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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               
 אור הדירה.ית  :4סעיף               
 .חהחישוב שטואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה או יםדמהמוצפרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               
 שלד.ה וןפרטי מהנדס אחראי לתכנ  :9סעיף               

 
 דה ואביזריהויין, המבנה, הדירה, ציאור הבניתפרק ב'.   

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף                
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                

 הדירה.          גובה  :3.1סעיף 
 הצמודים לה. גימורים בדירה ושטחים ת חדרים ומי( רש2)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) םיואביזרי אינסטלציה נוספ ,ברזים( ה )כלים,ני תברואתקמ ,(4)טבלה   :3.6סעיף         
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )  :5 סעיף
 .ותונפיתוח וש עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1יף סע  
 (. 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  :7.3סעיף   
 כזית.מרר מערכת מזוג אוי  :7.4סעיף   
 וש הדיירים.מי: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לש7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 ( 9.2.1-9.2.12שאין להוציאם מהרכוש המשותף )חלקים   :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 יו.קשר אלב יםשיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייב  :9.6סעיף   
 שותף.מההחלקים המוצאים מהרכוש   :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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 דופלקס   -  חדרים 6 רים: מס' חד / םגדמ דירה  מורשת מודיעין  שם האתר: 

 153 דירה מס':   

 1+2 קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':  לא מקורה  החני  

 8B (10 ) מס': מדגם/ בניין  
 

 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 ים למבנה ולדירה(התאמות והבהרות הנכונ כולל)                           

 

 

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

                                             ת.ז       לבין:    

 ( "ים/"הקונהאו  " םי /"הרוכשן )להל         ת.ז                 

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי    א.

 

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

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

 . 420-0241646החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

 י(.מ.ר.ראל )רשות מקרקעי יש: בעל הקרקע .2  

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 .לארמקרקעי יש רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

  ה:בדיר .4  

 חצר, מי, רחבה מרוצפתות פנירגמדרם ת(, ג)מקלחה בחדר שינחדר שינה, חדר רחצה  ,מטבח ,פינת אוכלו כניסה, חדר דיורמפלס כניסה: 

 .(ניתחיצו)כניסה  כלי גינהלמחסן ו

 כללי חדר רחצההמשמש גם כחדר שינה(,  ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן , חדרי שינה 2 פרוזדור, חדר שינה הורים,ליון: ע סמפל

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

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

 : ושב לפי כללים אלההמח כרהמת כנין בתוכמצוי: שטח הדירה הוא    

 קירות החוץ של הדירה.העוברים על פניהם החיצוניים של  השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים ()א    

  –לעניין זה      

 משותף ח שטלבין  נהבי שמש,הדירה לבין מרפסת הלה, לרבות בין ה שמחוצה ין מה לבקיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ "     (1)     

 רה או תוכנית אחרת.ידבקומה או בינה לבין      

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

 .החיפוי פני הקיר יכללו אתר עם חיפוי אבן גימור; בקי לאב פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)     

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה לגבי  חב מפלסית יחושב ויפורט השטבדירה ר (ב)     

 ם והאופקיים; המשטחים המשופעיחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)      

 ת.המדרגוך ולה מהלח יצורף למפלס  שממנו עהשט      

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה טחים שגובהם תשהבחישוב השטח ייכללו רק  (ד)      

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

  הדירה.ח שטלול בו כאינש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף צמוד לדירהרכוש המשותף השיעורו של החלק ב (ה)     

 

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

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

 . המכרם סכפח א' להבנס ורטכמפ: בשטח, אחת מעל בלבד[  צא קומהמא פרגולה( הנ)ל

כנית שטחי )יש לצרף ת כמפורט בנספח א' להסכם המכר: מס' )בעקבות פתחים בתקרה לשחרור עשן(קית לחמקורה  /מקורהחניה  6.2   

 המוצמדת(; החניההחניה עם סימון מקום 

 מד(;וצהמהמחסן מיקום  ת המחסנים עם סימון)יש לצרף תכני א' להסכם המכרכמפורט בנספח  :(2)מחסן בשטח 6.3    

 ן.יא :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

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

 ואחר'(;

 . (חשטו)מהות  ירה באופן בלעדי יש לפרטםדהשים את או משמ נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/יםאם יש שטח 6.7    

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהנרצפת המסתור תהיה ן ומפלס תכ)יכמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 הערות לחישובי השטחים:     

 ידי הקווים על  נוצרלע ההמצווך מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתשל  ת לדירה; שטחהימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1   

 של קירות הדירה הגובלים על פניהם החיצוניים ורפסת המל הבנויים שם של קירות החוץ או המעקים החיצוניי םים על פניההעובר    

 במרפסת.    

 כפוף יע הרק אורלשמש ו/או ל אשר מידת חשיפתה ה, קלבשלמות או בחחשופה ו/או מקורה  ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

 שיש בה כדי להשפיע על   לה מחוצה הןו הקרקע הן בתחום ות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהיחולמיקומה בבניין יחסית לשושנת הר    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 ירה לק של דבינו לבין חהמחסן מפריד כאשר קיר רות; שטח הקי ן בתוספת, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  .2   

 קיר במלואו.שטח ה לליכיהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ב של חורק השטח שמתחת למחצית הר אחרת ייכלל    

 "מ;  ס  20  ץ בעובימתחת לקירות החוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי , הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3    

 כאשר קיר המרתף  הרוחב של הקיר; תייכלל רק השטח שמתחת למחציאחרת דירה חלק של  ןנו לביריד ביכאשר קיר המרתף מפ    

 כלל שטח הקיר במלואו.ייותף משח גובל בשט    

 פרט המכר יע במהמופ חצרהשטח בין   5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל חצרשטחה של  .4   

 שה.לבין השטח למע    
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 לות:ת קבי סטיו  .7  

 ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:סטיות קבילות  ןהמפורטות להלן ההסטיות    

  לה ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדו 6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%טייה בשיעור של עד ס )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6ורט בסעיף כמפ יותר    

 י שלא ובתנא זהר אי התאמה מתיאו למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/או תווינות בתוכניות המכר ובין המידות המצת במידיוסט     

 לעיל.  6-, ו5משטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שטח חצר(, המפורטים בסעיפים  2%יעלו על     

ממפרט זה  ההן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטיי ם למעשההאבזרי זרים במפרט ומידותבין מידות האב 5%ד שיעור של עסטייה ב ב()   

     .(קבועות שרברבות, ארונות ריסים,ת ת,ונות, דלתו)אביזרים קרי: אריחים, חל

 

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

 .ןנווה איל -קשורתקריית הת : כתובת 077-4512520 : סקפ 02-5792044 :טלפון  

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

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

 .אביב יפותל  12 חרוצים יד  : כתובת 03-5223575 :פקס 03-5249119 :טלפון  

 
 office@pr-eng.com :דוא"ל

 

 

 

 אביזריהציודה ותיאור הבניין, המבנה, הדירה,  ב. 
 

 לא ישנו אתאי שתנב ן,בבניי וחלקים אחרים חרותקה פנימית של דירות אולהמוכר רשאי להכניס שינויים בח    * 

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 אם יש כזה .   הרשמי התקן הישראלי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

     

 

 .תיאור הבניין  .1

(. כל  B,8B 9בניינים נוספים מדגמים  2-ו 14L בניינים מדגם 2בניינים ) 4 אחד מתוךשפחתי", ם "רב מבנין מגורי  1.1

. לבנין זה, גם קומת  121משותפת עם הבניין במגרש  -1אים מעל קומת מרתף משותפת. )קומת מרתף ם נמצניייהבנ

 (. -2מרתף 

   

 ;ים בלבדה למגור, הכוונ)*(דירות למגורים. דירות L:  41 (7,8)14 בבניין  1.2

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

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

 
 

 שנועדו למגורים, רכת חדריםחדר או מע -ה""דירנאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - דהתשל"( דירות)לפי חוק מכר   )*( 

 ך אחר.כל צורל או  סק,על     
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 ל כל קומהבניין וייעודה שכל ב פירוט הקומות – 1טבלה מס'  1.3

 קומת מרתף

 יאור תו א כינוי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס כניסה 

 )ד( הקובעת לבניין 

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 קומת מרתף 

 לבד ב  121במגרש 
2- --- 

מבואה קומתית, מעלית, חדר   אגף: ל בכ

 מדרגות. 

ות, מיסעות, מעברים, מחסנים, ניח כללי:

ות/אופניים, מאגר מים וחדר  ל גחדר ע 

ת טכניות לפי  כוערת, מתקנים וממשאבו

 דרישת המתכננים והרשויות. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

סמוכים  בבניין ישרתו גם בניין/ים 

ם  ניין/ים סמוכיו/או ימוקמו בב

 וישרתו הבניין. 

 קומת מרתף 

י  לשנתפת )משו

 ם( המגרשי

1- --- 

 : 121במגרש 

ת, מעלית, חדר  קומתי מבואה  בכל אגף: 

 מדרגות. 

מחסנים,  מעברים, , ות חניות, מיסע  כללי:

חדר עגלות/אופניים, מתקנים ומערכות  

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 : 108במגרש 

לית, חדר ומתית, מע אה ק מבו בכל בניין:

 מדרגות. 

חסנים, עברים, מסעות, מחניות, מי כללי:

  גר מים וחדר משאבות, מתקניםאמ

  המתכננים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 והרשויות. 

טרפו )בין המגרשים.  -חדר שנאים

גישה באמצעות חדר מדרגות  

 נפרד, מהפיתוח(.  

, לא  89: חניה מס' 108במגרש 

קורה  מ 90מקורה, חניה מס 

 חלקית. 

מקורה   14: חניה מס' 121גרש מב

 ת. חלקי

מות  שונות הממוק יתכן ומערכות 

ים סמוכים  / ןיבניבבניין ישרתו גם 

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 
 L (7,8) :14בבניין 

 3 קרקע  כניסה לבנייןהת קומ

 –מגורים )דירות גן(, מבואת כניסה )לובי 

גות, עלית, חדר מדרבחלקו חלל כפול(, מ

ם  חדרי עגלות, חדר אשפה, מתקני

כננים  ת לפי דרישת המתומערכות טכניו

 ת. והרשויו

 מרכזי, בפיתוח.  גז  צובר

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-3 

3 

 )בכל קומה( 

מדרגות,   דר ח מגורים, מבואה קומתית,

מערכות טכניות לפי דרישת  מתקנים ו

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 עליונה  קומת מגורים
 אוז()פנטה

4 2 

עלית, חדר  מגורים, מבואה קומתית, מ

  יות לפיומערכות טכנ ם  ת, מתקנימדרגו

 רשויות. ם והתכננימהדרישת 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

חלל תחום בקירות )לא מקורה(, חדר  

ת, מערכות סולאריות, מתקנים  גודרמ

ערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  ומ

 נים והרשויות. דרישת המתכנ

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 ומותכל קסך ה

 בבניין 
 כלל הגג העליון )הראשי(. נ  ומות לאין הקניבמ 6

 

 8B (10:) בבניין 

 קרקע  קומת הכניסה לבניין

2 

-וד )אחת הדירות 

 מפלסית( 

 –מגורים )דירות גן(, מבואת כניסה )לובי 

דרגות, כפול(, מעלית, חדר מבחלקו חלל 

לות, חדר אשפה, מתקנים  חדר עג

המתכננים  ניות לפי דרישת ומערכות טכ

 ות. והרשוי

 תוח.  יפ רכזי, בגז מ ברצו

כניסה לדירה הדו מפלסית מקומה  

 זו( 

 

 (2)1 1 קומת מגורים 

חדר מדרגות,  , ית מגורים, מבואה קומת

קנים ומערכות טכניות לפי דרישת  מת

 המתכננים והרשויות. 

הדירה הדו  מפלס עליון של 

 סית מפל
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 קומות מגורים 

 טיפוסיות
2-3 

2 

 )בכל קומה( 

ת,  ר מדרגו, מבואה קומתית, חדריםמגו

טכניות לפי דרישת  כות ומער ם ימתקנ

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 קומת מגורים עליונה 
 )פנטהאוז(

4 1 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 ת. כננים והרשויודרישת המת

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

ר  )לא מקורה(, חד  חלל תחום בקירות

מתקנים  יות, ר אכות סולות, מערמדרג

ת/ פרטיות(, לפי  ומערכות טכניות )משותפו

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  לל הגג העליוןבמניין הקומות לא נכ 6

 

 9B (9:) בבניין 

 2 קע רק ה לבנייןהכניסקומת 

 – )לובי האת כניס ן(, מבומגורים )דירות ג 

חלל כפול(, מעלית, חדר מדרגות,  בחלקו

חדר עגלות, חדר אשפה, מתקנים  

ניות לפי דרישת המתכננים  טכת ומערכו

 והרשויות. 

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

 

 קומות מגורים 

 סיותטיפו
1-3 

2 

 קומה(  כל)ב

דר מדרגות,  מגורים, מבואה קומתית, ח

דרישת   ות טכניות לפיים ומערכ מתקנ

 יות. והרשו  םהמתכנני

--- 

 קומת מגורים עליונה 
 )פנטהאוז(

4 1 

  דרמגורים, מבואה קומתית, מעלית, ח

ומערכות טכניות לפי  דרגות, מתקנים  מ

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 ()ראשי
--- --- 

ום בקירות )לא מקורה(, חדר  תח  חלל

אריות, מתקנים  גות, מערכות סולמדר

יות(, לפי  פרט   /ת ו)משותפ  טכניות  ת מערכוו

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

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

 

  :רותוהבה הערות

  .יהבנה ישינויים בטבלה בהתאם להיתר כנויית )א(

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה יזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת ן איי, יש לצלבניין אחת כניסהמ יותרה שיש במקר )ב(

 להיתר([. שה )בק  

 מקובלת ה שיטהביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בקע, : קרתנות כגוןהקומות בפועל עשוי להש ינו נומינלי. כינויכינוי מס' הקומות במפרט ה )ד( 

   וכו'.,.. 2,1,0מעליות כגון הבחב'   

 

 :(ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  מפלס הגג.עד ל מרתף ממפלס קומת מקורה : דר מדרגותח כל אפיון ; בניין בכל 1: מספר חדרי המדרגות    

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

 ; 6 :יתפר התחנות למעלסמ; בנייןבכל  1 :מספר המעליותיש;  מעליות: 1.5  

 אין. :שבתמנגנון פיקוד  ;8: ליתלכל מע מספר נוסעים   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 31  מתוך  8 'עמ 24.06.2020ריך: תא /  דופלקס  - יםר חד 6דירת   /  תכןכר למשמפרט מ /108 מגרש / שת מודיעיןמור פרץ בוני הנגב/  / הבניה מסד לאיכות 

 

 חומרי הבניין ועבודות גמר: .2

 .השלד מהנדסתכנון י , לפתמשולבו/או מתועשת ו/או  רגילה: בניהשיטת ה; השלד מהנדסלפי תכניות  ד הבניין:לש 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  , םטרומיי/מתועשיםלמנטים ו/או בטון מזוין מא יןבטון מזו חומר: :ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  ד אקוסטי:ו די ב .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד   

   לקה.שראלי למניעת החלדרישות התקן הי ם יהיה נגד החלקה בהתאם ין המגורי ריצוף בני                  

   .1045מס'  יאלישר לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר :תיתקומ הותקר פהרצ 2.3

   .1לק ח 1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .יועץהלפי החלטת  :בשיטה   

  .השלד מהנדסלפי חישובי  עובי:. השלד דסבטון, לפי החלטת מהנמ אלמנטים מתועשים: בטון מזוין, או חומר הבניין: ותגג 2.4

 :  1045תקן ישראלי מס'  פיל :בידוד תרמי  עץ.ולפי הנחיות הישיפועי ניקוז ואיטום:    

  מית של קירבדופן פני באם מכלול מתועש, .השלד מהנדס נחיותהו התכנון האדריכלי לפי ועשת בשילוב רגילהמת קירות חוץ: 2.5

 הנחיות מהנדס השלד.לפי  ,(בלוק תאי )איטונג וא בטון, , בלוקיבצד הפונה לדירותחוץ וה  

   :1045ישראלי מס'  לפי תקן :י בידוד תרמהמהנדס. תכנון : לפי עובי   

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

 קירות חוץ:ור גימ 2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.דוגמת קרמיקה. ו/או אבן מלאכותית ו/או חיפוי קשיח  עיתן טב: אבקרי עי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

 ם אחרים; משולב עם חיפויי שכבות( 2טיח ): טיח חוץ  2.6.2 

 לב, לפי משואו ו/ )איטונג( או בלוק תאיו/או בלוקי בטון /ין ומזו : בטוןמרו ח: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 .  1  חלק 1004בכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  ץ ו ע ו ד והי של ה   מהנדס   נחיות ה    

   .ון האדריכלגובה לפי תכנ ו/או בלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, : בטוןחומר וגובה: מרפסות )ככל שיש(ן ביה רדקיר הפ 

 :יםי ראש מדרגות י חדר 2.8

   ;לפי חישובי המהנדס עובי:ולב. או מש או בנוי מזוין : בטוןחומר: ת מעטפתרו קי  2.8.1  

תקן בעל "תו  ,חיפוי בשיפולים+ צבע אקריליה. בצבע אקרילי עד תקרשכבות(, גימור  2) טיח :רחומ: גימור קירות פנים 2.8.2                

  ם מכון התקנים.מטע ירוק"

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקןאקרילי בין למגימור  טיסינת + סידשכבות 2: טיח מרוח: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:   

  התקנים. 

  ורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות  ין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פיבנת מדרגו: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 החלקה. ם כנגד חוספסיפודסטים ופסים מאורך המדרגות והובעלות שיפולים תואמים ללבנטיים, התקנים הר  

 הוראות כל דין. פיל הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות והמעלית יבוצע ע . 2279הכל בהתאם לת"י               

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

 רגות.חדר המדבאמצעות : )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 :יין נבבכל  ת( קומתי מבואה )לובי  2.9

רצלן, אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פו מתוגגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, ד: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 עד לתקרה.צבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  ח יבוצע טיח ועד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשי

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע בעל תו תקן ירוק"  " ינטטן סימלביבע : טיח + צחומר: רהר תקגימו 

 .ןאבן נסורה או גרניט פורצל: ריצוף. ו(ז טיח מעל תקרה               

 (.בדבלר )צד חיצוני פח צבוע בתנו ארונות למערכות: רה.לפי החלטת החבכמו מבואה קומתית ו/או רוזדורים לדירות: פ 

  :בניין ל כב ראשית ( כניסהמבואה )לובי  2.10

י ת עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוחולפאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, : חומר: ימור קירות פניםג

  תקן ירוק"(.הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו 

 יבית. טרקוקרה דאו ת נהו/או תקרת מש פוליסיד נטטי דוגמת ן סימלבי: טיח + צבע חומר: גימור תקרה

 , והעומדים בתקן הישראלימ"ר 0.64-מיפחת א ל אבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודדחומר: : ריצוף

 .למניעת החלקה

בחזית , 816י יה ות"קנות התכנון ובנאלומיניום לפי תהכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית  הקרקע ליד דלתתיבות דואר ימוקמו בקומת 

 ותקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.יין ינבה

ארונות . (ים וכו'ונות חשמל, מרא )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד בע צב צבועטיח קירות ותקרה: : למחסניםדורים זו רפ

 (.וני בלבד)צד חיצ ע בתנורפח צבו למערכות:
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 :גימור תקרה. יםהתקנ בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע בבטון : גימור קירות חניה :הרניה מקו ח ת גמרעבודו  2.11

    .טטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקניםבמלבין סינ: בטון צבוע חומר

 , בתלתמש ןבאבאו  קחלמו בבטון יעשה החניות או המרתף  רצפת רגימו: מקורה חלקית /מקורה פת חניהגימור רצ 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,יד סינטטי דוגמת פוליסצבע ב צבוע: טיח קירות ורגימ 

 כון התקנים.מטעם מ ן ירוק""תו תק  ינטטי. כל הצבעים, בעלטון צבוע בצבע סב              

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

 ן.יקה )גרניט פורצלן(, בהתאם לדרישות כל דיעבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמ ה:שפחדר א

 

  :הערות

 ם.התקני  ן טעם מכו ירוק" מצבע , בעל "תו תקן ע בצבו  בבטון  או  יםפנ בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו  . 1

    .למניעת החלקה 2279ן הישראלי תקה יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות )בדירות ובשטחים המשותפים( בניין בריצוף . 2

 

 

מערכת   ימלית הנשלטת ע"בעלת פתיחה חש )אלומיניום וזיגוג( המבואה כלולמב: יש, משולב בניין בכל  ן לבניידלת כניסה  2.13

 (.3.7.8)ראה סעיף רקום טנאיכולל שמן, ר אינטרקום ומחזי

  אין.: ין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה

 .שאישור כיבוי אסגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות וב או , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש :תגו דרדלתות חדרי מ 2.14

 לפי היתר הבניהת, ומחומר וכתאור,  :וש משותףת חדרים לשימדלתות וחלונו  ח.דלתות פ דלתות חדרים טכניים:  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .יש: משותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר ,חניות מדרגות, מבואות קומתיים, לובי, חדר ,ן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

 דרגות ולחצן מתוך הדירה  דר המחבקבועה  רת לילהון שבת לתאוומה, ומנגנהדלקת אור בכל קבבניין המגורים יהיו לחצן                  

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

 בתנור )בחלקם החיצוני בלבד( פח מכופף צבוע  ות חשמל, גז ומים: חומר:ונאר 2.17

 או סן, חמרד לכל מונה נפפין התקנת או לחילו ד,חסנים למונה נפרחיבור הזנות החשמל של כל המ: םתיי דירחסנים ה במתאור     2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 של הבניין/ים לפי  הרכוש המשותף הזנה ממערכת החשמל של  : יש.ניות משותפותלמערכות אלקטרומכלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

            ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם  במגרש סמוכים ין/יםינוקמו בב, אך ימפות אשר ישרתו הבנייןתותכנו מערכות משהחלטת החברה )י

 את שישרתו משותפותהעלויות התיקון של המערכות ו/או  , התשלומים, בכפוף לאישור הרשויות השונותשגרבמ סמוכים בניינן/ים

 (.רששל הבניינים במגנציגויות הבית  הבניינים ע"פ העניין ישולמו ע"י לכל

 

 פרטי זיהוי( –)בנוסף לאמור בפרק א'  הר הדירתיאו  .3

 

 :*גובה הדירה 3.1  

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

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

   מ'; 2.05 -לא פחות מ: כש(ירתי )באם נר*גובה מחסן ד   

 

 בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי. נהמיות ותקרות משכות מקו, הנמתות, בליטלמעט תחת קורות, מערכוהערה: * 

 ע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.הקבו  
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 .המשמשים אותהאו בדירה ובשטחים המוצמדים לה  מוריםת חדרים וגי רשימ – 2 טבלה מס' 3.2 

 חר טבלה זו(.לאש  ת,ו רהבה/רות)ראה פרוט יתר בהע  
 

 ( 1)קירות מרחו תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)חי חיפויומידות ארי

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 שקלים חדשים ב
 הערות 

 לס כניסהפמ

 כניסה 
 

 וןבלוקי בט בטון,
 ( 1)או אחר

 ך. המשרות ב עה וט ב פר ראה אין ( 3)ראה  ( 2)ר אח

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

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

.  מעל משטח ארון תחתון  ס"מ 60-כ
 יים(. ם ק)בא זור חלוןט אלמע

 . ךשרות בהמראה פרוט בהע
 --- ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

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

 שינה   חדר 
 בלוקי בטון בטון,

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

 צה ח ר חדר  
 בחדר שינה 

 מקלחת( ) 

 וןבלוקי בט בטון,
 ( 1)רחאו א 

משקוף הדלת  חיפוי קירות לגובה   אין ( 3)ראה  ( 2)ר חא
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 רוצפת רחבה מ 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6 אה סעיףוני רציי קיר ח חיפוי/ציפו אין ( 3)ה אר 2.6ראה סעיף 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 גרם מדרגות פנימי 
בטון, בלוקי בטון או  

 ( 1)אחר
מדרגות ומשטחי ביניים ראה פרוט בסעיף   אין ( 5)ראה  ( 2) ראה

 בהמשך.  ושאר הערות  (5)

 נה מחסן כלי גי 
בלוקי בטון או   בטון,

 ( 1)חרא

צבע  קירות גימור  .ח יט
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 נטטי.  סי

 גרניט פורצלן

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

 עליוןמפלס 

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   בטון,

 ( 1)אחר
 . שךרות בהמבהע פרוטראה  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 חדר שינה הורים 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ךת בהמשראה פרוט בהערו אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 הורים   צה רח חדר  
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 קנים. התמכון  "תו תקן ירוק" מטעם 
 . בהמשך הערות רוט ב ראה פ 

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 חדרי שינה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 "ד ממ 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . שךראה פרוט בהערות בהמ אין ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 ןי בטווקבל  בטון,
 ( 1)אחראו 

ף הדלת  קומשחיפוי קירות לגובה   אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
לי בעל  ע אקרילפחות. ומעל טיח + צב 

 קן ירוק" מטעם מכון התקנים. ת  תו"
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך הערות ראה פרוט ב  

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)אחראו 
 . ה פרוט בהערות בהמשךאר אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מרפסת שמש  
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6יצוני ראה סעיף קיר ח  חיפוי/ציפוי אין ( 3)ראה  2.6ף ראה סעי

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון ,בטון

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

   דירתי מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

ו  בטון אבלוקי  בטון,
 ( 1)חרא

צבע  קירות ור ימג .ח יט
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 י החלטת המהנדס. חסן לפעובי קירות מ אין
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 

 

 ה:לבטלוהבהרות הערות 
 

 יתן לה, ניו כאככל שיה -למחצה  מתועשים/מתועשים חוץ ל קירות)בדופן פנים ש לוק תאיב בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

 י. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות לוק תאה מלוחות גבס, בלוקי גבס, או בשמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשוי  



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 31  מתוך  11 'עמ 24.06.2020ריך: תא /  דופלקס  - יםר חד 6דירת   /  תכןכר למשמפרט מ /108 מגרש / שת מודיעיןמור פרץ בוני הנגב/  / הבניה מסד לאיכות 

 

 י בחדר ס.גב בלוקי/ון תאין/בלוקי בטון/בלוקי בטפנימית(: יהיו מ: בטו ורים(. קירות הפנים )חלוקהשל בנייני מג מיתר: בידוד 1045בת"י   

 ון.ים למים" ע"י היצרן או בלוק בטרחצה ייבנו הקירות מבלוקים המוגדרים "עמיד         

 לפי הנחיותבממ"ד  .ודרישות התקנים הרלוונטים המהנדס וןתכנלפי , רמי/ בגר/ או משולבגבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות ( 2)

 שו מלוחות גבס.נים של קירות אלו יעת למחצה, יתכן שמעטפת הפמתועשת או ה מתועשוצעו בשיטבאם קירות החוץ יב העורף.וד פק        

 מכון התקנים הישראלי.  עםמטכל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק"  לבן. :גוון  קרילי.צביעה בצבע א  

 לבן. גוון: .דיסיפולת טי דוגמבסיד סינטצביעה  .לפי החלטת החברהלב, גבס/ בגר/ או משוטיח /: טיח מר תקרותג

    סוגי ריצוף לבחירת    . R-9ת התנגדות להחלקה הרלוונטיות ובדרג  החקיקה ות התקינה וודריש   2279שות ת"י סוג א'. העומד בדרי  :ריצוף ( 3) 

 לן.  יט פורצ גרנמסוג   אריחים ובהתאם למפורט להלן:   פקים שבהם יבחר המוכר, ה  מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/או הס ונ הק 

ס"מ או   45/45או  ס"מ    60/60במידות  יטרלי.  נ  -יר  שאחת מהן היא בגוון בה   ם לפחות דוגמאות/גווני   3  -סדרות של ריצוף ו   4  מבין ה  לבחיר 

 מהנדרש לחדרים אלו.   ה לא תהיה פחותה  לק הח ס"מ. דרגת מניעת ה   33/33

  ו המוכר יהיה פטור מהצגת אריח במידות אל הספק( צהרת  ור וה פ"י אישלאספקה )ע אינו ניתן     ס"מ  45/45מידות  במידה ואריח לריצוף ב   

 וספת או מידות אריח חלופי כמפורט להלן:נסדרה   אולם יהיה חייב להציע לקונה 

   חלטת המוכר( : לה א  )הבחירה בין החלופות הי  

 ס"מ.   60/60ס"מ,    33/33  ים: בנוסף למידות האריח   ת אריח במידות חלופיו   א. 

 סדרות של ריצוף   5,  הפחות  ת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל לכל מיד ת אריח המיועד לריצוף, כלומר לכל מיד   צוף של רי נוספת   סדרה   ב.   

 ן בהיר ניטרלי;לפחות אחד מהם בגוו ,  בשימוש בדירות מגורים   ם נפוצים ושכיחים ני וודוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/ג   3-ו           
נגדות והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת הת  ודרישות התקינה   2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א' : שרות ומרפסת ,דרי רחצהריצוף בח -  

לפחות שאחת ונים  דוגמאות/גו  3  -סדרות של ריצוף ו   4מבין    רה חי , אריחים מסוג קרמיקה לב R-11וברצפת תא מקלחת R-10 קה  להחל 

חלקה ניעת הה דרגת מ  ר לפי האמור לעיל. גמאות המוצגות לדיי והדו   סדרות מתוך ה   ים ייקבעו מידות האריח  ניטרלי.  -בהיר    מהן היא בגוון 

 ג החברה או הספק, שיבחר על ידה.י צת ש הרוכש תעשה מאחת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,    בחירת דרים אלו.  דרש לח לא תהיה פחותה מהנ 

המתאימים ניטרלי.   -  גוון בהיר היא ב מהן   ות שאחת ות לפחגמא דו  3  -סדרות של ריצוף ו   4ין  סוג א'. לבחירה מב  :במרפסת שמשריצוף  -

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

 ן צורך בשיפולים(.יר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אי)במקומות שבהם ק הספק, שיבחר על ידה.

  :החדרי רחצ חיפוי  ( 4)

  30/60-ס"מ או כ   25/33-ניטרלי. במידות כ   –  ן בהיר מאות/גוונים שאחת מהן היא בגוודוג   3לבחירת הרוכש מבין לפחות    -סוג א'. קרמיקה              

רת ת בקרמיקה במידות לבחיי קירו)חיפו ציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. שת ת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, ירבח ס"מ.  

 יח+ צבע אקרילי(. ה טתקרעד גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד למחיר וי מהללא שינהקונה 

ללא כל שינוי ס"מ  33/33, ס"מ   20/50כן במידות נוספות  ו  רט רשאי להציע אריחים המידות דומות למפהמוכר יהיה    הקונה   בהסכמת   

רצפות והנקזים ה לגמר הקירות. הקירות, הקה זהקרמי וחיפוי וד אקוסטירה מובנית כולל בידגיתבוצע סבמחיר הדירה. לצנרת גלויה 

 סמוכים. י בניין/חדריםלקלחלמניעת מעבר מים  םם הרלוונטייולפי דרישות התקניל דין פי הוראות כרים רטובים יאטמו לבאזו

-במידות כ   ניטרלי.   –בהיר  בגוון    א ת מהן הי ונים שאחדוגמאות/גו  3לפחות    סוג א', בחירה מבין   –יפוי קירות קרמיקה  ח: מטבחחיפוי ב  

ך ורא  ס"מ לפחות לכל   60בגובה      . חר על ידה ו הספק, שיב אחברה  ציג ה ממבחר שת רת הרוכש תעשה  חיב   ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/20

 החיפוי   ל העליון ש בקו הסף  אחורי התנור וסביבו  חיפוי קירות תואם מ  BIתנור אינו ביחידת  ארון תחתון.  כאשר המשטח העבודה )מעל  

  : טיח + צבע אקרילי. וי ובקירות מ' מעל הריצוף(. מעל החיפ  1.50הרצפה )גובה    י ועד הקרמ

טבעית  למניעת החלקה ולדרישות כל דין. גמר המדרגות יהיה מלוחות עשויים אבן    2279גמר המדרגות יהיה בהתאמה  לדרישות ת"י     מדרגות פנים:         (5)

 . 2חלק    1554  ת ת"י דרישו עונים ל ת פנים, ה המיועדים לחיפוי מדרגו 

 . "ר מ   .200  עד   שטח האריח הבודד   . ו טראצ  ו א  לןרצ פוגרניט  סוג א'. ריצוף  )ככל שנרכש(: ריצוף במחסן  ( 6) 

 

  הערות: 

 תינתן האפשרות לבחור  למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא – דייר/בחירת הרוכש 

 גם מאלו שנבחרו ע"י החברה., שוניםמספקים שונים ים מוצר 

 זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת  ם משולב עםאלומיניוניה( מעקה הביתר ת בהחרא אם לא נקבעהמרפסות )ב עיצוב מעקות – מעקה 

 "מעקים ומסעדים". 1142החזית ולפי הנחיות ת"י         

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכים ביןל רות,ת שרפסומ מ"דחדרי רחצה, מ בכניסה לדירה, – הפרשי מפלסים 

 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) גובה המותר בתקנות עד ה()מדרג מךמונ/מוגבה יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 בטבלה. המצויןגובה חיפוי הקירות יעשה לגובה   - חיפוי קירות 

 ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -ורות שאורכם פחות מ קמ   פינות באם יש    , PVCאו    פינות מפרופיל אלומיניום   צעו יבו   –פרופיל פינות בחיפוי   
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 "י החברה ע"ג הריצוף בדירה.וצע ליטוש ו/או הברקה עלא יב דגש כיק יוספת למניע - ליטוש/הברקה 

 או /ו פלדה אוו/ ( עץ ו/או בטוןוכנית המכרככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בת) – , קורה/ותרגולהפ 

  .ולבשמ 

 ערכותם, בגב ארון מטבח, ארונות למיופת מחזיתווחת למעט בשולי קירופחות, ס"מ ל 7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(. 

  לפחות. מ"מ 3של  אריחים )פוגות(ין ווח בצוע מריבנדרש ה, ם לריצוף באבן טבעית וקרמיקינלפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 לפחות.מ"מ  1צו  לריצוף טרא  

 

 רות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרם יש התייחסות בהעתקנים לגביהמיוד ו כי צ רבה)מו 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ארונות: 3.3

 ר/יולהתקנה שטוחה של הכ יםמגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתא תות,ול דלן יכלרוהא תחתון:ארון מטבח    3.3.1 

 גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים.  )כולל: פתח, נקודת מובנותיים ירה לכהכנ

   . MDF)סנדוויץ'( או ן עץ הארו אר חלקיץ דיקט. שנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעגוף הארון והמדפים יהיו מעץ )ס                    

 ס"מ לפחות מעל   90 -ון של משטח העבודה יהיה כילפחות. גובה סף עלס"מ   60-כ  יהיהות, לתהד ומק הארון, כולל חזיתע                   

 ן.הארו ל תחתיתרטיבות ש "מ ובחיפוי עמיד למים למניעתס 10 -סף הרצפה. בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כ  

 ת פינה".רון יותקנו "פתרונופינה של האה ידותביח ו.מקות, לכל גובהו ולכל עוס"מ לפח 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב    

 טרלי( שיוצגו ע"י בהיר ני לבן ואחדגוונים לפחות )מהם אחד  5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני: : מתכת. ידיות  

  לבן. וןבגוו/או מלמין  קהיירמפו: פנימי וגמר מדפיםציפוי ידי החברה. ו על יבחר/ים ש/או הספקהחברה ו/  

  ;שךראה הערה בהמ*: אורך הארון  ותמיד  

    ראה נספח ג' :התחתון מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

מאבן  ס"מ 2-ות מחלא פ בעובי המשטח עבודלבחירת הקונה  : תיאור:אורכו ולכל  משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון 

עם שוליים ין(, לפי העני  1,2)חלקים  4440 י ת" שותדריל הונקיסר או שווה ערך(, העטבעית או פולימרית )כדוגמת אבן 

יותקן קנט  קף המשטחהמשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של 

כל  כ טחעם עיבוד בחזית המש בהי להעדיף התקנה ללא קנט מוגשאהמוכר )הקונה רע"י  יקבע עיבודו גבה שאופןעליון מו

 א יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. . לף מים בכל היקף המשטחולל אכ נדרשה

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3דו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה על י בחר/וק/ים שיו/או הספ וגמאות שיוצגו ע"י המוכרן  דמגוולבחירת הקונה מתוך  גוון:  

  ר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.. לוחות השיש/אבן קיס(ניטרלי ריה בהיהי לוא )אחד מגוונים ות ם לפחגווני   

  

 אין. :עליון ארון מטבח    3.3.2 

 

שולחני לל כיור תלוי או מונח הכו העשוי עץ סנדוויץ' או טרספה, עשותמן תחתו וןאר (,ללי)כ רחצה בחדרים )ציין(: ת אחרארונו  3.3.3 

 ס"מ לפחות.   80 -כ מידות:וצירי נירוסטה.  ,ות, דלת/ותלרבות מגרה/או שיש, טגרלי( ינ)אץ רוקו או  סמחר   

  ו/או מלמין לפי יצרן הארון. הקאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאיפורמציפוי חיצוני:   

    ראה נספח ג' הרחצה:ארון ד בע כוי לזי  מחיר  
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               :רותהע  

)פינה ככל  לאורך הקיר . המדידה3.3.2והכל בכפוף להערה בסעיף  מטר אורך 06.מטבח  ארונות כללית של אורך מדידת   (1) 

תוך ב יםבולהמש( רר)למעט מק תנור, כיריים וכיו"בלמדיח,  המיועדים (. חלליםבאורך הארון  פעמיים מחושבתשקיימת 

   זה. אורי ה מתיכסטי בו יחש לאארונות המטבח,  אורךמידות ב 5% -טיות עד כס ת.באורך הארונו  הארונות יכללו 

 במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח ( 2) 

 ך תחזוקה.לפתח/ים אלו לצורישה ג רשפאל יש. ם משותפיםפתח/י גישה לקולטן/י  קיימים

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  ן רו בא ניםמוב 'וכו  תנור ,מדיח של התקנה הארון לצורך נון תכ (3)

  ,ומדפיםדלתות  לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     

יח וז למדשל מים וניק הנדרשות הכנותות הולרב ) חללים לאל ( המובנים הכלים החשמליים תקנתהל ו עדשיו  תמו במקו                        

 באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את  תחת הכיור.           

 . הרוכש         

 

  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 ליית הכביסה.ה ישירה למתקן תר ממנו תהיה גישאש ,מרפסת/הממוקם במרפסת השרות וץח ריקב חפת              

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי  5,  יםגלגלכולל  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהצוני יחתקן י מ

 .מטר סה"כ 8 -רך של לא פחות מה באוסביכ יבלח ללכו  ס"מ 120באורך מינימלי של מם ן מתרואו מתק ,ס"מ 160של 

 ר.מתקן שווה ערך בחצאפשר שיותקן לדירות הגן:  

 .5100מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: : ר כביסהתו מס 

 

 

 

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

ם ובהתא פ טיפוסיםתיחה מידות הפתיחה וחומרים ע"ג הפסו  ,םי תחהפת חים, מידו תבוצע התאמה במיקום הפתי: ימפנ
 ט המחייב.למפר

 

 תריסים ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ם/  אלומיניו
 מתכת(

  סוג פתיחה
"כ/  עכ/רצי)

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /ץ חומר )ע
אלומיניום/  

 תכת(מ
 ם חומר שלבי

ה)ציר/  פתיחסוג 
כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי(

 מפלס כניסה

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור 
 פינת אוכלו

1 

 כ . נגרר כ.ע  וגג ' מז אלומ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 יבוי ידנ כולל גי
 265/220-כ --- 265/220-כ

--- 

--- --- 

2 

 אלומ' מזוגג 
 נגרר כ.ע.כ 

 מעל חלק קבוע 

2 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 115/140-כ 115/140-כ ---

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג מ' אלו

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ ---

 1חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 ע.כ נגרר כ. מזוגג אלומ' 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 95/95-כ 95/95-כ 80/210-כ
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 תריסים ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ם/  אלומיניו
 מתכת(

  סוג פתיחה
"כ/  עכ/רצי)

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /ץ חומר )ע
אלומיניום/  

 תכת(מ
 ם חומר שלבי

ה)ציר/  פתיחסוג 
כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי(

חצה  רח. 
 ינה ר שבחד

1 

 ילה רג ציר +צוהר  עץ 

1 

 ג מזוג  אלומ' 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85 -כ 70/210-כ

מחסן כלי  
 גינה 

1 

 פח 
 ציר רגילה 
 דו כנפי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 115/210 -כ

 עליוןמפלס 

  חדר שינה 
 2הורים 

1 

 לה רגיר צי עץ

1 

 כ . נגרר כ.ע  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  ץע 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 165/220-כ --- 165/220-כ

 מרפסת שמש 
 ומת קרקע. מרפסת השמש גובלת בחלקה עם קיר החלל הכפול של לובי ק

 חלקו זיגוג וחלקו פאנלים פח אלומ'. בנוסף בחלקו העליון של הקיר יותקנו רפפות שחרור עשן. מדובר בקיר מסך העשוי 
 פות אלו(. ם רפ חסון ל )יודגש שאי

 4חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 ע.כ רר כ.גנ אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש כחדר  

 ( 5שינה 

1 
פלדה לפי  

   א הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 וגג ' מז אלומ
 .כ אוכ.ע   נגרר

לפי הנחיות  
 "א הג

1 

 .  ס לכי  נגרר מ' ואל אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  ת/יםכנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגרר 

          או ציר רגילה לפי הנחיות הג"א.   ס. כיל
--- --- 

ח. רחצה  
 יםהור

1 

 ציר רגילה    הר+צו עץ 

--- 

 --- יר מכנ אוורו

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210 -כ

   ח. רחצה
 כללי

1 

 ר רגילה יצ צוהר + עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85 -כ 80/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 כ נגרר כ.ע.  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 155/115 -כ 80/210 -כ

דרגות  מ גרם 
 פנימי

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' מזוגג 
 רר כ.ע.כ גנ
  וע קב ק חל +

 עליון

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/220-כ 115/220-כ ---

דירתי  מחסן  
 צמוד 

ל  ככ ) 
 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 
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 :תחרו וא טבלהל ערותה

 כם הרכישה(.שצורף להסחר ך אמסמר זה או בכמ בטבלה, במפרט ן צוי ם פועל רק באבים )הקי 

 חתיתי בתנה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרייתהובפתיחת ציר רגילה. הדלתות  23' סדלת עץ לבודה בהתאם לתקן ישראלי מ= עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר , מיניוםות יועץ האלויחנהלפי  :רופילפ סוג, = אלומיניוםמ' אלו (. ךהמש' בבסעיף ירוט יתר ת )ראה פס"מ לפחו 7הדלת בגובה 

, בקיריס( = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כ .כ.עניגרר כ= רגילה+ משתפלת,  יפ(ייקר)דסב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ פתיחה, 

כולל אטם  קצף וריתן מוליאפו לויצרן(,  במייהלפי הנחיות  בי)בעו לומיניוםח אם פעשויי םיסיהתר: שלבי תריסים ,עה אנכית= כנף בתנוגיליוטינה 

  (.דר דיורחבת, חשמליה)גיבוי ידני אחד, לגלילה  ו חשמליא/ו ל כלפי מעלה, באמצעות רצועהס נגלי= תרגלילה . גומי בין השלבים לאטימה מוגברת

 תות/ם לסה"כ הדליה תתאבדיר ת הכלליתומובלבד שהכ להבטברים של אחד מחד ראובתיפיע להוות ים יכוללשני חדרמשותפים , דלתות/חלונות . ב

 .מערכת מיזוג האוויר ודפקס"מ כהכנה לת 3גבהו מעל רצפה עד  וחלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים י

חות ני לושמ המורכבים, קןהתישות לפי דר תיחובטירגיל/( Double Glazingכפול ) ג שקוף גוזי מאלומיניום עם ,ממ"ד(עט )למ תויטרינו  /חלונות  .ג

ואביזרים בעלי תו תקן  יויההחלונות ורכיביהם  מ(.מ" 6בי של ועם מרווח אויר בעלפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי ביניהםמרווח אוויר  כית עםזכו

 רשהי מתקין מודית יותקנו על נוהחלו ונעילה. יחהפת מנגנונית, בנודיות מולגלים, יצירים, ג ,EPDMיגוג, אטמי גומי לי זסרג מקוריים, ובכללם:

 יותקן ת,החלונו לכל במסילות :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורף ,  רנגר יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדהבממ"ד  היצרן.עם מט

 .אחת רשת לכנף  כהכנה ילהבמס נוסף  נתיב

פונה למרפסת שרות  מטבח באםות ברבל (רש אוורורדנ תכנון והבניהה תקנותשבהם לפי  םדרי)בח חיצוני יר לק דלת מזוגגתו א/חלון ו בהעדר  .ד

 .ות רפפת כיסוי(ב)לר ניכמיותקן אוורור הסגורה בתריס או חלון, 

  מיניום.יועץ האלועפ"י תכנון , גווןיל, סוג פרופ .עשויים אלומיניום התריסיםות ו ונחלמסגרות ה .ה

 . "(מה )"חלבומשקופה או עת תיבטיחוזכוכית ן תקתו ש חלונות(,ם י )בא רחצהבחדרי  . ו 

 . דרישות כיבוי אש לפי  ת,  עו בו או רפפות ק / ו   סבכה בדלת   ו/או אוורור מכני ו/או ( יעשה באמצעות חלון  ככל שנרכש מחסן )   המחסן ורור  ו א  . ז 

מערכות , (יתסקופלט)פנורמית/ צצהעינית הף, נוסר בטחון פנימי גס 5044ל תואמת לתקן ישרא רב בריח, (פלדה )ביטחון . דלתדלת כניסה .ח

מ"מ   1.25 שלי מגולוונת בעוביה מפלדה נמשקוף ב .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ת ידיר, צילינדם, מגן ירצי

 .רת המוכרלפי בחי ור. גמר לגווןאו צביעה בתנ בחיפוי ויניל המשקוף יהיולפחות. כנף הדלת ו

  בטחון/אש.מת קרקע יתכן ויותקנו דלתות סה לדירות בקו, בכניהכבאות ת רשותוילפי הנח .ברההחירת חבגוון לפי  ל, וני ציפוי מ"דדלת מ .ט

בט בכל הי לוי אחר שווה ערךמי או/ופלקסבורד מודבקים על מסגרת עם מילוי  משתי לוחות יהשוכנף הדלת תהיה ע :פנים תמכלולי דלתו  .י

המתאים  יצוני מתועשצבע או ציפוי ח יקה אוגמר פורמילת. דהלסוג משקוף  אםו בהתים יותקנצירר. חיים, א, קיקהחוזק, אקוסט – ידתפקו

ישראלי  לתקן בהתאםלת יהיה משקוף הד .צדדים לפחות 3-מצופה ב )קנט( לתהדבהיקף כנף  .שני הצדדיםמ, עם ידיות מתכת לעמידות במים

טיה / מקלחת י אמבבחדר  ה עמיד למים.יהיתו לאחר התקנף המשקו. אטימה יפסלל לדלת כואם תו או עץ בגמרימרי ת פולבשוהל בעל  23מס' 

חות נים לפגוו 3 ו ומתוךמגוון דוגמאות שיוצגו ל לבחירת הרוכש מתוך :גוון    זוגג בכנף הדלת.מאור, -מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 ידה. על ר/ושיבחים פק/הס רה ו/אוידי החב יוצגו על)אחד מהם לבן(, ש

 בנוסף, .ורג קבועס, אין לקבוע אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( )בחרום קומתי חילוץכפתח  המוכרז  בדירה חבממ"ד ובפת -וץ חילח פת .יא

 ה.תיחהפ ה וכיוןוג הפתיחלרבות ס ג החלון/תריס,ידות הפתח, סונו שינויים במע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכ רזוכשיבפתח 

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  נגררת,/פתחתאטומה, הנ דהת פלה דלמוגן הינ בחת כניסה למרלד :עורףפיקוד הות שדרי לפי  .יב

ים וגלורור מעפתחי או גוג וכן לומיניום + זיפתיחה. חלון אכנפיים ל 2או פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ו/ן לוס"מ מעל מפלס הדירה. ח

ח תפוליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת קנתתה רוק.(, וניתנים לפ'צות פלדה )פלנאקבדיס חסומים ,ניםשו בקוטרים

הרי קן הסינון, מתברה ע"י החיודגש שבאם סופק  (.2010נות הג"א מאי )תק ת. מידות המערכת לפי מידות היצרן.מיקומ הפרעה רוצתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםוכש, יחייב ע"י הררוקו יפן לכף, פיקוד העורע"י אושרו ונבדקו ינתו והתקנתו תקש

פועל יגבר הביצוע בצוע בפועל וכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביה של סתירה בין המצוין בתבכל מקר למניעת ספק יודגש כי פיקוד העורף.

 וד העורף.של פיקהתואם הנחיות מעודכנות 
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 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4בלה מס' ט 3.6 

 טבלה זו(הערות לאחר גם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 חדר רחצה 
 בחדר שינה

 חדר רחצה 
 הורים

  רחצהדר ח
 כללי

 אחר פסת שרות מר

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 ס"מ()ב

 --- --- --- --- --- )א( הראה הער

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין ₪  זיכוי 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ 40/50-כ ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א' א' --- סוג

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

 ידיים יור לנטילתכ

 מידות
 (מ)בס"

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

 --- --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 ( )ב'שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- צרןלפי מידות הי לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן ---

 --- --- א' א' א' --- גסו 

 --- --- יןא אין אין --- זיכוי ₪ 

  מבט/א

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- 
הוראות כל דין לפי 

 בהמשך הרא
הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 --- --- א' 

 --- --- ןאי  --- --- --- זיכוי ₪ 

ים סוללה למים קר
מהקיר  ר,כיוחמים ל/

 ו מהמשטחא

 --- --- ל ח/מערבפר פרח/מערבל  פרח/מערבל  פרח  דגם

 --- --- א' א' א' 'א גסו 

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

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3 רךד  
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- גסו 

 --- --- ג'ראה נספח  --- --- ---  וי ₪כזי 

ת חקלסוללה למ
 וחמים למים קרים

 --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

  דרך-בר
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' א' --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' ראה נספח ג' --- זיכוי ₪ 
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 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 חדר רחצה 
 בחדר שינה

 חדר רחצה 
 הורים

  רחצהדר ח
 כללי

 אחר פסת שרות מר

 --- יש --- --- --- --- ולניקוזכביסה  תמכונ חיבור מים

 לשרוול ניתבדופן חיצו  4" פתח
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 קולת סגירהכולל תריס הגנה ומש
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
ברז והכנה לחיבור  כוללתההכנה )

 (חלביוב, ולסיפון המטב
 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- אין )ברז ניל( למקררק' מים נ

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

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( יםמ נקודת גז לחימום

 :ואחרות טבלהל ערותה

 הרכישה(. םצורף להסכבטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר ש צוין )הקיים בפועל רק באם  

  נה נירוסטה בהתקמחרס/ סילי קוורץ/ קוורץ גרניט/ ,לבחירת הקונה : ס"מ( 80/46 -כס"מ או כפולה  40/60-ודדת במידות כ)ב מטבח רכיו   )א(

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

 . החלטת לפיתוצרת , מס" 40/50-מידות כ

 )מושב(  :כיסוי אסלהחברה. לפי החלטת ה תוצרת . 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6) דו כמותי חרס,/סמוי יפה:טז שארג תלויה.: להאס )ב( 

 .וסטהבעל צירי נירכבד  פלסטי               

 יכה מת תעץ בפינות ומיטמילוי ץ עם ציפוי פוליאסטר. עשלד  חיזוק היקפי, וגני, בעלתמ"מ הומ 3.5אקרילי בעובי תהיה מחומר  אמבטיה:   

 "מ לפחות מצופה אמאייל.מ 2.5לחילופין מפח בעובי  . מפרופילי ברזל מגלוון               

 וזקלני םשיפועי עם 2279 י"ת ישותבדר העומד בגמר ,דין כל תבהוראו נדרשה פי על מהמידות תיפח לא המקלחת משטח מקלחת:               

 ;המשטח       

והוא ימוקם  בציפוי כרום ניקל ,תימיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמו פרח/מערבל: דגם: . לקערת מטבחכולל חסכם() יםה למים קרים/חמסולל  (ג) 

  רותדס 3 ךלבחירה מתו ת.ס"מ לפחו 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -כפיה בגובה  :תהיינה ברז מידות ,הכיור או העבודה משטח מישור על

 ו על ידה./ריבחו/או הספק/ים שקבלן /שיוצגו ע"י החברה

  או בודההע משטח מישור עלוהם ימוקמו    בציפוי כרום ניקל,  פיה  ערבלגם: פרח/מ: ד)כולל חסכמים(  לכיור/י רחצה, סוללה למים קרים/חמים )ד( 

 וצגו שי סדרות 3בחירה מתוך ל ות,חס"מ לפ 15ומק ולע לפחות  ס"מ 15 -באורך כ  :תהיינה ברז מידות ,הכיור  

 ם שיבחר/ו על ידה. או הספק/י/ולן ע"י החברה/קב  

 תחתית  הכוללת יציאה ,יקלבציפוי כרום נ תותקן סוללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר :באמבטיה :()כולל חסכמים סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 ף. ס"מ לפחות ומזל 60רך סקופי ומוביל אנכי באולקה טלכוונן, מוט החי, מתלה מתצינור שרשורמיל' האמבטיה ל  

ר שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך כולל צינויפוי כרום ניקל , בצ(3מערבל/רב דרך ) -מהקיר דגם: : למקלחת  

 מ"מ.   15בקוטר  קלחתמס"מ וראש  30 הקיר באורךולפי בחירת הדייר, זרוע מ. לחילופין ס"מ לפחות ומזלף  60  

 שיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. רותסד 3מתוך  החירבטיה/מקלחת, לבות האמסולל  

 .לני יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהו כיורים התקנת  ו() 

 .: לבןעותגוון הקבו  )ז( 

 . נת חשמלוהז שפכים ון איבור לקו דלוחי( וח0720תיקון אוג'  -)הל"ת םחמי םמים קרים, מי :יסה כוללתהכנת חיבור למכונת כב )ח( 

 בלבד ללא אביזרי קצה. : באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושתהכנה לנק' גז (ט) 

 ת העירונית.: מים בטמפרטורה המסופקת מהרשמים קרים (י) 

 לימדים בתקן ישראשעו ותקבועלבחור או לרכוש  ,שהרוכ , באחריותחברהנם ממבחר הבאם אי -ה )אגנית/אמבטיה(קבועות רחצ (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ לקהלמניעת הח  

 = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.  פרח קבוע. רוולהנשלף מתוך ש ראש ברז נשלף =  (יב) 

  אחת.  לקרים /חמים, בעזרת ידית = ויסות מים)מיקסר(  מערבל  

 פיית ברז ו/או שניהם.לחת ו/או לקש מחמים/קרים, לראל מים חלוקת כניסה/יציאה, ש =וץ( פנטרי)א דרך-רב  

  

 חרכר זה  או במסמך אתייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מ)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש ה

 הסכם הרכישה(.שצורף ל 
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 , ברצפה, הבניין( משותפים לכללוכן )בחלקם יתב ביויקורת לקולטני פתחי בצנרת ו: אחר לכל צורך, ירהבדטלציה נוספים ביזרי אינסא   3.6.1 

 י אש(. רישות כיבווכמות, עפ"י ד יקום)מ יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס ,בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  גז וכבלי פיקוד להעברתרת צנו למפוצו/או  רכזייני ממסטלציה. ניקוז למזגן ינהא דסלפי החלטת מהנ ,מיקוםב םארון למחלקי מי  

 ת ו/או במסדרון, שרובמרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום למאיידעד המיוהמיקום המיועד למעבה, עד המיקום   

  .הרהחב,לפי החלטת מהנדס סהכביר ון ו/או במסתועלי בגג  בהלמע מיועדת החברה. מיקום עפ"י החלט  

 הסולארית תהיה תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכתבאמצעות מערכת סולארית ם לדירות מים חהספקת מי   3.6.2

 . ימר(קוצב זמן לחימום המים )טימים והתקן חשמלי לדוד המים החלרבות גיבוי  579בהתאם לדרישות תקן ישראלי       

עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק עם אלמנט ם ימוולארית וכולל חרכת הסירה )דוד( המחובר למעאגכל מ כל דירה יותקןל  

 מראש את זמני ההפעלה.  במאפשר לתכנן  

ב והתקן קוצשמל באמצעות ח , יעשה חימום המיםסולאריתעות מערכת באמצלספק מים חמים לדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן   

 .לחימום המים )טיימר(ן זמ 

גג עליון  או בסמוך להשירות או גון במרפסת במקום מוסתר אך נגיש כ: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול מיםלמים חד( דו ה )מכל אגיר            

       סטלציה.מהנדס האינ תכנוןלפי  

 (.2007 'תיקון אוג-)הל"ת ביסהכ ונתמכ ., מקלחתהבטירחצה, אמו מטבח : קערותם חמים לכליםחיבור מי  3.6.3

    .ות הגן בלבדיש, בדיר :"דלי "ברז  3.6.4

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

  האינסטלציה,מהנדס ון לפי תכנ ,PPR, S.Pת, פקסגול, ונו: פלדה מגולחומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 טי.לס: פשפכיםסטי, : פלדלוחין   

 יש.: טבחבמגז גז ועד נקודת המקור הה מצנרת גז בדיר 6.73.

 .: ישהכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

  הערה: 

 תוק, ת, ברזי ניהתאמו, ים, מאריכיםם עבור מחברתשלומחיר הדירה אינו כולל לפי החלטת החברה. הינו רה, בדי הגזנק' מיקום  

 יבור הגז, עצמו לח הונוהמך התקנת המונה ם לצורהנדרשישלומים נוספים ותאי מלונים, פיקדון ם, ריכוז מ, מיסימונה פיקדון 

 ,()הכנה בלבד בשרוול פלסטי לתחמושצנרת אספקת גז  בבניין.ברה לפעול הגז המורשית ע"י הח' הקונה ישירות לחב אותם ישלם 

 ירה.כלולה במחיר הד 

 

 

 (זו  להטבהערות לאחר )ראה  ורתשמתקני חשמל ותק  – 5ה מס' טבל 3.7
 

 ספח ג'ון, ראה נלפת טבית תקע ונקודו אור, מחיר זיכוי לנקודות מ
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה
 ;רתנק' תקשו 

 .נק' טלפון 
 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 מפלס כניסה

 רהלדי  כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 טרקום אינ -

  ביללומפסק תאורה  -
 . ר מדרגותקומתי/חד

 . לוח חשמל דירתי -
ארון תקשורת כולל   -

 . שקע 
 ניה/טלוויזיה טלפו -

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

  תוספת  -תריס חשמלי 
ל להפעלת  נקודת חשמ

 התריס. 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה
 ;רתנק' תקשו 

 .נק' טלפון 
 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 1 מטבח

6 
  מהם)אחד 

  כפול, אחד 
מהם מוגן  

ת  דרג ב מים
44IP    ואחד

ן  מהם מוג 
בדרגה  

 גילה( ר

- 
 )יג(  1

 ר( נו)ת
- 

ם, בתי  ם השקעימיקו
התקע יהיה מעל  

בודה ככול  משטח הע 
האפשר ובהתאם  

לתכנון המטבח יותקנו  
שקעי כח נפרדים  

 למדיח, לתנור, למקרר 

 - 1 1 - 3 1 שינה חדר

 הרחצ רחד
 בחדר שינה

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

  בית תקע )
 ור( לתנ

- - 

גות דרם מגר
 מיפני 

1 
)כולל מפסק  

 יף( מחל
- - - - - 

 תפסמר
 שמש

1 
 מוגן( )

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - - 

חסן כלי מ
 גינה

1 - 1 - - 

החשמל של   ריכת צ
המחסן תחובר לשעון  
החשמל הדירתי אליו  

משויך המחסן. או  
ופין שהזנות  לחיל
שמל של כל  הח

המחסנים יחוברו למונה  
משותף ונפרד  

  אומחסנים בלבד,  ל
נפרד לכל מחסן,    נהמו

כר ועפ"י  המולהחלטת 
 בחירתו. 

 עליוןפלס מ

 רוזדורפ
1 

)כולל מפסק  
 מחליף( 

1 - - - 

  3בפרוזדור באורך מעל 
כולל  מ' או בפרוזדור ה

נקודות   2פניית "ר", 
 ר לפחות + מחליף. מאו

שינה  חדר
 יםהור

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( למנורה

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

'  ק )נום רקאינט -
 שמע/דיבור בלבד( 

   צהרח חדר
 הורים

1 
 מים( ן )מוג

- 1 
1 

בית תקע  )
 ור( לתנ

- - 

 - 1 1 - 3 1 חדרי שינה

 /ד"ממ
 הח. שינ

מנורה לפי  
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

פיקוד   תקנות לפי 
 העורף

 חדר רחצה
 טיה()אמב

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

קוצב זמן  + התקן 
דוד  לק  מפס ל הכול

קום עפ"י  השמש במי
 ון. התכנ

 ני+ אוורור מכ 

 ת מרפסת שרו 
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 )מכונת כביסה, 
 ש כביסה(מייב 

- - 

 מרפסת
 ששמ

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - - 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה
 ;רתנק' תקשו 

 .נק' טלפון 
 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

החשמל של  ריכת צ
המחסן תחובר לשעון  
  החשמל הדירתי אליו

ו  א  משויך המחסן.
ופין שהזנות  לחיל

החשמל של כל  
  נה מחסנים יחוברו למוה

פרד  משותף ונ 
  למחסנים בלבד, או

מונה נפרד לכל מחסן,  
י  המוכר ועפ"להחלטת 

 בחירתו. 

 סתורמ
 כביסה

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 מזגן(ל

- - 

    

  אחרותהערות לטבלה ו 

 דת הדלקה אחת.אהיל/ ארמטורה(, כולל נקו -ויכיסו קרה )ללא נורהבית נורה על גבי קיר או ת = דת מאור קיר/ תקרהנקו  (א)

  בנפרד(. או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע )שני שקעים .חשמל רגיל חיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם= "שקע" בודד ל רגיל(קע מאור )ת בית (ב)

 לפחות.ממ"ר  1.5 החיבור יבוצע בכבלים

החיבור  ע בנפרד(.ספר כל שקנ או יותר בפנל אחד,)שני שקעים  זרם חשמל רגילמן יזוהנ דד עם כיסוי,שקע בומוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5צע בכבלים יבו

לכמות  ושאינם תוספתף א' בסעי ויניםות המאור )בתקרה או קיר(, המצשל נקוד תאור בלבד לאופן ההדלקה דלקה כפולה=ודת מאור הנק (ד)

 ת בסעיף א'.מאור המצוינוה נקודות

 2.5ם קבלים ובר ישירות ללוח למפסק נפרד עמח כל נק' במעגל נפרדלי נפרד )שמים על גבי מעגל ח/"שקע/ים" הנמצא = עגל נפרדמע תק יתב (ה)

 מ"מ . 

 בדרגת הגנה גבוהה.פרד אך אביזר הקצה מוגן מים שמל נעגל חבית תקע מוגן שאינו בהכרח במ או אחר= IP44תקע עם דרגות הגנה בית  (ו)

בין מחשבים,  –נקודת תקשורת ללות נקודת טלפוניה, לחוד וכו אוות ביחד )קומפלט( נקוד 3= )מחשב( חוץ/תקשורת ון טלפה/טלויזי נקודת  (ז)

אינטרנט. /יבור הדירה לרשת הטלפוניםללא חים.  רות לחיבור לקליטת שידורי כבללקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשחיבור  –זיה קודת טלווינ

 .כולל כיסוי 1ודול מ 55ופסא וק נקודת ההכנה בקירמשיכה מריכוז התקשורת ועד  וטוח ורורת תכלול ציננקודת התקש

 .(ןהענייעמדת שומר לפי ליסה למבנה או דלת כנליזרי קצה לתקשורת פנים )לאות כולל אבנקודה/ות מקודת טלפון פנים )אינטרקום(= נ (ח)

  מ. מ" 2.5מפסק נפרד עם כבלים לח ללות , מחובר ישירועל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = קודת כחנ (ט)

וז תקשורת ועד נקודת ההכנה )מחשב( מריכ נק' תקשורתהכנה ל ול"( וחוט משיכה בלבד.ת הכוונה לצנרת )"שרוצוין אחר לאבאם "הכנה"=   (י)

למניעת ספק י(. ליר)ספ" ולא "תנור להט"מפזר חום"  יותקן )באחריות הדייר(,חדר הרחצה דלת  מעלת באם ההכנה לתנור חימום נמצא. בקיר

 ום כוללת שקע מוגן מים.ההכנה לתנור חימ ברה.ים ע"י החפקמצעי חימום לא מסויודגש כי א

דליקים/מכבים את אותה/ם מ ם, אךביניהנפרדים שונים הנמצאים בריחוק ת להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים מאור הניתנו נקודה/ות =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

הנקודה תחובר ישירות  קום המתוכנן לכיריים., מתחת למבחת פאזית בארון המטתותקן נקודת תלתלת פאזי=  רבו חי לתת מגורים הכולבדיר (יב)

 החשמל הדירתי.בלוח מפסק ת כל החיווט לרבות בית שקע וה. הנקודה תכלול א5*2.5ווט בכבל וח החשמל ותחלת פאזי בללמפסק ת

 

 או במסמך אחר ט מכר זה פרויין כך בטבלה, במעיל יותקנו בפועל רק באם צלת ערו בהיש התייחסות  )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם

 להסכם הרכישה(. שצורף 

 

   לתאורת שבת  נגנוןמובחדר מדרגות  צן להדלקת אורלח .יש: ת מאורו בכל קומה: נקוד בואה קומתית:מדרגות/ מ חדר   3.7.1 

  יש. :תיתומדלקת אור במבואה קלחצן מתוך הדירה לה יש. ר:ו א לקתהדלחצני  יש. ר:גופי מאו . קבועה לילה              

 ניה )בקשה להיתר(.ת התכנון והבעל פי תקנוכנת שרוולים )צינורות( בדירה : הטלפון חוץ  3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן : סוג:פעמון  3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגי הדלקה/שקעאביזר 3.7.4 
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בתוך  כולל שקע רגיל(,)דירתי ולוח תקשורת  (בה בעתידרחלצורך ה מודולים 6-)כולל השארת מקום פנוי ל י רתדי  מללוח חש 3.7.5  

 אין.ון שבת: שע: יש. מפסקי פחת מהנדס החשמל.לפי תכנון   מיקום: .יש: הדירה

 כולל קוצב זמן.  : יש.חשמלי שמש/ם, מי  ודמל לדנקודת חש 3.7.6 

 .ע"י וע"ח הקונה( ונה אשר יוזמן ויותקןוהתקנת מ נהירה אינו כולל הזממחיר הדאמפר. ) 3×  25זי: אפ תלת: ל חיבור דירתי גוד 3.7.7 

 ראשית בקומתיסה הת הכנ, כולל לחצן לפתיחת דלע דיבורשמ )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, םכת אינטרקו מער 3.7.8 

 .ר שינה הורים(בחד רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.אי: גל סגור )נפרדת(מערכת טלוויזיה נוספת במע 3.7.9 

  רוציתלוויזיה רב עלקליטת טם לחיבור לכבלי הכנה :טלוויזיה הכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

לחילופין  . (אשר תספק שרות זה ערוצית -רת הטלוויזיה הרבלחבת ישירובפועל  אשר ישולם ע"י הקונה  ללא ממיר וללא חיבור)   

ונה ע"י הק שממיר דירתי אשר יירכ )ללא M.Fדיו ור 33, 1,2י ערוץ ורלקליטת שיד בניניםאו למספר  ןלבניית מרכזית חצלנת נטא  

 שרות זה(. מספק  

 

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. " אוהנט"ווי "י מאורר דירת, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני )משותף( ו/או עתקנותלפי  המחויב באוורור מכני ורור חללאו  -  

מלהחש ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים המערכת .הדירתית החשמל ריכתצ של בקרהול לניטור מערכת תקןתו דירה בכל -  

 .תניםהמש החשמל תעריפי הזנת ותאפשר תהישראלי   

 :תכלול המערכת                                   

 חשמלי רםז המודד רכיב על ססתמתב אשר הדירתית החשמל לוחב הדידמ יחידת                                   

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

 ותםא ומציג מקומית בצורה הנתונים את ומעבד המקבל אלחוטי דיגיטלי צג                                    

 סההכני במבואת / הכניסה לדלת וךבסמ ,הדירה בפנים תקןיו הצג ; רהברו בצורה                                    

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת האנרגיה השוטפת צריכת נתוני את תלפחו יציג הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובהובג נגיש במקום                                    

                                .הכספית                                   

 .3.5תחים סעיף ים בטבלת פריס/ים חשמלי/ים. ראה גם תריסחיבור לת -

 

 דירה:מתקני קירור / חימום, ב .4

 :תכלול אשר מהקו בכל יפאז תלת דרטיתסטנ אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנהיש  ן.אי רכזי מ מיני  דירתי  מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל ראווי פיזור המאפשר אחר מיקוםאו ב המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד ידלמאי תוכנןמ מיקום .1                   

 ;ההדיר     

                        המתוכנן קוםהמי בין הרצפה במילוי ונעה רית בקסמוכנ חשמלי ודופיק נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות תשתיותה ועביצ  .2                   

  וצאמ .ההכביס לניקוז מסתור או רצפה םלמחסו המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,עבהמתוכנן למה המיקום ועד למאייד                        

 .לבפוע המערכת להתקנת עד ,בסג חבלו יכיסו באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                      

 .קיר המסדרון לע תרמוסטטה למיקום עד המאייד ממיקום ירק לפיקוד ריק שרוול תהתקנ                   3.

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

 .המעבים / המעבה םקוילמ רתומוס מוצנע וםמיק . 5                  

 ממ"ד. במקרה זה ההכנה תכלול:צע הכנה למזגן עילי בהעורף, תבו *באישור פיקוד    .   6  

 שמל. חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח הח נקודת -                    

 ה הצינור ייסגר במכסה. קצ ירה.דם רצפה פעיל בניקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסו צנרת -                    

 ומוסתר ע"פ התכנון.בה יהיה במקום מוצנע מיקום המע -                    

 זוג האויר.נות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיל ההככ  -                            

 לכל  יזוגמ מאפשר אינו הדירה תכנון ירוהאו גמיזו מהנדס עתקבי פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .ין: אמזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ צלנים מפו/ןלמזג הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני כתמער אמצעותב חלקיה  

 .מים ניקוז וצנרת גז תצנר, צנרת חשמל לרבות הנדרשות התשתיות   

  .אין: ין י בבנ תממערכת מרכזי  מיזוג אויר דירתי הניזון  4.3

   .: איןפועל בגזהתנור חימום   4.4

 (.רחצה )בחדרי .מוגן שקע כוללתה חימום לתנור נקודה תבוצע. ן: איימום הפועל בחשמלתנור ח  4.5
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 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.ונבקטורים חשמלייםק  4.7

 .: איןום תת רצפתי חימ  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 
 
 

 
 ובטיחות בדירה, במחסן: אש יבוי כסידורי * .5

 .: ישאם נרכש()ב במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי :הבדיר )ספרינקלרים(:אוטומטית  שמערכת כיבוי א 5.1  

 .ת הכבאותדרש ע"י רשויככל שי: גלאי עשן  5.2  

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

 

 , כבאותהע"י רשות  דרשי י ש , ככלעליהם ות חיפוי/ציפוי רבל ,לו איבוי ובטיחות כ גילוי, סידורי * התקנת   

 תיכנוניות.ישות ום אחר עקב דרתקנו במיק, ו/או שיסומנו אך יו נית המכרכבתו  יוצגו  לא בהכרח    

 

 ונות:עבודות פיתוח וש .6

 חניה 6.1 

  : בתחום המגרש;כולם. הירדחד לאת ממקום חניה ולא פחו לפי היתר הבניה: לבניין/ים מקומות חניההכל סך  6.1.1   

 . טיבוע בסיד סינטו בבטון ציעשו בטיח פנים א :פנים המרתףגימור קירות . המרתף בקומותיות נכל הח              

  ;אין)לפרט(:  חניות במקום אחר  

 .המכר מצוין בתוכניתכ: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, תפת(משו /חניה לנכים )פרטית 6.1.2   

 כה רשמי  הצגת תג נר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם וח ובנספח החניה להיתסביבה/פית/שמסומן בתכנית המגרחנייה לנכים כ             

 ין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה.ה, בנכ רד התחבורה(, ובהעדר רוכש מטעם מש                               

 : יש.מערכת תאורה .מוחלק בטון :מקורה חלקית /הרמקו  החני  גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: שה לחניה מהכבישגי  6.1.4  

 בתכנית המכר.ימון : לפי סמיקום חת לפחות.א: מספר חניות לדירה 6.1.5  

    אין. :לחניהיסה בכנמחסום  6.1.6  

 

 מגרשח הפיתו  6.2 

 .לבנין ניסההכ למבואת עד מהרחוב צוניתחי כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום                               

 ]לבנין יסההכנ תמבוא ברוחב חותלפ[ רוצף מ כניסה שביל תכלול החיצונית הרחבה                                

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

 .אבן טבעית /ליט/ אספלט/ אבנים משתלבותרנוון/ ג: בטחומר גמר שבילים: 6.2.1  

 .ככל הניתן בעל גוון בהיר יהיה הריצוף  .ן טבעיתלבות/ אבן/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משת: בטו: חומר גמרדרגותמ/שבילים 6.2.2 

  ני במים בהתאםגינון חסכו .יש :צמחיהי סימון בתכנית  מצורפת(. ל פ)ע .יש: חצר משותפת 6.2.3  

   לאות.להנחיות משרד החק                                

 .יש :משותפת רשת השקיה 6.2.4

 שקיה. ת הלא מגונן וללא מערכ לשטח  ונההכו . )חצר,לפי תוכנית המכר :דרצר מחיציאה לח ;יש: ה/ות הגן חצר, צמודה לדיר 6.2.5  

 י הרוכש בעת יעשה ע" מים משולי הבניין( קת)להרחחצרות פרטיות : סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בהערה   

 .הפרטיתידור הגינה ס    

 ,שוחות וכו'( צנרת,ים,  מרזב/), חלחול ביוב ומיםת, גז, שמה/ויתכן גי: ה לדירה/ות גן ט מערכות משותפות, בחצר הצמודפירו  6.2.6  

  .כיבוי קשורת,ת מל,חש   

 מ"ר. 7-לא פחות מטח בש : יש,ה לדירה/ות גן הצמודמשטח מרוצף בחצר  6.2.7  

 דרישת הרשויות. לפי היתר הבניה ומר: חו : ל המגרשות ש/גדר בחזית 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה תמאושרהפיתוח ה לפי תוכניתצע בגובה ממו    

 אין.(: לקהבח קומה פתוחהמת עמודים מפולשת )קו  6.2.9  
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   מערכות משותפות .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,ם חברת הגז, בתאום עעיקרק -גז תת י/צובר באמצעות סידור מרכזי גז: פקתה לאסהכנ    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. ותעפ"י דרישות הרש ו/או ע"י החברהיקבע קום אחר שיהבניין או במהמגרש או    

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 הגז. הינם בבעלות חברת וצנרת אספקת הגז ,גז כאמורי הצובר/ובהר בזאת כי מ   

 ;: ישזי לדירהמרכ ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : וםמיק. : ישהדירה ספקת גז בתוךצנרת א 7.1.3  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 בטיחות.ץ הת יועהכיבוי והנחיולפי דרישות רשות  :ערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגותמ 7.2.1  

 י והנחיות יועץ הבטיחות.פי דרישות רשות הכיבול: רוזדוריםבמבואות/פיקת עשן מערכת לינ 7.2.2  

 ות.טיחרשות הכיבוי והנחיות יועץ הב לפי דרישות :מתזים )ספרינקלרים( –ית וי אוטומטבמערכת כי  7.2.3  

 ות.הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות ות רש: לפי דרישלתן עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכו  7.2.4  

 חיות יועץ הבטיחות.ישות רשות הכיבוי והנלפי דר :עשן גלאי  7.2.5  

 טחים משותפיםבש יבוי בוי )הידרנטים( וארונות כ, ברזי כי אש כיבוי ו  גילוי  ערכותמבות כבאות, לרהכל סידורי : הערה     

 באות.הכ רשות ות לפי דרישותמיקום וכמ פרטיים, או               

 

 ועץ הבטיחות.שות הכיבוי והנחיות יע"י ר שידרשככל : במרתפי חניהאוורור מאולץ  7.3 

 אין.: ת(הדירו )להזנת  תי ג אוויר מרכזמערכת מיזו  7.4 

 .אין בחדר/ים לשימוש הדיירים: מערכת מיזוג אויר 7.5 

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר בותתי ם:מיקו  ר שגוי. לדוא 1לוועד הבית,  1לכל דירה, : תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות הובניי תכנון תקנות לפי לומיניוםא זיתח בעלות ויויה הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                     

  :יםמיתקנים אחר 7.7 

 חדר/ים לשימוש כלל  ם(,תפים משובחלקי)תאורה  מאגר מים, מערכותת מים, מערכות סניקה ומשאבו  

 כננים והיועצים.ת המתתוכנילפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין םבבנייניאו  ם סמוכים,נייטובת בניבבניין ול הדיירים  

 

   ה למערכות תשתיתחיבור המבנ .8

 .: איןחצרל נפרד מיםמונה : יש; לבית ראשי מונה מים : יש; ו מים מרכזי לק חיבור 8.1  

 ש.י חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 ת מונה.לא כולל התקנ; יש. חברת החשמלבהתאם להוראות  ,חשמלניין לרשת החיבור הב 8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל לא  ר(:תכנון והבניה )בקשה להיתנות הבהתאם לתק :בניין לרשת הטלפוניםבור ההכנה לחי  8.4  

   (.3.7.10 סעיף  הכנה בלבד )ראה גם .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי רת תקשו  ר הבניין לרשתחיבו  8.5  

 ות שביצועם בפועל עבודבמחיר הרכישה.  כלוליםישה, רכי גניקוז, ד ,ומכיםקירות ת: כביש, מדרכה, י הגובל במגרשפיתוח כלל 8.6  

 שות המקומית אינם באחריות החברה.הר יעשה ע"י  

  (.הבניהאו אחר לפי היתר  ם טמוניםכלייש )מ: לאצירת אשפהמתקן/ים  8.7  

 .רשות המקומיתה ע"י: אשפהפינוי   
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   וש משותףרכ .9

 : משותףתיאור הרכוש ה 9.1 

 ם בתוכנית המכר.באם סומנו כמשותפי: ניה משותפיםמות חמקו     9.1.1   

 אין. :(פתוחה ועמודים, )קומת כניסה מפולשתה קומ 9.1.2   

 .לפי החלטת בחברה: ם לדירותודי מנם צי מחסנים שא 9.1.3   

    מ"ר. 14-א פחות מלבשטח:  .: ישת כניסה)לובי( בקומ מבואה 9.1.4   

 .ש: יקומתית (מבואה )לובי  9.1.5   

 .בנייןכל  ב 1)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 .בנייןבכל   1: מספר מעליות: יש; מעליותיש; : פיר מעלית 9.1.7   

 יש.על הגג: חלק התפוס על ידי מיתקנים ה תופחל :גג משותף 9.1.8   

 ממ"דים. -מוגנים דירתייםיש מרחבים  אין. :קלטממ"ק/ מ 9.1.9   

 אין. :דים משותףו חדר ד 9.1.10   

 שאבות, חדר ממערכות סולאריות, משאבות סחרור, ( כגון: פותותמש ו/אוערכות טכניות )פרטיות : יש ממיתקנים על הגג 9.1.11  

  דין.פי כל  ש רשות מוסמכת עלוכל מיתקן אחר שתדרור מים מאג           

 .ש; ילא גינון שטח ל : יש.פתוח בתחומי המגרשושטח  חצר 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף החרים במפרט זה, א כמפורט בפרקים:  נם רכוש משותףקנים וחלקים נוספים של הבית שהי מית 9.1.13   

 ת המכר.בתוכניו   

 

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

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 שותפת.מגישה לחניה  9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 קומתי. לובי  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() ות אל המיתקנים השוניםרגגישה מחדר מד 9.2.6  

 חדר מכונות. אל תדרגו מגישה מחדר  9.2.7  

 .תפים()משו  לחדר/ים טכני/יםלובי קומתי ממחדר מדרגות או  גישה 9.2.8  

 .ל הגגע פיםמשות תקניםי וס על ידי מהתפ –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 מוגנים בדירות(. יםיש מרחב -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 .ותף שוש מכע"י החברה כרככל שיוגדרו : חלק אחר 9.2.12  
 

 ים לפי העניין(/)לבניין בית משותף 9.3 

 ה בבית משותף או בבית ר דיררות(, המוכיחוק המכר ד –)להלן  1974 – דהתשל"ירות(, לחוק המכר )ד 6לסעיף בהתאם  )א(  

 י מצוהנון קשל הת הוראה חל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנהש עד להירשם כבית משותף והתקנוןהמיו    

 ניינים:עיין; ואלה האותו ענ המכר פרטים על לחוזה לכלול במפרט או לצרף  להלן, חייב םהעניינים המנויי המתייחסת לעניין מן    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 הצמוד לדירה; תף שיעורו של החלק ברכוש המשו (2)   

 חויבים בקשר אליו;המ םרותיית המשותף ובששיעור ההשתתפות בהוצאות הבי (3)   

 הבית המשותף;בדבר ניהול  סדרי קבלת החלטות (4)   
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 חוק המכר דירות;)א( ל3ור בסעיף מבצו בדרך האכל עניין אחר שקבע שר השיכון  (5)   

 ב יהתחישה המכר, כמי המנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזם מסר פרטים על עניין מהענייני מוכר שלא )ב(  

 ת  המשותף. חולו על הביילגבי אותו עניין שהוראות התקנון המצוי     

 

 וד לדירה:ורו של החלק ברכוש המשותף הצמשיע 9.4

 של כל  ( לשטח 5כר זה פרק א' סעיף מ תה ואופן חישובה כמפורט במפרטפשר ליחס שבין שטח הדירה )כהגדרכל האהיה קרוב כי 

 יקול דעת כפי שיידרש לפי ש תף,ם הבית המשווט אחר הקשור ברישל תיקון ביחס זה או בכל פרלכ ף בכפו , זאתבבניין יחידות הדיור  

 השטחים ן ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבו. בחישוב חלקה של כל דירה בבית וסמכתכל רשות מ ייידרש על ידמוכר ו/או כפי שה  

 (.6' סעיף הצמודים לדירה )כהגדרתם במפרט זה פרק א  

 

 ית:קבלת החלטות בדבר ניהול הברי דס 9.5

 . 1969 -מקרקעין התשכ"טקבוע בחוק ההיהיה על פי  

 

 :ויבים בקשר אליו ם המחף ובשירותי תת הבית המשו שיעור ההשתתפות בהוצאו  9.6

 וד לכל דירה.צמיעורו של החלק ברכוש המשותף היהיה על פי ש 

 עות שלהוצאות הקבוהחסי כאמור ברכיב יחויבו בתשלום חלקן היועל בפ ששימו לא יעשה בהן ה בידי המוכרניידירות שהחזקה בהן תה

 יהיה פטור ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכר  בפועלגין צריכה ביב ההוצאות משותף בלבד, להבדיל מתשלום רכאחזקת הרכוש ה

ר מזכויות ההצבעה שלהן כאמו רועגלי לבוזאת מ, פועללאחר שיוכיח  לגביהן כי לא היתה צריכה ב האמורות ותמתשלומן ביחס לדיר

 .בתקנון המצוי

 

 (:או שיוחזרו לרכוש המשותף/ף )ו המוצאים מהרכוש המשותהחלקים  9.7

 כניות המצ"ב  ם בתניותף השטחים הבאים אשר מסומהמשמהרכוש  יוצאו, בהסכםבעניין זה אמור י לגרוע מהלמב      

   כר.מו/או בהסכם הו/או מצוינים במפרט המכר       

 י קביעתה הבלעדית של החברה.דירות בבית המשותף לפף ויוצמדו לתצאים מהרכוש המשומות החניה שבתחום המגרש מומקו .א

 יים. רטחי חוץ מקוש . ב

 . מעט חדר עגלות משותף, ככל שיש(ל) יםמחסנ .ג

 מסתורי כביסה. .ד

 לעיל(.  9.2.9גגות )למעט החלק כאמור בסעיף ו , גינותמרפסות .ה

  .ות המוכרתת והמחסנים לתא שבבעלוצמדו החניויהמחסנים לדירות, לא יוצמדו כל החניות ו/או תף והמש תעת רישום הביככל שב .ו

 

 

   ____________    _________ ___   _________ ___ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה          

 
 המשותף.מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית  ח א'ספנ

  .כלליות רותעה ב' נספח
 .בלאות זיכוייםטנספח ג'       
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 עלי הדירותגות בים שיועברו לקונה ולנציסמכים נוספמ – 'נספח א 

 

 פרט:יצורפו כחלק בלתי נפרד של המ יות אלונתוכ 10.1  

 דירה.השל  יות()חיצונחדר ומידות כלליות  כל ות שלמידהכוללת  1:50 -קטן מתכנית הדירה בקנה מידה לא  10.1.1   

 בקומה. משותף ההכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מטה מידה לא קנירה בקתכנית הקומה בה נמצאת הד 10.1.2   

 בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -יפוסית בקנה מידה לא קטן מקומה ט תתכני 10.1.3   

 ף הכוללת סימון הרכוש המשות 1:100 -א קטן מידה לנה מרתף בקות מפולשות; קומות מקומיסה/ כניות קומת כנת 10.1.4   

 . 1:200ום מוקטן לקנה מידה בציל ; תכניות אלו ניתן לצרף ים מוצמדיםשטחים דירתיו   

 . 1:100 -ה לא קטן מתכנית קומת גג בקנה מיד 10.1.5   

משותפת  חצרסימון  כוללתה 1:250ת היתר בניה בקנה מידה בלקמית לשה לרשות המקוכפי שהוג תכנית המגרש 10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 התאם לכל דין לרבות על פיבלמסור  ת ולחומרי הגימור, שישורכהמעלכל  ושימוש אות תחזוקהיינתנו הורסירת הדירה מבעת  10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 גימורם.על דירה קת כל רכיבי הפות לתחזופעולות שוט )א(   

 מיזוג אוויר,  מערכותות, מערכות בטיח לרבות השירות המותקנות בדירה ה מונעת של מערכותתחזוקלת ותחזוקה כול )ב(   

 .קטרומכניות וכיוצא באלהות אלמערכ   

 ת ותקופתיות, אם נדרשות.תדירות ואפיון ביקורות שוטפו )ג(   

 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.יצרן/מות תקנים בדירה, לרבות שת המורכוד ומעאחריות של ציוותעודות  מפרט טכני )ד(   

 

 רכות וחומרי הגימור של של המע התכנית והוראות תחזוק (1) ייןה בבנמסרת הדירה הראשונה אשר לו נר לרוכש דירוכר ימסהמו 10.3  

 ניין:עבהמכר דירות פי חוק  ליין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות עהבנ  

 י הבניין על גימורם.רכיב ת כלפעולות שוטפות לתחזוק )א(   

 יזוג ערכות ממערכות בטיחות, מעליות, מבות רות המותקנות בבניין לרהשימערכות ה מונעת של קותחזו תחזוקה כוללת )ב(   

 באלה.וצא ו מכניות וכיאוויר, מערכות אלקטר   

 ם נדרשות.א ,פתיותת שוטפות ותקוון ביקורואפיתדירות ו )ג(   

 לפון ליצירת קשר.פק ומספר טמות יצרן/ סשלרבות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, ודות ותע מפרט טכני )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  וןערכות והפיתוח לרבות מספר טלפיין, המנמת צוות המתכננים של הברשי ()ה   

 ת, מערכות בטיחות תקשורמל וחששל אינסטלציה סניטרית,  לבדות בפלמערכות המשות( AS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 מור אולפיה על רוכש הדירה ה בכתב למסמכים האמורים הנחיה המוכר יצרף  ה ובפיתוח.נות במבומערכות אלקטרומכני   

 ינויה.מיד עם מ ו הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה(למסור אותם לנציגות הזמנית א   
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 הערות כלליות ואזהרות   –ב' נספח 

 ת למבנה ולדירה כלליורות הע

  .מועד קבלת היתר הבניהפים להתק ניה והתקן הישראלי,התכנון והבישות תקנות רלפי ד כל המוצרים והמלאכות יהיו .1

לטלוויזיה נה קן הכינה בבניין מתית אם התקבבניין ו/או אנטנה מרכז )לא סלולרית( נטנההא פטורה מחובת התקנת מתקן לאהחברה ת .2

 להוראות כל דין. פוף בכוין, ת לובכבלים ו/או צלח

המרתף, ו/או להימנע  ל איטוםעו/או המתחייבת לשמירה  נדרשתית, ולנקוט בכל פעולה הות וועד הבו/או באמצע ול בעצמלפעוהקונה מתחייב  .3

צוע ריסוס ם ובירנייילת צמחיה בעלת שורשים חודשת ק, אילרבות אך לא ררט לעיל, סיכון לאיטום המרתף, כפי שפוכדי  ה שיש בהמכל פעול

 .למניעת קינון חרקים תקופתי

 ת. ן עוברוהרת ו/או גובה החלל בהן את צוו/או סגירה אחרת וישנו בתקרה קלה יכוסו ומור ארכות כמע .4

נות שיפולים לא יבוצע קיטום פיאו ות ו/בחיפוי קיר. םהישראליי חים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקניםבחיפוי ובריצוף יעשו מרוו .5

 .גים()גרונ

ת ובזק, כבלים, לצורך מערכשמל, ה ו/או המגרש, לחברת החתחומי המבניד שטח/ים במרה להעלמניעת ספק יודגש כי באם תידרש החב .6

ובזכות  ך גישה, כןצורל ןייוש במתקני הבנלרבות שימ סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית ות הבניין ו/או בניינים אחריםהמשמש

 ים אלו.טחגין שמתשלום מיסי ועד בית ב אלו פטוריםיהיו גופים  כמו כןשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. פול בוהטיהשימוש 

 ות.ת או סגורים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחובמחסנים דירתיים חומרים הפולטלאחסן  רחל איסור חמו .7

 מסרה הדירה לקונה.טרם נמו בבדירה ע"י הקונה או מי מטעות עבוד יבוצעולא  .8

הבניין.  תים כללרעברי צנרת ואוורור, המשות ומהיו תקרות מונמכות, קוריכול שי יםו ע"י הדיירשרכשי ,)ככל שקיימים( במחסנים .9

 וד.ובתפקיפגע בשימוש  באופן שלאו ונפרד למחסנים בלבד תעשה  מהרכוש המשותף הזנת החשמל למחסנים 

אך לא  הפרעה ולים ליצורים החלל ועלנ, מקטיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסהח' מים וישל דוד המים החמי מםמיקו  .10

 במפרט.קבוע פחות מן ה

דרישות עומדת בם עשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהות מיזוג האוויר ע"י הקונה, ינו מערכקבאם יסופקו ויות .11

 ומפגעים.ים לרעש התקנות

ונה "י הקאביזרים כלשהם שיובאו עפריטים או רי הבניין, ממו לחוזק כלשהו שיגרת כלשהי לאובדן, מחסור או נאחריוראי המוכר לא יהיה אח .12

ים הפריט,יצוע העבודה ים ו/או בכל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומר ,מכןלפני התקנתם בדירה ובין לאחר את בין זלדירה או לבניין, ו

 ונה בלבד.על הקחול והאביזרים והתוספות הנ"ל ת

ת ת על מנאת הדירה לרשות הקונה וזהעמד לוש השנים הראשונות מעתף לפחות בש, באופן תכוןהמוג בחשוב להדגיש כי יש לאוורר המרח .13

 .וי המרחב המוגןעש שמהם בקירות הבטון מה והנמצאבאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האד אלהימצול לסלק שרידי גז ראדון אשר על

 מחסניםיות, חנ ,פרטיים, כגון גינותבשטחים רו נה ואשר יעבברים במו צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיייוב אות ביתכנו שוח .14

 ני ויועצי הפרויקט. מיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנמספרן ו ומרפסות פרטיות,

וקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם '( ימוכד חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביובת )השונוות של מערכות ניים ושוחפילרים )גומחות( עירו .15

 שויות.שרו ע"י הרהפיתוח שיאו תכניותל

 תלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.סיעה המרוצפים באריחי "אבן משדרכי נ ול שבילים, מעברים ואפילדים עברכבים כבנסיעה  .16

 נה.עא תיפגובכל מקרה זכויות הרוכש ל אישור הרשויות.ו/או נון ה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנייות החים במספר מקומכנו שינויית .17

 ייםעמ(, למרתפי חניה תת קרק)גפ" ים המונעים בגז פחמימניכניסה לרכבאסורה ה .18

 תף/ים.במרתפים פרטיים או משובשטחים  ,בגז פחמימני )גפ"מ(לאחסן כל מתקן המופעל  סף חל איסור חמור להתקין ו/אובנו .19

ית, בגבהים שונים ו/או אופק גלויה אנכית העברה ות הרשויות ובכפוף להוראות כל דין, תיתכןהנחי ו/אולפי דרישות התכנון  .20

רכות הבניין המשותפות ושל מערכות שאינן כניות, של כלל האלמנטים של מעסומן בתמנה, כמסומן או בשונה מהום שוובמיק

חשמל,  , קווירת ניקוז, שוחות ביוב, צנרת מ.א. ואוורורב, צנביו צנרת מים, צנרת חשמל, צנרתן: ד כגורת, תעלות ועוותפות, צנמש

ה פרטית, , בגגות מרוצפים וחצרות, בחניבמרפסות צמודים לדירה, במחסנים,טחים כדומה, בתחום הדירה, בש, תקשורת וטלפון

ים הטכניים. היועצלטת מן/למצוין בתכניות, לפי החמסועבר לובתקרות הכל מ, בקירות בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים

ר גישה שן הן עוברות. הקונה יאפלל בהו את צורת ו/או גובה החאחרת וישנ ו/או סגירה הקרה קלמערכות כאמור יתכן ויכוסו בת

 לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.

ביקורת, השייכים לכלל  פתחי וכן ת )מים, ביוב, ניקוז וכד'(נרורות ציה, יתכן ועובסן או החנברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדירה, או המח .21

 ותפים. שלקים מהבניין, ומהווים ח
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ים, בהתאם לאילוצי התכנון, יים בתהליך רישום וחלוקה סופית ושינווינם סופיים וייתכנו סטיים, אהפיתוח, והחלקים הצמוד לות המגרש,גבו .22

 .ת הרשויותהביצוע ולדרישו

בחירה כבר  המאפשרבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפי המפרט דמה ההתק וטרם חתימת החוזה עם הרוכשדה ק במילמען הסר ספ .23

או דרישה ו/או זכות /עתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ושיקול דלך אחת האפשרויות בהתאם ר מתותאפשר בחירה. הקבלן יבחושלם, לא תה

 קבלן.ת בחירת הבחירה או החלפה בעקבו

בחשמל  עלות השימוש ק מהן.הבית, וזו שתשרת את דירות הפרויקט או חל פת שלמשותיחובר למערכת החשמל ה  - T.V-טנה למגבר אנ .24

 המשותף. הבית תהיה חלק מהוצאותהמגבר של 

 ת באדנית אלא במכלי שתילה.אין לשתול צמחיה ישירו  - (ישככל ש) תבאדניות בנויו  .25

בדלי ללי המקצוע, יתכנו תופעות טבעיות כגון: האם לכובהתי ובכפוף לתקנים הישראלים יפווף וחן טבעית, בריצבאב -חים הבדלים בין ארי .26

 דה. מוי חלודברזל( המתבטאות בכתמים לים )יים" וכן התחמצנות מינרידים, "עינקם, גוון, גרמ

 ן לאמנים בתוכניות המכר. כמו כמסוהכרח וכו'(, אינם בות בטחון כת שלד הבניין )עמודים, קירות נושאים, קירמער -שינוי בחלקי בניין  .27

או /הריסה ועבודה הכוללת ל לכן כרצפות, קירות ומחיצות. ' בתקרות, ורת, גז וכושמל, תקמערכות מים, ביוב, חש נים בתוכניות נתיבימסומ

 .בדיקה ת, מחייבה לאחר קבלת החזקהבקירות, תקרה או רצפ ה לעומק חדיר

וב ומים ייות, בבוה )פנים וחוץ(, ו/או למערכות אלקטרומכנחלל גות בהחסומים בזיגוג קבוע, חלוניה חי בנשל פת   - יקוי תחזוקה ונהגישה ל .28

, )פיגום 1139"י גובה ובציוד מתאים והעומד בת לעבודות וע ובאם נדרש רק מורשיםי מקציונים, יעשה רק ע"י בעלו גג/ות עלו/א

 '(.מתרומם/תלוי, סנפלינג וכו

רבות ומרפסות(, ל )חדריםמעבר בשטחים פרטיים  , הקונה יאפשרהבנייןיתות בחז קירותגגות, ו ןוניקיוזוקה תח לצורך  -בשטח פרטי מעבר  .29

 .ובתאום מראש ןהענייות ל בנסיבבד מכני וכלים, הכל כמקות ציופיגומים, סנפלינג, הנח קשירת

 , מזגנים וכו' פוחיםת, מרת, גנרטור, מעליות, משאבוקשומל, תיהיו כגון: חשככול ש - ה  של מערכות טכניות ומערכות אלקטרומכניותתחזוק .30

 ן.ה ובהתאם להוראות כל דיאות התחזוקה בהתאם להרנאו הקותיעשה ע"י נציגות הבית ו/

חרום לצורך  בעתבקומה אשר ישמש את כלל הדיירים חיצוני חילוץ  לתימוקם חלון/ד ןבבנייבכל קומה הדירות מבאחת יתכן ו -ון חילוץ חל .31

רום יאפשר וכי בעת חיבפתח זה, ע וקבורג מתחייב כי לא ייקבע ס ,ם חלון/דלת החילוץממוק רכש אשר בדירה אותה ,וט. הקונהמילעבר ומ

 הדירה.ביר מידע זה לרוכש טרם בחירת וכר להעמעל החלון/דלת החילוץ.  רה אלאת המעבר בדי

ה מקצועית תחזוקבות אלקטרומכניות ואחרות המחייות מערכ השונים הותקנוובחלקיו  במבנה -הדרכה לטיפול שוטף במערכות  .32

נות ית ספקיות הציוד או המתקהחברואת נציגי היצרנים ו/או קה במבנה, ך לקבלת החזומן בסמחלה החובה לזהמוכר ושוטפת, על 

 לאופן השימוש והתחזוקה. הבית לנציגות וד, לצורך קבלת הדרכההצי

 

 אחרותות הערות כללי

 פעות באופןמוש ,רנוליטגו/או  יש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט -( וכו' ילים)מיסעות, מעברים, שב י גמרומרעל ח השפעות ססמיות .33

עה כי אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפקודי בתופ ברצפות אלו. למניעת ספק יודגשזעירים  רמיות ולכן יתכנו סדקיםאו ת/טבעי מתזוזות ססמיות ו

  שכיחות התופעה.תאם לת בהאלו. יש לבצע תחזוקה שוטפ ריםלחומ זו, האופייניתטבעית 

לגרוע ומבלי  ףאות המפרט כולן הן בנוסי הורות האמורות בתכניות, וכגרוע מההערוסף ומבלי לנל הן במובהר בזה כי ההערות הנ" .34

 מהאמור בהסכם.
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   זיכויים טבלאות   –' גח נספ

 

 יםיוריכוז טבלאות זיכ

 

 
 רות מיוחדותהע

קון לצו ותי 1974-"דל(, התשלחוק המכר )דירות 6רז וכנדרש בתיקון מס' ת המכוראוזיכויים אלה הינם בהתאם להוז ריכ .1
יים מהמפרט והתכניות רט לנרשם להלן לא יבוצעו שינומכרז, פהמובהר כי עפ"י הוראות  מכר(.)מפרט ה 2015-כר התשע"ההמ

 אחרים. ביםו חיוו זיכויים ו/אולא יבוצעהמצורפים להסכם המכר 
 

 כוללים מע"מ.אינם  להלןבים המחירים הנקו .2
 

 .ע ביום חתימת הסכם המכרהידו הבניה, מדד הבסיס:המדד מדד תשומותה צמודים ל:זבנספח המחירים הנקובים  .3
 

הליך שינויי  גרת)במס האל לזיכויים נצל זכותוהודיע לחברה/קבלן, על רצונו או אי רצונו ללרוכש הדירה מועד האחרון שעל ה .4
  ה על הסכם המכרמועד החתימימים מ 30ך ובלן בת"(, ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/הקההודעהמועד ן: "דיירים( )להל

 יתר. קבלת הה יום קודם למועד 60פחות קרה לובכל מ
 

תתקבל כוויתור ה, קופום התע"י הקבלן בת עת תזכורתרה כאמור עד התאריך האמור ובכפוף למתן הודאי הודעת רוכש הדי .5
 ל דין.פי כ ו עללזכותו ז

 

החברה, התקנת המטבח ספק  הרוכש ספק מטבחים שאינושנבחר ע"י כננים וככל ובח המתניצול זיכוי בגין ארונות המט .6
 יות הרוכש ועל חשבונו.ש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחרשר לרוכפתתא

 

 .308/2016מר/ מכרזפריטים הנ"ל בלבד, בהתאם לל התור עזיכוי כנגד ויותי לקבל ידוע לי כי זכ .7
 

 ומות הבניה בהתאם למועדדד תשכאשר הוא מוצמד למ ממכררון בגין המהתשלום האח יקוזז סכום הזיכוי הכולל והמצטבר .8
 הזיכוי.

 

 .דין. כל ל פי תו מהדרישות עמל לא יפחשמל ינתן בתנאי שמספר הנקודות ותשתיות החשמתן הזיכויים לנקודות ח .9
 

שר חדרי השירותים י חדרים כאפחות לכל שנלי אחד הנוגעים לחשמל, במתקן ביתי יותר מעגל סופקנים והת בהתאם לחוקים .10
ם מייבש, מדיח כלים, בישול ומזגן אינם כלוליים לדוד חשמלי, מכונת כביסה, ם. מעגליינם כלולים בחישוב החדררים אוהמעב

 ל את הנקודות והמעגלים הנ"ל.ת לבטפשרוסופיים, ובהתאם לכך אין א ליםל מעגמזערי הנדרש שבמספר ה
 

, והיא בסיסית והבינוי הבסיסי של משרד השיכון המפרטמפרטי המכר הינה על פי קע/טלפון בהמאור/בית ת נקודותכמות  .11
 כן לא מומלץ להפחית ממנה.ונורמטיבית, ול

 

עצמאי תתאפשר לי אך ורק לאחר קבלת  באופןינם הפרטים הנ"ל, האפשרות להתקט מן פריות לזיכוי בגיתי את הזכככל וניצל .12
לא תתאפשר בטרם  וכיו"ב תגישה לממכר לצורך מדידוי גם . למען הסר ספק יובהר כועל חשבוניובאחריותי  ,בממכר החזקה

 מסירת הממכר.
 יחשבונתם וקים ובנויים והסתיימה התקיצ מנטים. הנמצאים באלמים/ביוב/*למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/תקשורת

 ר במפרט המכרמהאמועל מימוש זכותו לזיכוי ודעת רוכש כר לעניין המלחוק ה 6כסיום "התקנת הפריט" כמשמעותו בתיקון 
פריטים ות לבחור יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא תינתן אפשרגים אצל ספק אחד מספקי החברה ים המוצנ*פרטים שו

 ים.וברז רייםם שונים לדוגמא: כלים סניטפקיבין סשונים 
 

המוכרת והקונה על חברה/טים בטבלה זו, בחתימת החרים המפוריט/ים המתומרים מהפמימש הקונה בפועל זכותו לזיכוי .13
 שינויים מוסכמים במפרט המכר.השינויים שבצע הקונה כאמור כ ה, יראוזנספח 
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 ר מרובע. מט -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  -ומפלטק

 ודד. ב ט אחדפרי -פריט

 
 
 

 וי בלבדן זיכ מחיר בגי  - מטבח, רחצה  שא: ארונות נו
 
 

סעיף 
במפרט 

 מכרה
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
 מחיר זיכוי
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
ן ל ארוכול) מ"א 6 בחארונות המטלכלל זיכוי 

, ברז מטבח, מטבח יורחתון/עליון, משטח עבודה, כת
 .כררט המ(, לפי התיאור שבמפחיפוי מטבח

 5,812 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
אינטגרלי(, לפי  ר. כולל כיויכללר רחצה )בחד ארון רחצה

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

 
 

 בלבד וי ן זיכמחיר בגי -רים רבות ואביזנושא: קבועות שרב
 

 
 רות:הע

 ה.וי פריט+התקנכוללים זיכירים .כל המח1
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 ורתיא

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 "כסה כמות

   100 פריט ומפלטק כר.יאור במפרט המ,  לפי התלכיור רחצהסוללת ברז  3.6

   126 פריט קומפלט במפרט המכר.ור התיא לאמבטיה,  לפיסוללת ברז  3.6

3.6 
ט פרור במ,  לפי התיא)אינטרפוץ( סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 פריט פלטקומ
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 ן זיכויים מחיר בגי  -נושא: חשמל/ תקשורת
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 /חומר
 עבודה

 יח'
מחיר ליח' 

 ח בש"
 סה"כ ותכמ

   72 פריט קומפלט זיכוי –תקרה  /נקודת מאור קיר  3.7

   78 פריט קומפלט כויזי –ור בית תקע מא  3.7

3.7 
 

   48 ריטפ פלטקומ ת טלפון נקוד

 
 : אות החשמל/תקשורת לטבלות הער

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

 ים לזיכויים לפני ביצוע. יחסמתי ת חשמל/תקשור ון מחיר המחיר .2
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