים/ין לבני  ניהח סך הכל מקומות 6.1.1   

 . בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינטטי יעשו :מור קירות פנים המרתףגי . ףת המרתבקומות החניו כל               

  ;אין)לפרט(:  מקום אחרחניות ב  

 .כמצוין בתוכנית המכר: מיקום ר הבניהלפי הית: ותני ח מספר, יש: טית/משותפת(חניה לנכים )פר 6.1.2   

 ירה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  החניה להיתר, תימכר לרוכש דנספח תוח ובביבה/פיגרש/סמנית הכבת ם כמסומןנכיייה לנח             

 ינו נכה.גם לדייר שאו ירי הביתד נכה, בין כלל , ובהעדר רוכש ורה(התחב מטעם משרד                               

 ש.י: ורהאת תמערכ .לקמוח בטון :יתמקורה חלק /הרמקו  חניה גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: הכבישניה מישה לחג 6.1.4  

 כר.: לפי סימון בתכנית הממיקום חת לפחות.א: מספר חניות לדירה 6.1.5  

    אין. :יהלחנה בכניסמחסום  6.1.6  
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 יתוח המגרשפ 6.2 

 .ןילבנ הכניסה ואתלמב דע ובמהרח חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום                               

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

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח ולציד מלווה וןגינ בעל ומואר                                

 .יתעטב בות/ אבןשתלנים מבא /נוליט/ אספלטר: בטון/ גשבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .ל הניתן בעל גוון בהירככ הריצוף יהיה .לבות/ אבן טבעית: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתר גמר: חוממדרגות/שבילים 6.2.2 

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

   ת.חקלאוהמשרד  יותלהנח                                 

 .: ישמשותפת יהת השקרש 6.2.4

 ערכת השקיה. א מגונן וללא מל ח לשט הונהכו . )חצר,וכנית המכרלפי ת :יציאה לחצר מחדר; יש: ה/ות הגן חצר, צמודה לדיר 6.2.5  

 עת בכש ע"י הרו  עשהי  ין(יהבנמים משולי  תקיקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחור שיפועי ניד: סהערה   

 .תהפרטי  ר הגינהסידו     

 ,וחות וכו'(ש ת,צנר,  מרזב/ים), חלחול וב ומיםבייתכן גישמה/ות, גז, : ה לדירה/ות גן פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמוד 6.2.6  

  .כיבוי ,קשורתתחשמל,    

 מ"ר. 7-מ לא פחותבשטח  : יש,הצמודה לדירה/ות גן מרוצף בחצר משטח  6.2.7  

 תר הבניה ודרישת הרשויות. פי הילומר: ח: מגרששל ה תו /זיתחר בגד 6.2.8  

 .יעת החברהולפי קב לפי תוכנית הפיתוח המאושרתצע בגובה ממו    

 .יןא(: בחלקה וחהקומה פתפולשת )ים מעמוד קומת 6.2.9  

 

   ות משותפותרכמע .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,ת הגזעם חברבתאום  ,רקעיק -תת זג י/צובר ותמצעבא זיכמר סידור קת גז:פהכנה לאס    7.1.1  

 ה נאת הוזיק נהינתבמידת הצורך ת מית.המקו עפ"י דרישות הרשות ו/או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברההמגרש או    

  ותחזוקתה. חת צנרת הגזהנל    

 ז.רת הגבלות חעבב הגז הינםקת ת אספרוצנ ,הגז כאמור יצובר/מובהר בזאת כי    

 ;: ישמרכזי לדירה ממקור רת גזצנ 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4בלה ראה ט: מיקום: יש. ספקת גז בתוך הדירהצנרת א 7.1.3  

 :לכיבוי אשרים סידו  7.2 

 הבטיחות. ץלפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יוע :רי מדרגותחדלת לחץ בעמערכת להפ 7.2.1  

 שות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.רשות ילפי דר: דוריםפרוז/מבואותבשן ליניקת עכת מער 7.2.2  

 הבטיחות. י והנחיות יועץכיבושות הלפי דרישות ר :רינקלרים(מתזים )ספ –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 טיחות.הב יועץ תחיות הכיבוי והנו: לפי דרישות רשארגזי כיבוי ותכולתן יבוי לרבות כ עמדות 7.2.4  

 כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.השות ררישות לפי ד :עשן  י גלא 7.2.5  

 פיםתבוי בשטחים משו י ים( וארונות כדרנטי )הי , ברזי כיבואש כיבוי ו  וי גיל מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות : הערה     

 הכבאות. מיקום וכמות לפי דרישות רשות רטיים,פ או               

 הנחיות יועץ הבטיחות.ו בויכירשות הע"י  רששיד ככל: הי י חנלץ במרתפמאו ורור ו א 7.3 

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

 .אין ימוש הדיירים:ם לשחדר/י מערכת מיזוג אויר ב 7.5 

             כניסהה דלת ליד רקעהק בקומת קמוימו הדואר ותבתי מיקום: לדואר שגוי.  1ועד הבית, לו 1דירה,  כלל: דואר תיבות 7.6 

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

 : אחריםמיתקנים  7.7 

 לל מוש כילש חדר/ים פים(,תבחלקים משו)מאגר מים, מערכות תאורה ת מים, שאבוומת סניקה מערכו  

 ועצים.תוכנית המתכננים והילפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבניינים או ם,כיים סמונית בניטובלניין ובב יםהדייר  
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   שתיתות תלמערכחיבור המבנה  .8

 .: איןחצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי נה מים מו : יש; זי בור לקו מים מרכחי  8.1  

 יש. :כזי וב מרילב חיבור 8.2  

 ת מונה.לא כולל התקנ; יש. להוראות חברת החשמלם התאב ,החשמלן לרשת נייביבור הח 8.3  

 .וניםה לחב' הטלפירחיבור הדכולל היתר(: לא והבניה )בקשה לנון תכת הבהתאם לתקנו :ת הטלפוניםהכנה לחיבור הבניין לרש 8.4  

   (.3.7.10 יף סע ם)ראה ג בלבדהכנה  .ןאי (:רנטטאינ/ה)טלוויזי ת רחיבור הבניין לרשת תקשו  8.5  

 בפועל ועם שביצ עבודותבמחיר הרכישה.  יםכלולומכים, ניקוז, דרכי גישה, קירות ת: כביש, מדרכה, יתוח כללי הגובל במגרשפ 8.6  

 .חריות החברהבאית אינם ע"י הרשות המקומיעשה   

  (.תר הבניההי ר לפיחו אא לים טמוניםכיש )מ: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7  

 .יתקומהמהרשות  ע"י: האשפ פינוי   

 

   רכוש משותף .9

 : משותףתיאור הרכוש ה 9.1 

 מכר.ית הבתוכנבאם סומנו כמשותפים : יםמקומות חניה משותפ    9.1.1   

 אין. :(חהפתו  עמודים,ו  מת כניסה)קו  קומה מפולשת 9.1.2   

 ברה.בח החלטת לפי: דים לדירותו מחסנים שאינם צמ 9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות מבשטח:  .ש: יסהמת כני בי( בקו)לו  מבואה 9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 .ןבניי  בכל 1)מספר(:  רי מדרגותחד 9.1.6   

 .בנייןבכל   1: מעליות פרמס: יש; מעליות: יש; ליתפיר מע 9.1.7   

 .שיג: ים על הגתקנמידי יהחלק התפוס על  תפחו: לגג משותף 9.1.8   

 ממ"דים. -מרחבים מוגנים דירתיים יש ן.אי :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 חדר משאבות, בות סחרור, לאריות, משאסומערכות  ( כגון:משותפות ו/אות )פרטיות כניוכות ט: יש מערקנים על הגגמית 9.1.11  

  דין.כל פי  מכת עלסת מודרוש רשושת חרן אקוכל מיתאגר מים מ           

 .; ישלא גינון שטח ל : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש צרח 9.1.12   

 שותף נים כרכוש מוממסהזה,  קים אחרים במפרטכמפורט בפר:  תףמשו  רכוש וספים של הבית שהינםמיתקנים וחלקים נ 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

 

 ותף: משוש היאם מהרכהוצל אין ש (מיםיבאם קי) םי חלק/ 9.2 

 ילוט(.)מ, תגו דרי מ/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 יסה.לובי בקומת כנ 9.2.4  

 ומתי.לובי ק 9.2.5  

 על הגג. (המשותפים) םני קנים השו מדרגות אל המית גישה מחדר 9.2.6  

 אל חדר מכונות. גישה מחדר מדרגות 9.2.7  

 .)משותפים( ים/ני טכ יםר/י קומתי לחדלובמת או גו מדר ישה מחדרג 9.2.8  

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

 .מעליות 9.2.10  

 ירות(.רחבים מוגנים בדיש מ -)אין .לט/מק ממ"ק 9.2.11  

 תף.וככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש מש: חרחלק א 9.2.12  

 

 יין(ענפי היין/ים ללבנ) ותףשבית מ 9.3 

 או בבית חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף  –)להלן  1974 – דהתשל"המכר )דירות(,  וקלח 6 יף בהתאם לסע ()א  

 צוי משל התקנון ה בית מבטל או משנה הוראהלהחיל על ה תואו שבדע נון שחל על הביתבית משותף והתקשם כלהיר המיועד    
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 יין; ואלה העניינים:אותו ענ המכר פרטים על או לצרף לחוזה רטבמפל לולן, חייב לכלה םמנוייה יניםמן העני ייןענת לסהמתייח    

 רכוש המשותף;הוצאת חלק מה (1)    

 רה;משותף הצמוד לדיל החלק ברכוש הרו ששיעו (2)   

 יו;להמחויבים בקשר א תפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותיםשיעור ההשת (3)   

 ף;שותהמת ר ניהול הביבדב חלטותה קבלתסדרי  (4)   

 ת;)א( לחוק המכר דירו3בצו בדרך האמור בסעיף כל עניין אחר שקבע שר השיכון  (5)   

  בעל אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייא( יראוהו, ) עיף  קטןינים המנויים בסעל עניין מהעניטים סר פרמוכר שלא מ )ב(  

  תף.שוהמו על הבית  חוליניין ע אותווי לגבי המצן קנותשהוראות ה    

 

 ד לדירה:שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמו  9.4

   של כללשטח  (5א' סעיף פרט מכר זה פרק שובה כמפורט במן חיואופ שטח הדירה )כהגדרתה יהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין 

 רש לפי שיקול דעת ידשי פיכ בית המשותף,ם הובריש ורהקש פרט אחר בכלו ה אזלכל תיקון ביחס  , זאת בכפוף יחידות הדיור בבניין  

 שבון השטחים ף לא יילקחו בחמשותכוש השל כל דירה בבית בר ידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקהמוכר ו/או כפי שיה  

 (.6ם במפרט זה פרק א' סעיף ירה )כהגדרתלדהצמודים   

 

 הבית: הולני בר די קבלת החלטות ברסד 9.5

 . 1969 -"טשכהת יןע בחוק המקרקעקבוהל פי ע יהיה 

 

 :יו בית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אלשיעור ההשתתפות בהוצאות ה 9.6

 ה.ף הצמוד לכל דירלק ברכוש המשותל החורו שיהיה על פי שיע 

 לאות הקבועות שהוצהרכיב ב אמורהיחסי כ לקןח לוםשיחויבו בתבפועל  ה בידי המוכר לא יעשה בהן שימושנייההחזקה בהן תש דירות

 ור יה פטמשותף, אשר המוכר יהההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש ההרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב  קתאחז

אמור ן כלהה שעוע מזכויות ההצברוזאת מבלי לג, לא היתה צריכה בפועל לגביהן כי  יחאחר שיוכל דירות האמורותמתשלומן ביחס ל

 .צויהמנון בתק

 

 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/וש המשותף )ו רכמה יםהחלקים המוצא 9.7

 המצ"ב  כניות סומנים בתים הבאים אשר מהשטחותף שמהרכוש המ יוצאו, כםבהסמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה       

   ינים במפרט המכר ו/או בהסכם המכר.ו/או מצו      

 משותף לפי קביעתה הבלעדית של החברה.ה ביתב יוצמדו לדירותף ותהמשו ושמהרכמוצאים  גרשהמום חקומות החניה שבתמ .א

 חוץ מקוריים. שטחי  . ב

 . משותף, ככל שיש( למעט חדר עגלות) מחסנים .ג

 סה.כבי סתורימ .ד

 לעיל(.  9.2.9ר בסעיף מוהחלק כא וגגות )למעט נות, גימרפסות .ה

  .תא שבבעלות המוכרתל ניםחסדו החניות והמוצמירות, דיים לאו המחסנו/ ותחניהף לא יוצמדו כל תככל שבעת רישום הבית המשו .ו

 

 

 

 

   ____________   _ ___________    ____________ 

 חתימת המוכר     יךתאר          חתימת הקונה          

 
 
 
 

 ונה ולנציגות הבית המשותף.שיועברו לק כים נוספיםמסמ נספח א'
  .ערות כלליותה נספח ב'

 .םיויזיכות טבלא       ג' ספחנ
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 שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירותוספים כים נמסמ – 'נספח א 

 

 המפרט: ק בלתי נפרד שלכחל יצורפו תוכניות אלו 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של ת ליול כל חדר ומידות כלשמידות הכוללת  1:50 -מידה לא קטן מ הדירה בקנה תכנית 10.1.1   

 המשותף בקומה.כוללת סימון הרכוש ה 1:100 -מ ןה בקנה מידה לא קטרת הדימצאה נמה בותכנית הק 10.1.2   

 בקומה.כוש המשותף ת סימון הרהכולל 1:100 -מידה לא קטן מ בקנהיפוסית תכנית קומה ט 10.1.3   

  משותף ש הרכוון המהכוללת סי 1:100 -א קטן מרתף בקנה מידה למ מותקומות מפולשות; קו /תכניות קומת כניסה 10.1.4   

 . 1:200מידה  בצילום מוקטן לקנה כניות אלו ניתן לצרף דים; תמוצמ ושטחים דירתיים   

 . 1:100 -מידה לא קטן מקומת גג בקנה  כניתת 10.1.5   

פת משות חצרסימון  הכוללת 1:250דה מינה בלת היתר בניה בקלק שהוגשה לרשות המקומיתנית המגרש כפי תכ 10.1.6   

 ות.צמוד וגינות

 

 ן לרבות על פיל דיהתאם לכבימור, שיש למסור ת ולחומרי הגורכלכל המע ושימוש תחזוקה הוראותנתנו בעת מסירת הדירה יי 10.2  

 ן:ירות בענייחוק המכר ד   

 על גימורם. התחזוקת כל רכיבי הדירעולות שוטפות לפ )א(   

 זוג אוויר, כות מימער, מערכות בטיחותרבות לדירה ת בקנוהמות השירות ותמערכה מונעת של קה כוללת ותחזוקזותח )ב(   

 יוצא באלה.מערכות אלקטרומכניות וכ   

 ות.ת, אם נדרשטפות ותקופתיויון ביקורות שוואפ תדירות )ג(   

 ר.שליצירת ק לפוןספק ומספר טרבות שמות יצרן/ל רה,תקנים בדיערכות המומדות אחריות של ציוד ומפרט טכני ותעו )ד(   

 

 הגימור של  ומרירכות וחשל המעאות תחזוקה תכנית והור (1) ה בבנייןת הדירה הראשונו נמסראשר לימסור לרוכש דירה  רהמוכ 0.31  

 :ןענייבהמכר דירות חוק פי  ן לרבות עלהתאם לכל דיבה למסור בהבניין שיש חו  

 ורם.גימ י הבניין עללתחזוקת כל רכיבת טפופעולות שו )א(   

 יזוג מעליות, מערכות מ מערכות בטיחות,המותקנות בבניין לרבות  השירותרכות תחזוקה מונעת של מעווללת ה כזוקתח (ב)   

 .באלהוצא כיקטרו מכניות וויר, מערכות אלאו   

 אם נדרשות. ת,וקורות שוטפות ותקופתיאפיון ביירות ותד )ג(   

 ן ליצירת קשר.ר טלפוומספ בות שמות יצרן/ ספקרנה, לבמבים ותקנמומערכות היוד אחריות של צט טכני ותעודות פרמ ()ד  

 מיליה.יקספומספר  טלפוןוח לרבות מספר הפיתערכות ונים של הבניין, המרשימת צוות המתכנ )ה(   

 ת טיחות, מערכות בחשמל ותקשורית, טרסניבלבד של אינסטלציה  ות( למערכות המשותפAS MADEות עדות )תכני )ו(   

 ש הדירה האמור סמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכצרף למוכר יהמ במבנה ובפיתוח. תמכניוטרואלקכות רומע   

 עם מינויה.ה שתמונה( מיד רות )הראשונל בעלי הדית או הקבועה שלנציגות הזמני אותםלמסור    
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 רות זהוא  הערות כלליות   –ב'  חנספ

 ירה ת למבנה ולדהערות כלליו

  .ר הבניההתקפים למועד קבלת הית והתקן הישראלי, והבניהכנון פי דרישות תקנות התליהיו ות לאכוהמ םכל המוצרי .1

כנה לטלוויזיה ההתקינה בבניין מתקן  נטנה מרכזית אםניין ו/או אבב לולרית()לא ס לאנטנה ובת התקנת מתקןה מחהא פטורהחברה ת .2

 ל דין.ות כלהורא פוף בכאו צלחת לווין, ו/ים בכבל

ו להימנע ו/א המרתף, ת לשמירה על איטוםולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייב הבית, וועד בעצמו ו/או באמצעות לפעוליב תחינה מוהק .3

צוע ריסוס ים חודרניים ובירששו י שתילת צמחיה בעלתאיל, לרבות אך לא רק, , כפי שפורט לעאיטום המרתף סיכון לדי כ עולה שיש בהמכל פ

 .קיםחר ינוןקלמניעת  יקופתת

 ת. החלל בהן הן עוברוו סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה לה ו/אקרה קיכוסו בתוות כאמור כמער .4

טום פינות קיצע או שיפולים לא יבו/ובחיפוי קירות . אלייםרש בתקנים הישרא פחות מהנד( במידות לרווחים )פוגותובריצוף יעשו מפוי בחי .5

 .גים()גרונ

צורך מערכות או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, ל/מבנה וומי הלהעמיד שטח/ים בתח ההחבר דרשתי באם יק יודגש כת ספלמניע .6

 כותובז לצורך גישה, כן ןשימוש במתקני הבניי לרבות ה חופשיתב לאפשר גישקונה מתחיירים סמוכים, האו בניינים אח/ין וות הבניהמשמש

 ים אלו.שלום מיסי ועד בית בגין שטחרים מתו פטוו כן יהיו גופים אלמים. ככבלבר למע עועות הקרקת רצשטח/ים לרבושימוש והטיפול בה

 סגורות.זות פתוחות או עילים, באריריפים או רולטים ריחות חתיים חומרים הפדיר במחסניםאיסור חמור לאחסן חל  .7

 ה.לקונמסרה הדירה מי מטעמו בטרם נו ה אדות בדירה ע"י הקונועב יבוצעולא  .8

. הבניין ורור, המשרתים כללתקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואו שיהיו יכול רכשו ע"י הדייריםשי מים(,קייל ש)ככ םבמחסני .9

 קוד.פשלא יפגע בשימוש ובת ובאופן ים בלבדונפרד למחסנ וש המשותף ים תעשה  מהרכנת החשמל למחסנהז

אך לא  רעהצור הפים לימקטינים החלל ועלול ביסה,ת כלייור תזיותקנו באבאם זוג האוויר ם החמים ויח' מימיד השל דו מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

דת בדרישות עומהרעש שלהם  עיבוי שרמת רק ביחידות, יעשה שימוש וויר ע"י הקונהג האות מיזוופקו ויותקנו מערכבאם יס .11

 שים ומפגעים.עהתקנות לר

זרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה או אבייטים פרלחומרי הבניין,  ושיגרמהו כלשזק נ מחסור או בדן,ת כלשהי לאוהיה אחראי אחריוי לא המוכר .12

טים יהפר,או ביצוע העבודה טיב החומרים ו/אלה כולל ל חריות בגיןכל הא ,חר מכןבדירה ובין לא קנתםלפני התלבניין, וזאת בין לדירה או 

 ונה בלבד.הנ"ל תחול על הקת ספווהאביזרים והתו

ת הקונה וזאת על מנ השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות בשלוש לפחותהמוגן, באופן תכוף  המרחברר אוויש ל להדגיש כישוב ח .13

 .ם עשוי המרחב המוגןהנמצא בקירות הבטון שממבטן האדמה וה חצץ(, המופקבאגרגטים ) אלהימצעלול  י גז ראדון אשרשרידלסלק 

 חניות, מחסנים ,יים, כגון גינותים פרטבשטח ם במבנה ואשר יעברויהדיירלל ת כשרתומת אחרות הערכוו צנרת או מנו שוחות ביוב אתכי .14

 הפרויקט. תכנני ויועצי ו עפ"י החלטת מיקבעמיקומן ת פרטיות, מספרן וומרפסו

אם בהתש, המגר חשבון שטחועל וקמו במגרש , ביוב וכד'( ימגזכ, ות )חשמל, בזק, טל"נושוחות של מערכות השוחות( עירוניים פילרים )גומ .15

 ות.הרשוי ו ע"יניות הפיתוח שיאושרכלת

 וף זה.שקיעות בריצים לגרום למשתלבת" עלול ים באריחי "אבןרוצפסיעה המרים ואפילו דרכי נברכבים כבדים על שבילים, מעבנסיעה  .16

 תיפגענה. כש לאהרוות זכוי ובכל מקרה ות.אישור הרשויכי התכנון ו/או צרם לחנייה ומיקומם בהתאהינויים במספר מקומות יתכנו ש .17

 יה תת קרקעייםהמונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חנרכבים יסה לאסורה הכנ .18

 במרתף/ים. םחים פרטיים או משותפיבשט ני )גפ"מ(,בגז פחמימל מתקן המופעאו לאחסן כל /חמור להתקין ו יסורסף חל אבנו .19

בגבהים שונים  ופקית,או א/עברה גלויה אנכית והיתכן , תדיןכל  תוף להוראוובכפות הרשויות תכנון ו/או הנחיה שותלפי דרי .20

שאינן  ושל מערכות ן המשותפותמערכות הבניי לל האלמנטים שלשל ככניות, בשונה מהמסומן בת ובמיקום שונה, כמסומן או

קווי חשמל,  ורור,ואוא. ת מ.רביוב, צנ וחותרת ניקוז, ש, צנרת ביוב, צנמלחש ון: צנרת מים, צנרתג, צנרת, תעלות ועוד כמשותפות

חניה פרטית, צפים וחצרות, במרו , בגגותבמחסנים, במרפסות מה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה,ת וכדותקשורטלפון, 

 ים הטכניים.לפי החלטת היועצ, יותלמסומן/למצוין בתכנ רות ובתקרות הכל מעברציבוריים, בקי פים ובשטחיםשטחים משותב

הקונה יאפשר גישה ת צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. ישנו אחרת וה קלה ו/או סגירה ארו בתקכוסוי יתכן כות כאמורמער

 "ל.פול במערכות הנוטי לתחזוקה

ם לכלל ייכיביקורת, הש וכד'( וכן פתחי וזניקצנרות )מים, ביוב,  החניה, יתכן ועוברות ה, או המחסן אולתקרת הדיר רות ובסמוךברצפה, קי .21

 ים משותפים. קים חלהווומ יין,נהב
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כנון, לאילוצי התופיים, בהתאם רישום וחלוקה סליך יים בתהיתכנו סטיות ושינויתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וירש, הפת המגגבולו .22

 ויות.ע ולדרישות הרשהביצו

אפשר בחירה כבר מפרט ההמ יפימסע םאו סעיפי/יף ובניה כך שסעהרוכש התקדמה ה עםזה ידה וטרם חתימת החומלמען הסר ספק ב .23

ו/או זכות ה ו/או דרישה לא תהיה כל טענוכש עתו ולרות בהתאם לשיקול דשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויא תתאפלם, להוש

 רת הקבלן.לפה בעקבות בחיבחירה או הח

חשמל מהן. עלות השימוש ב ו חלקט אויקהפר תת את דירושתשרהבית, וזו  חשמל המשותפת שלה רכתיחובר למע  - T.V-ל מגבר אנטנה .24

 תהיה חלק מהוצאות הבית המשותף.בר של המג

 תילה.לא במכלי שירות באדנית אלשתול צמחיה ישאין   - (ישככל שיות בנויות )באדנ .25

לי דן: הבכגוות טבעי נו תופעותיתכ ללי המקצוע,ראלים ובהתאם לכישם החיפוי ובכפוף לתקניובאבן טבעית, בריצוף  -ם בין אריחים הבדלי  .26

 דה. ת בכתמים דמוי חלו" וכן התחמצנות מינרלים )ברזל( המתבטאועינייםים, "מרקם, גוון, גיד

כמו כן לא  ר.המכמסומנים בתוכניות  חחון וכו'(, אינם בהכרשאים, קירות בטם, קירות נויין )עמודימערכת שלד הבנ -בחלקי בניין נוי שי  .27

הריסה ו/או ת עבודה הכוללות, קירות ומחיצות. לכן כל ת, רצפבתקרו, תקשורת, גז וכו' ל, חשמיוב, במים תמערכו יבית נתנים בתוכניומסומ

 .בדיקה תחייב, מת החזקהרצפה לאחר קבלירות, תקרה או בק  ה לעומקחדיר

ת, ביוב ומים וומכניקטראל רכותע, ו/או למחוץ(בוה )פנים ו, חלונות בחלל גועקב ניה החסומים בזיגוגבשל פתחי   - ה וניקוי הגישה לתחזוק .28

פיגום , )1139בת"י  ד מתאים והעומדבציוגובה ו רק מורשים לעבודותים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדרש עליונ גג/ותו/או 

 פלינג וכו'(.מם/תלוי, סנמתרו

ות דרים ומרפסות(, לרבחיים )פרטים בשטח מעבר אפשרנה י, הקוהבנייןקירות בחזיתות ו, גותג ןוניקיוך תחזוקה רלצו  -עבר בשטח פרטי מ .29

 .בתאום מראשו ןיהעניות הכל כמקובל בנסיב גומים, סנפלינג, הנחת ציוד מכני וכלים,ירת פיקש

 ו' , מזגנים וכמשאבות, מפוחים ת,ליותקשורת, גנרטור, מע ול שיהיו כגון: חשמל,ככ -טרומכניות ומערכות אלקות טכניות זוקה  של מערכתח .30

 בהתאם להוראות כל דין.זוקה ות התחהקונה בהתאם להראו ות ו/אהביות נציג תיעשה ע"י

חרום לצורך  בעת הדיירים בקומה ישמש את כללאשר יצוני חחילוץ  ן/דלתימוקם חלו ןנייבבה בכל קומבאחת מהדירות כן וית -חלון חילוץ  .31

יאפשר  חירום י בעתבפתח זה, וכקבוע ג רבע סוייקלא כי  במתחיי ,וץהחילם חלון/דלת ה אותה רכש ממוקירבד אשר ,ומילוט. הקונה מעבר

 רת הדירה.לרוכש טרם בחי ע זהביר מידעל המוכר להעלוץ. את המעבר בדירה אל חלון/דלת החי

ה מקצועית המחייבות תחזוק ותאחרכות אלקטרומכניות ורקיו השונים הותקנו מעבמבנה ובחל -ת שוטף במערכו כה לטיפול הדר .32

ד או המתקינות נציגי היצרנים ו/או החברות ספקיות הציוה, את במבנ בסמוך לקבלת החזקה ןה לזמחובה החלר כהמות, על שוטפו

 התחזוקה.ן השימוש ולאופ גות הביתלנצי בלת הדרכהרך קוד, לצוהצי

 

 רותאחערות כלליות ה

ופן ות באמושפע ,או גרנוליט/וספלט , אטוןות בפבון כי רצבחש  יש לקחת -( ים, שבילים וכו'ברמע )מיסעות, חומרי גמר השפעות ססמיות על  .33

קודי בתופעה ותי ו/או תפמפגע בטיח דגש כי אין כללמניעת ספק יו אלו.ברצפות כנו סדקים זעירים עי מתזוזות ססמיות ו/או תרמיות ולכן יתטב

  עה.שכיחות התופה שוטפת בהתאם לוקתחזמרים אלו. יש לבצע ולחעית זו, האופיינית טב

לגרוע ן הן בנוסף ומבלי האמורות בתכניות, וכי הוראות המפרט כולהערות וע מההן בנוסף ומבלי לגר הנ"ל רותההעכי  המובהר בז .34

 ר בהסכם.האמו מ
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   םזיכויי אות טבל   –' גנספח 

 

 יםיבלאות זיכוריכוז ט

 

 
 הערות מיוחדות

 ן לצוותיקו 1974-התשל"ד ,ירות()ד מכרוק החל 6ן מס' תיקורז וכנדרש בתאם להוראות המכבהנם כוז זיכויים אלה הייר .1
והתכניות  ינויים מהמפרטלן לא יבוצעו שם להרט לנרשי הוראות המכרז, פ)מפרט המכר(. מובהר כי עפ" 2015-התשע"ההמכר 

 ובים אחרים.יבוצעו זיכויים ו/או חסכם המכר ולא יהמצורפים לה
 

 מ.מע" כולליםאינם  להלןם הנקובים רימחיה .2
 

 הסכם המכר.ניה, מדד הבסיס:המדד הידוע ביום חתימת מות הבד תשוספח זה צמודים ל:מדנבים בנקום החירימה .3
 

סגרת הליך שינויי מה )באל כותו לזיכוייםי רצונו לנצל זרצונו או א ה/קבלן, עללהודיע לחברה רוכש הדירשעל  חרוןמועד האה .4
  ל הסכם המכרתימה עעד החימים ממו 30ן בתוך לה/הקבחברי הה ע"רלרוכש הדימסר "(, יההודעהמועד ( )להלן: "יםיירד

 יתר. ודם למועד קבלת ההיום ק 60ובכל מקרה לפחות 
 

ור תתקבל כוויתתקופה, הכורת ע"י הקבלן בתום עת תזלמתן הוד אמור ובכפוףד התאריך ההדירה כאמור עאי הודעת רוכש  .5
 ל דין.כותו זו על פי כלז

 

המטבח כש ספק מטבחים שאינו ספק החברה, התקנת "י הרובחר עהמתוכננים וככל שנ חהמטב נותארוגין בול זיכוי ניצ .6
 .ועל חשבונואחריות הרוכש סירת הדירה, ובחר מש רק לאתתאפשר לרוכ

 

 .308/2016התאם למכרז מר/ב בד,על הפריטים הנ"ל בל קבל זיכוי כנגד ויתורלי כי זכותי ל ידוע .7
 

תאם למועד כאשר הוא מוצמד למדד תשומות הבניה בה רן הממכן בגיקוזז מהתשלום האחרויצטבר והמלל הכו יכום הזיכוס .8
 הזיכוי.

 

 .כל דין.  ייפחתו מהדרישות על פ שתיות החשמל לאהנקודות ות תנאי שמספרת חשמל ינתן בזיכויים לנקודותן המ .9
 

חדרי השירותים כאשר  חדריםאחד לפחות לכל שני  סופי עגלר מיות יבמתקן ביתמל, הנוגעים לחשלחוקים והתקנים ם התאב .10
ינם כלולים שול ומזגן אח כלים, ביה, מייבש, מדילי, מכונת כביסחשמ ים לדודישוב החדרים. מעגלוהמעברים אינם כלולים בח

 ל."מעגלים הנת והל את הנקודואין אפשרות לבט כךם לגלים סופיים, ובהתאעפר המזערי הנדרש של מבמס
 

ית בסיס, והיא רד השיכון והבינויטי המכר הינה על פי המפרט הבסיסי של משן במפרטלפו/ודות המאור/בית תקעקמות נכ .11
 מנה.ץ להפחית מולכן לא מומל ונורמטיבית,

 

ת קבלאחר לי אך ורק שר לעצמאי תתאפ ת להתקינם באופןרואפשיט מהפרטים הנ"ל, הרהזכות לזיכוי בגין פ ככל וניצלתי את .12
בטרם פשר לא תתא ורך מדידות וכיו"במען הסר ספק יובהר כי גם גישה לממכר לצוני. לל חשבממכר, ובאחריותי ועבחזקה ה

 כר.מסירת הממ
 מה התקנתם יחשבוייהסתם יצוקים ובנויים ויביוב. הנמצאים באלמנטמל/תקשורת/מים/י צנרות לחשפק יודגש כ*למניעת ס

 מימוש זכותו לזיכוי מהאמור במפרט המכרכש על עת רווק המכר לעניין הודחל 6ן יקובת עותומפריט" כמשנת הכסיום "התק
חור פריטים ינתן אפשרות לבו ספק. לא תרק אצל אותרה יבחרו אך ואחד מספקי החב ספק גים אצל*פרטים שונים המוצ

 ים.ם סניטריים וברזלי: כספקים שונים לדוגמא שונים בין
 

על  בטבלה זו, בחתימת החברה/המוכרת והקונה פורטיםים הממהפריט/ים המתומחר םיכויילז ותול זכעהקונה בפוימש מ .13
 ט המכר.סכמים במפרר כשינויים מובצע הקונה כאמוים שהשינוי נספח זה, יראו
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 : קראמ

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -רמ"

  אורך. ר מט -מ"א

 דה. ושחור+ עב חומרחומר לבן+  -קומפלט

 אחד בודד.  טפרי -יטפר

 
 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  - בח, רחצה ונות מטא: ארנוש
 

 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 רותיא

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 חליח' בש"
 כסה" כמות

3.3.1 
ן רואכולל ) מ"א 6 ות המטבחארונלל לככוי זי

 , ברז מטבח,מטבחבודה, כיור משטח ע ,תחתון/עליון
 רט המכר.פשבמ אורהתילפי  ,(וי מטבחחיפ

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
י(, לפי ל. כולל כיור אינטגרכלליצה )בחדר רחצה ן רחארו

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

 
 

 וי בלבד יכזמחיר בגין  -ואביזרים  רבותשרבבועות  נושא: ק
 

 
 הערות:

 קנהזיכוי פריט+התמחירים כוללים כל ה.1
 
 
 
 
 

 סעיף
במפרט 

 מכרה
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
זיכוי  מחיר

 "ח ח' בשיל
 "כהס ותכמ

   100 ריטפ קומפלט המכר.פרט רחצה,  לפי התיאור במ יורלכסוללת ברז  3.6

   126 פריט קומפלט .ור במפרט המכריאתת ברז לאמבטיה,  לפי הסולל 3.6

3.6 
אור במפרט התי לפי,  רפוץ(ט)אינ לחתלמק סוללת ברז

 המכר.
   102 פריט טקומפל
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 מחיר בגין זיכויים   -קשורתמל/ תושא: חש נ
 

סעיף 
ט במפר

 המכר
 רתיאו

 /חומר
 הבודע

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ תמוכ

   72 יטפר טקומפל זיכוי –ור קיר/ תקרה קודת מאנ  3.7

   78 טפרי קומפלט זיכוי –אור ע מתק בית  3.7

3.7 
 

   48 פריט מפלטקו  נקודת טלפון

 
 : תקשורת /לאות החשמל לטב ות הער

 מכר. (, במפרט ה5)טבלה  3.7ה הערות כלליות לאחר סעיף .רא1

 צוע. לפני בי  חסים לזיכוייםייתמ חשמל/תקשורת  המחירון  חיר. מ2

 
 
 
 
 

              ______ ______    _____ ___ ___ _    ____________ 
 מת המוכרחתי      תאריך         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


