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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

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

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים ם נוספי םפרוט שטחי  :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

 
 ה, ציודה ואביזריהירדה, הנבין, המיאור 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                

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2 )טבלה  :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

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

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

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

 .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   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 ם לשימוש הדיירים.י/בחדר רי: מערכת מיזוג או7.5סעיף   
 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   
 ( 9.2.1-9.2.12) חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף  :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6סעיף   
 כוש המשותף.הראים מצוהחלקים המ  :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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 גן   -  חדרים 3 מס' חדרים: / מדגםדירה  מורשת מודיעין  שם האתר: 

 __ דירה מס':   

 קרקע  קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   יהנ ח  

 __ בנין מס':   
 

 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 וייהפרטי ז    א.

 

   .יקבע ע"י הרשות המקומית: בית מס' תרשמו: בו חר  מודיעין: ישוב .1   

 . 1,2  תת מגרש:  .302 מגרש:   3  מס': חלקה 80073 : גוש מס' 1.1   

 . 420-0241646החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 .לישרא ימקרקע רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

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

 .(ניתחיצו)כניסה  כלי גינהלמחסן ו חצררחבה מרוצפת , מרפסת שירות*, נפרד( מוששי ת)בי רותי אורחיםישאמבטיה(, ) כללי רחצה

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

 : המחושב לפי כללים אלה כמצוין בתוכנית המכר: שטח הדירה הוא    

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

  –ן זה ייענל     

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

 רה או תוכנית אחרת.ידבקומה או בינה לבין      

 החוץ;ר קיל ו שבמרכזקו המצולע האמור יעבור  רה אחרתכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די     

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

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה לגבי  חבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השט (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל ושב פעם איחה ירבד שטחו של כל מהלך מדרגות (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –ות(, התש"ל )בקשה להיתר, תנאיו ואגרואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה שטחים שגובהם תהבחישוב השטח ייכללו רק  (ד)      

 התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  ותקנת –ן )להל 1970      

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

 

 :המשמשים את הדירה באופן בלעדי ה או המוצמדים לדיר שטחים נוספיםפירוט  .6 

 אין. :(1) חמרפסת שמש בשט 6.1   

)יש לצרף תכנית  כמפורט בנספח א' להסכם המכר: מס' )בעקבות פתחים בתקרה לשחרור עשן(חלקית ה ורמק / מקורהחניה  6.2   

 המוצמדת(; שטחי החניה עם סימון מקום החניה

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

 אין. :(3)שטחמרתף דירתי ב 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

 חר'(;או

 : אין.שטח(ו ות)מה בלעדי יש לפרטםהדירה באופן  או משמשים את נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

 הערות לחישובי השטחים:     

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

 לים ובהגה דירשל קירות הל פניהם החיצוניים הבנויים של המרפסת ועים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים ברוהע    

 במרפסת.    

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

 שיש בה כדי להשפיע על   להוהן מחוצה  הקרקע בכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםית לשושנת הרוחות וסלמיקומה בבניין יח    

 .רפסת לשמשהמת פישח    

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  .2   

 יר במלואו.יכלל שטח הקיהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף וחב של חת למחצית הרתרק השטח שמ אחרת ייכלל    

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי שטח הכלוא בין קירות החוה ואה ,תףשטחו של מר .3    

 כאשר קיר המרתף  הרוחב של הקיר; שמתחת למחצית חייכלל רק השטריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ    
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 שטח הקיר במלואו.לל ייכגובל בשטח משותף     

 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל רצח של חהשט .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 סטיות קבילות: .7  

 להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: רטותוהמפהסטיות    

  ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה  6-ו 5עיפים סב טרמפובין שטח כ 2%בשיעור של עד יה סטי )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 שלא אי התאמה מתיאור זה ובתנאי  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אור ובין המידכסטיות במידות המצוינות בתוכניות המ     

 לעיל.  6-, ו5ם אחרים )למעט שטח חצר(, המפורטים בסעיפים יחטשורה משטח הדי 2%יעלו על     

אותן כסטייה ממפרט זה  והן סטיות קבילות ולא ירא זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

     .(ועות שרברבות, ארונותבקיזרים קרי: אריחים, חלונות, דלתות, תריסים, )אב

 

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

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

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

 בע"מ. מהנדסים יןמשרדי פרי רב   "(: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 
 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב. 
 

 שנו אתבבניין, בתנאי שלא י וחלקים אחרים חרותת של דירות אינויים בחלוקה פנימישהמוכר רשאי להכניס     * 

 .תף המשו שוכרבים הבניין או שטח חזית   

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

     

 .תיאור הבניין  .1

    בניינים  2הנמצאים במגרש אחד ) ,בניינים 4אחד מתוך  רים,וקומות מג 6הכולל קומת קרקע ועוד  ,"גבוה" בנין מגורים  1.1

בניין , קומות מרתף  2מעל נמצאים  -"L18"ו "H26" בניינים , (L17" ,"L18""מדגמים בניינים נוספים   2-ו"H26"  מדגם

""L17  ין ן בנייתעשה בממפלס הרחוב ף החניה גישה למרת) לכל הבניינים . המרתפים משותפים-2רק מעל מרתף נמצא

""L17 לבניין "H26").   

   
 

 ;לבד , הכוונה למגורים ב)*(דירות. דירות למגורים 17L:  17מדגם  בניין ב 1.2

 ;, הכוונה למגורים בלבד )*(דירות. דירות למגורים H26:  26מדגם  בניין ב  

 ;, הכוונה למגורים בלבד )*(דירות. דירות למגורים 18L:  18מדגם  בניין ב  

 רים,רים שנועדו למגו חדר או מערכת חד -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - דהתשל"( דירות) רלפי חוק מכ  )*( 

 כל צורך אחר.ל או  ק,לעס     
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 בניין וייעודה של כל קומהכל פירוט הקומות ב – 1טבלה מס'  1.3

 

 משותפות לכל הבנייניםקומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס כניסה 

 )ד(  נייןבהקובעת ל

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 קומת מרתף 

  אה קומתית, מעלית, חדרין: מבובכל בני

מים וחדר משאבות   י/ מאגר ,ות גרדמ

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,   כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

ממוקמות  היתכן ומערכות שונות 

גם בניין/ים סמוכים   בבניין ישרתו

  ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

 --- -1 קומת מרתף 

ל בניין: מבואה קומתית, מעלית, חדר  כב

 . מדרגות 

מחסנים,   חניות, מיסעות, מעברים, כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

ישירה    האין גיש  -1בקומת מרתף 

 . L17לבניין 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

ים סמוכים  / בבניין ישרתו גם בניין

כים  וסמ םין/ ו/או ימוקמו בבניי

 וישרתו הבניין. 

 

 

 H26מדגם  - 2,3 מס' בניינים

 4 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

בחלקו חלל כפול(,  מעלית, חדר מדרגות,  

חדרי עגלות, חדר אשפה, מתקנים   ,

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

   ויות. והרש 

   תוחצוברי גז מרכזיים, בפי

 (. 1,4לבניינים  סמוך)ב

 

ומערכות שונות הממוקמות   כןית

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-5 

4 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

טכניות לפי  מדרגות, מתקנים ומערכות 

 יות. רשודרישת המתכננים וה

--- 

 מגורים  קומת

 (אוזהטנ)פ
6 2 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  חדר מדרגות קומתית )לא מקורה(, מבואה 

  , מערכות סולאריות, מתקנים)מקורה(

לפי  ת(, טיופר  ומערכות טכניות )משותפות/

 ת. ויוש רהדרישת המתכננים ו

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
7  --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 9

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה  עתהכניסה הקוביסות היא נכמה יזולבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטהכגון תהקומות בפועל עשוי להשתנו כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי )ד( 

   ,.. וכו'.2,1,0ן ת כגומעליוהבחב'   
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 בכל בניין: (םראשיי ) ותפיםמש רגותדמי /רחד 1.4  

  עד למפלס הגג. מרתף ממפלס קומת מקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1: בניין בי המדרגות /מספר חדר    

 .ןיא: חדרי מדרגות נוספים   

 . 9 :2,3,4בבניינים . 8 :1ניין בב  :מספר התחנות למעלית; 1 :בניין כל ב מספר המעליותיש;  מעליות: 1.5  

 אין. :שבתמנגנון פיקוד ; 8 :ם לכל מעליתפר נוסעי סמ   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :(בכל בניין ) חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .השלד מהנדסתכנון , לפי תמשולבו/או מתועשת ו/או  רגילה: הבניה טתי ש; השלד מהנדסלפי תכניות  שלד הבניין: 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  , םטרומיינטים מתועשים/למטון מזוין מאו/או ב ןימזו ןטוב חומר:: ת קומת קרקעפה ותקרצר 2.2

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1לק ח 1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד   

   יעת החלקה.י למנשראלן הי התקדרישות היה נגד החלקה בהתאם לריצוף בניין המגורים י                 

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .עץויהלפי החלטת  :בשיטה   

  .השלד מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  דספי החלטת מהנון, למבט עשיםמתו: בטון מזוין, או אלמנטים מרוח גגות הבניין: 2.4

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

 יר בדופן פנימית של ק עש,לול מתובאם מכ .השלד מהנדס והנחיות התכנון האדריכלי לפי מתועשת בשילוב רגילה :ץ וקירות ח 2.5

 הנחיות מהנדס השלד.לפי  ,(או בלוק תאי )איטונג בלוקי בטון,, הפונה לדירותובצד חוץ ה  

   :1045ישראלי מס'  לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי   

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

 ץ:חו גימור קירות 2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.דוגמת קרמיקה. ו/או אבן מלאכותית ו/או חיפוי קשיח  : אבן טבעיתי קרעי  ציפוי,/וי חיפ 2.6.1 

 ; פויים אחריםיחמשולב עם  שכבות( 2טיח ): טיח חוץ  2.6.2 

 י לב, לפמשואו /ו (או בלוק תאי )איטונגו/י בטון או בלוקמזוין ו/ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 .  1  חלק 1004השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י    נדס מה   נחיות ה    

   .בטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכל :חומר וגובה: מרפסות )ככל שיש(קיר הפרדה בין  

 :ראשי  מדרגות חדר 2.8

   ;לפי חישובי המהנדס עובי:ו משולב. ן או בנוי אוי: בטון מזומרח: טפתמע רותי ק 2.8.1  

בעל "תו תקן  ,חיפוי בשיפולים+ צבע אקרילירה. קתבצבע אקרילי עד שכבות(, גימור  2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2                

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקןאקרילי מלבין גימור  טינת+ סיד סיכבותש 2: טיח חומר: הגימור תקר. תקרהעד לגובה:   

  התקנים. 

 פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות    טמדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרני: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 ד החלקה. נגם מחוספסים כופסי סטיםהפודת ודרגושיפולים תואמים לאורך המ התקנים הרלבנטיים, ובעלות  

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

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

 ת.דרגוהמ חדרבאמצעות : )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 :מתיתקו בואה )לובי( מ 2.9

גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, : חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 וק"(  עד לתקרה.רימשקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן  העד לגוב

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע קן ירוק"  י "בעל תו תטטמלבין סינבע טיח + צ :חומר: גימור תקרה 

 .ןאבן נסורה או גרניט פורצל: ריצוףטיח מעל תקרה זו(.                

  :ראשית בי( כניסה)לו  האו מב 2.10

החיפוי  עלדלת הכניסה, מ ף משקו לגובהד לפחות על או גרניט פורצלן(, יגאבן נסורה או קרמיקה )ר: חומר: ימור קירות פניםג

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



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 29  מתוך  8 'עמ 14.05.2020תאריך:  /19,45 ס'ת מדירו / ןג  - ם ריחד 3 /כןמפרט מכר למשת   /2,3ם בנייני /302שת מודיעין / מגרש י הנגב / מורונ /פרץ ב   מסד לאיכות הבניה 

 

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

ישראלי ה והעומדים בתקן ,מ"ר 0.64-מת פורצלן ושטח אריח בודד לא יפח אבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניטחומר: : ריצוף

 .לקהלמניעת הח

, בחזית 816תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י 

 ישת הרשות המקומית.רדהבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי 

ארונות . (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב ועבצ טיחרות ותקרה: קי: יםלמחסנם פרוזדורי 

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. למערכות:

ן ירוק" מטעם מכון בעל "תו תק, בסיד סינטטי צבוע בבטון : גימור קירות חניה :מקורה חלקית/החניה מקור רמעבודות ג 2.11

 :ור תקרהגימ. התקנים 

    במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.צבוע  טוןב :חומר

 , משתלבת או באבן מוחלק ןטובב יעשה החניות או המרתף  רצפת גימור: מקורה חלקית/מקורה גימור רצפת חניה 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':חדרים טכניים עגלות, ר חד כגון:חדרים  

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד  עבצב צבוע: טיח תקירו גימור  

 ם, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.יעבטון צבוע בצבע סינטטי. כל הצב              

 משולב.פורצלן או אצו או טר או : אריחי קרמיקהגימור רצפה  

 קרמיקה )גרניט פורצלן(, בהתאם לדרישות כל דין.ה והקירות יעשה בצפודות גמר של הרעב :ר אשפהדח

 

  :הערות

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

    .חלקהעת הני למ 2279ישראלי קן הישות התיהיה נגד החלקה בהתאם לדר ים(ותפ)בדירות ובשטחים המש בניין בריצוף . 2

 

 

 בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת ע"י מערכת אינטרקום ומחזיר  )אלומיניום וזיגוג( המבואה במכלול: יש, משולב ן לבניידלת כניסה  2.13

 (. 3.7.8)ראה סעיף שמן, כולל אינטרקום                

 (,לפי דרישות הרשויות והיתר הבניה מזוגגניום מיאלואו  ת )מתכתוכניעפ"י ת יש, :1בבניין : ין ינוספת לבנ ,אהדלת כניסה/ יצי 

  אין. : 2,3,4בבניינים  .מכיוון צפוןביציאה/ כניסה 

 .שי איבואו סגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כ אוטומטית באשירה גס, עשן/דלתות אש :דלתות חדרי מדרגות 2.14

 לפי היתר הבניהתאור, חומר וכמות,  :ים לשימוש משותףדרלתות וחלונות חד ח.דלתות פ דלתות חדרים טכניים:  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ים,ואות קומתיבממדרגות,  , לובי, חדרן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

 רת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  ומנגנון שבת לתאו, ת אור בכל קומההדלקו לחצן בבניין המגורים יהי                 

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

 פח מכופף צבוע בתנור )בחלקם החיצוני בלבד(  ומר:ח ארונות חשמל, גז ומים: 2.17

 או מונה נפרד לכל מחסן, לחילופין התקנת  או ם למונה נפרד,חסניל כל המחיבור הזנות החשמל ש: דירתייםים תאורה במחסנ     2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 של הבניין/ים לפי  תף משוהזנה ממערכת החשמל של הרכוש ה : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותה ו רו לתאחיבור חשמל     2.19

            ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם  במגרש , אך ימוקמו בבניין/ים סמוכיםאשר ישרתו הבנייןת מערכות משותפו תכנוחברה )יהחלטת ה

 את משותפות שישרתוהעלויות התיקון של המערכות , התשלומים ו/או ות השונותיו, בכפוף לאישור הרשבמגרש סמוכים בניינן/ים

 (.ניינים במגרשהבגויות הבית של נצי למו ע"יהבניינים ע"פ העניין ישו כלל
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 פרטי זיהוי( –הדירה )בנוסף לאמור בפרק א'  תיאור .3

 

 :*גובה הדירה 3.1  

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

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

   ';מ 2.05 -מחות פ לא: ירתי )באם נרכש(ן דמחס*גובה    

 

 ורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימליתחת קט למעהערה: * 

 ין.יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי ד אל הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות  

 

 משמשים אותה.ה ם לה או מוצמדי בדירה ובשטחים ה ריםימו וג רשימת חדרים – 2טבלה מס'  3.2 

 שלאחר טבלה זו(. הבהרות, /ט יתר בהערותה פרו רא)  
 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

 (4)י ויפוח (3)ריצוף
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 ת הערו

 כניסה 
 

 ןבלוקי בטו בטון,
 ( 1)חראו א 

 ה פרוט בהערות בהמשך. אר אין ( 3)ראה  ( 2) רחא

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)חרא  וא

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

.  טח ארון תחתוןמש מעל   ס"מ 60-כ
 קיים(.  אם )ב  חלוןר  אזו למעט 

 ך. הערות בהמשב  ראה פרוט
 --- ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ת בהמשךוערראה פרוט בה  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   בטון,

 ( 1)אחר
 . רות בהמשךבהעוט ראה פר אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ם ה הורי חדר שינ 
 לוקי בטוןב  בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

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

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

הדלת  משקוף  י קירות לגובה  פוחי אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
בעל   ליל טיח + צבע אקרימעפחות. ול

 מטעם מכון התקנים.  "תו תקן ירוק" 
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 שרותי אורחים 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)רחא  או

 מ'.  1.50עד גובה חיפוי קירות   אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
על "תו תקן  י ב רילומעל טיח + צבע אק

 ם. ן התקניעם מכוירוק" מט
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  בהמשך.   ראה פרוט בהערות 

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,

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

   צפת ו ר מ   רחבה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 בהמשך. ת ט בהערורוגם פראה 

   תי דיר מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

בלוקי בטון או   בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 המהנדס. סן לפי החלטת ח מת  עובי קירו אין
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 

 סן כלי גינה מח 
בטון או  י וקל ב  בטון,

 ( 1)אחר

ע  ב צקירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 עובי קירות מחסן לפי החלטת המהנדס.  אין
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 
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 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 ניתן כאלה, ככל שיהיו  -צה למח שיםתועמתועשים/מ חוץ של קירותם )בדופן פני תאי בלוק בטון/בטון/בלוקי  :חומר קירות ( 1) 

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

 בחדרי  י/בלוקי גבס.תאון קי בטון/בלוקי בטון/בלובטימית(: יהיו מ: )חלוקה פנ יני מגורים(. קירות הפניםינב : בידוד תרמי של1045בת"י   

 נו הקירות מבלוקים המוגדרים "עמידים למים" ע"י היצרן או בלוק בטון.ייב רחצה         

 הנחיות בממ"ד לפי .ישות התקנים הרלוונטיםדרו דסתכנון המהנלפי , רמי/ בגר/ או משולבגבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות ( 2)

 ות אלו יעשו מלוחות גבס.ה, יתכן שמעטפת הפנים של קירשת למחצו מתועבשיטה מתועשת אוצעו יב חוץבאם קירות ה ד העורף.קופ        

 תקנים הישראלי. ה וןכל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכ לבן. :גוון  צביעה בצבע אקרילי.  

 לבן. גוון: .ליסידופבסיד סינטטי דוגמת עה צבי .לפי החלטת החברהולב, משגבס/ בגר/ או ח : טיח /טיתמר תקרו ג

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

   ם מסוג גרניט פורצלן. חי ארי הלן:  , ובהתאם למפורט ל כר ם שבהם יבחר המו ו/או הספקי יציג המוכר מה אפשרויות שכ   וך הקונה  מת

ס"מ או   45/45או  ס"מ    60/60במידות  ניטרלי.    -שאחת מהן היא בגוון בהיר    דוגמאות/גוונים לפחות   3  -סדרות של ריצוף ו   4  מבין ה  ר לבחי 

 אלו. מהנדרש לחדרים   יה פחותה  הת א  ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה ל   33/33

  המוכר יהיה פטור מהצגת אריח במידות אלו  הספק(   והצהרת קה )עפ"י אישור לאספ תן  ני   אינו    ס"מ  45/45במידות  ף  ידה ואריח לריצובמ   

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

   וכר( : מ ה ת )הבחירה בין החלופות היא להחלט  

 . ס"מ   60/60ס"מ,    33/33  חים: רי בנוסף למידות הא    חלופיות   אריח במידות    א. 

 סדרות של ריצוף   5מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,  לכל  דת אריח המיועד לריצוף, כלומר לכל מי    ריצוף סדרה נוספת של   ב.   

 ון בהיר ניטרלי;גו לפחות אחד מהם ב מגורים,    בשימוש בדירות   ם ושכיחים י צפו דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נ   3-ו           
 ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה    2279ת"י  בדרישות  העומד    . ג א' ו ס : שירותיםו  רחצה בחדר צוףרי  -  

R-10  וברצפת תא מקלחתR-11  מהן היא חות שאחת פ לאות/גוונים  דוגמ  3  -וף ו צי ר  סדרות של   4, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין

דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה   ות לדייר לפי האמור לעיל. ת המוצגדוגמאומתוך הסדרות וה קבעו  יי חים מידות הארי   ניטרלי.  -ר  הי בגוון ב 

 ר על ידה.ח ב שי שתציג החברה או הספק, הרוכש תעשה מאחת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,    בחירת פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

המתאימים ניטרלי.   -  ון בהיר יא בגוות לפחות שאחת מהן ה גמא דו  3  -סדרות של ריצוף ו   4  ין ג א'. לבחירה מב סו  :מרוצפתברחבה ריצוף  -

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

 צורך בשיפולים(.ן בחיפוי קשיח, איחוץ מחופה )במקומות שבהם קיר ה ידה. לע הספק, שיבחר

  :רותיםי וש רחצה חדר י פוחי  ( 4)

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

לבחירת  דותבמי)חיפוי קירות בקרמיקה  ה. פק, שיבחר על יד הס  חברה או שתציג ה דוגמא/גוון/מידה, מ  חת ס"מ. בחירת הרוכש תעשה מא 

 הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(. ד גובה קו משקוף המחיר עי מינוא שהקונה לל

ל שינוי ס"מ ללא כ 33/33, ס"מ   50/02ת  בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספו   

נקזים לגמר הקירות. הקירות, הרצפות וה יקה זההוי קרמבידוד אקוסטי וחיפ לכולית רה מובנגיגלויה תבוצע סת חיר הדירה. לצנרבמ

 ם.יכמולמניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים ס םבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיי

-במידות כ   לי. ניטר   –  ן בהיר אחת מהן היא בגוו ם ש וני גו/דוגמאות   3ה מבין לפחות  יר סוג א', בח   –קה  קרמי קירות  חיפוי : מטבחחיפוי ב  

ס"מ לפחות לכל אורך   60בגובה      . ציג החברה או הספק, שיבחר על ידה ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה    ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/30

וי ף העליון של החיפ הס  בקו בו  תנור וסבי תואם מאחורי ה ת חיפוי קירו   BIת  אינו ביחידארון תחתון.  כאשר התנור   ל מע משטח העבודה )

 ף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי. מ' מעל הריצו  1.50הרצפה )גובה  מי ועד  הקר 

 . מ"ר   .200  עד   ודד ריח הבא ה ח שט   . או טראצו   גרניט פורצלןסוג א'. ריצוף )ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות: 

 ות לבחור חד ולא תינתן האפשרל ספק אשמבחר ורק מהרוכש תעשה אך רת בחילמניעת ספק יודגש כי  – רדיי /בחירת הרוכש 

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

 או בנוי כדוגמת ית מחוסמת אלומיניום משולב עם זכוכ הקמעעיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה(  – מעקה 

 ם".עדי"מעקים ומס 1142 ת"יות החזית ולפי הנחי        

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל רפסת שרות,ומ חדרי רחצה, ממ"ד בכניסה לדירה, – לסיםרשי מפפה 

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

 בטבלה. המצוין ובההקירות יעשה לג ה חיפויובג  - יפוי קירותח 
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 ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –  בחיפוי   פינות   פרופיל  

 יצוף בדירה.ברה ע"ג הרליטוש ו/או הברקה ע"י הח עצבולמניעת ספק יודגש כי לא י - ליטוש/הברקה 

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןמון בתוכנית המכרייב בסידבר יחה להתקין, ומבלי שהרהחבחר ככל ותב) – , קורה/ותלהו גרפ 

  .משולב 

 רון מטבח, ארונות למערכותא גבלמעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 נג(.רו)ג פינותפולים, ללא קיטום שיטכניים. חיפוי וואזורים  

  לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש נים לריצוף באבן טבעית וקרמיקה, ת התקדרישוי לפ – (מרווחים )פוגות 

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 או במסמך אחר  זה ט מכרין כך בטבלה, במפרויבפועל רק באם צ עיל יותקנו יהם יש התייחסות בהערות לבגל )מובהר כי ציוד ומתקנים

 .הרכישה(להסכם שצורף  

 

 ארונות: 3.3

 

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

 כנה למדיח כלים. ה דת חשמל להצתה(,בישול ונקו)כולל: פתח, נקודת גז ל ותנבמוהכנה לכיריים 

   . MDFדיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או מעץ )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ ם יהיו והמדפיגוף הארון                     

 לפחות מעל   "מס 90 -דה יהיה כמשטח העבו מ לפחות. גובה סף עליון של"ס  60-עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה  כ                   

 יעת רטיבות של תחתית הארון.ס"מ ובחיפוי עמיד למים למנ 10 -בה של כל( בגוהארון הגבהה )סוק יתתחת. בסף הרצפה  

 ה".הארון יותקנו "פתרונות פינ לש ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחידות הפינה 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב    

 ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י ן לבאחד  ת )מהםגוונים לפחו 5תוך מ וכשהר . לבחירתקהייפורמצוני: חי ציפוי : מתכת. תידיו   

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

  ;ראה הערה בהמשך*: הארון  ךורא מידות  

    ראה נספח ג' :התחתון ח טבכוי בעד ארון הממחיר לזי   

     

מאבן  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:ולכל אורכו  ח תחתון ון מטבמשטח עבודה מעל אר

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

יותקן קנט  ר. בהיקף המשטחשל כיו שטוחה המשטח יותאם להתקנה. פםהיקבכל  יחס לחזית הארונותב ס"מ 2בהבלטה של 

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

  (.גין אי ביצוע זהב תן זיכוי. לא יינים בכל היקף המשטחמ אף הנדרש כולל 

  תחתון,לק ח חלפי ארון המטבמידות: 

 3מגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה ך ונה מתוהקירת לבח גוון:  

  (.לא לוח בודד אחדו בהדבקה ו. לוחות השיש/אבן קיסר יהי(ירל)אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניט גוונים לפחות    

  

 אין. :ון עליארון מטבח    3.3.2 

 

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

 ס"מ לפחות.   80 -כ ת:מידו י נירוסטה. וציר ,ת/ותות, דל/הרמגלרבות או שיש, )אינטגרלי( קוורץ  או  מחרס   

  ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהאירמופ: ימי נפפוי י צ. קהאיפורמי חיצוני: ופי צ  

    ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון   

   

               :הערות  

)פינה ככל  קיררך האו ל . המדידה23.3.ערה בסעיף להבכפוף  לכוה מטר אורך 05.ארונות מטבח  כללית של אורך מדידת   (1) 

המשולבים בתוך )למעט מקרר(  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב חללים (.ארון הבאורך  פעמיים מחושבת מתשקיי 

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

ות המטבח גב ארונקיר שבבחשבון כי יתכן ו חת בלקה על הקונ ח וביצוע עצמי,טבור ארונות המזיכוי עב ה שלבמקר ( 2) 

 פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה. קיימים
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 .הונקה להחלטת הינם תחתון  בארון  מובנים 'וכו  תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  (3)

  דלתות ומדפים, תלרבו  ,ו בשלמות המטבח ארון  לספק את רכו מה על ,להתקינם שלא ונהקה החליט -                      

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

   שהחברה תנחה את מועדובע חברה תקבהלוח זמנים שה פי בחירותו על  ח עלקונה לדוו חריות האב .תחת הכיור          

 . כשהרו          

 

  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

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

לי מק, באורך מיניפלסטי סהביחבלי כ  5,  יםגלגלכולל  יםניצב לוונים(ממתכת )מגו ותמוט 2: (הנט)ק לתליית כביסהחיצוני מיתקן 

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

 לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר. 

 אין. :מסתור כביסה 

 

 

    מ()מידות בס"  יסים בדירהתר, חלונות ו דלתותרשימת  – 3ה מס' לבט 3.5

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ם/  ויניאלומ

 מתכת(

ג פתיחה )ציר  וס
 ( כע"כ(/ נגרר

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

עץ חומר )
ום/  ימינאלו

 כת(מת

יחה  פת סוג
כע"כ/  /ציר)

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

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

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  חוןטב  הפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 דיור ר חד
 אוכלפינת ו

1 

 .ע.כ ר כנגר וגג ' מז ומלא

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 215/220-כ --- 215/220-כ

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ' אלומ אלומ' 
 ילה חשמלילג

 כולל גיבוי ידני
 115/115 -כ 115/115-כ ---

 ח בטמ

--- 

--- --- 

1 

 ע.כ רר כ.גנ ג וג אלומ' מז 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' אלומ

 115/115 -כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

  כחדר שינה
2) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
(.  הליג ציר )ר

 חה חוץ יתפ

1 

 גג זואלומ' מ
 או  .ע.כנגרר כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  ם, הנגררת/יםיס יס ה נגד גז, הדף ורכנף אחת או שתיים, פלד
          יות הג"א. ח נאו ציר רגילה לפי ה  לכיס. 

--- --- 

חצה  ח. ר
 כללי

1 

 לה ציר רגי +צוהר   ץע 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 80/210-כ

 שירותי
 אורחים

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ם/  ויניאלומ

 מתכת(

ג פתיחה )ציר  וס
 ( כע"כ(/ נגרר

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

עץ חומר )
ום/  ימינאלו

 כת(מת

יחה  פת סוג
כע"כ/  /ציר)

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

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

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  +צוהר   עץ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210 -כ

1 

 ציר רגילה  טחוןפלדה בי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/215 -כ

מחסן כלי  
 גינה 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 115/210 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. צוין ק באם על רבפו  )הקיים

לימרי בתחתית קנט פו ם ויכללו התקנתמיה. הדלתות תהיינה עמידות לפתיחת ציר רגילוב 23ן ישראלי מס' קתל עץ לבודה בהתאםת דל= עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר , הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:יניום, לומ= א אלומ'המשך(. תר בסעיף י' ב)ראה פרוט י מ לפחותס" 7בה גוב לתדה

 קיר,ה )כיס( בגומח וךלתעל כנף ו/או ת = כנף נגררניגרר כ.ע.כ ת, = רגילה+ משתפל )דרייקיפ(סב נטוי  ,(יה משתפלת )נטותיח= פקיפ פתיחה, 

כולל אטם  ניום )בעובי לפי הנחיות היצרן(,  במילוי פוליאוריתן מוקצף לומיפח א: שלבי התריסים עשויים סיםתרי  ,נועה אנכיתף בת= כנה ני טיו לי ג

  .(רויבחדר דמלית, שחהלילה י אחד, לגי ידנבו)גי צעות רצועה ו/או חשמלי= תריס נגלל כלפי מעלה, באמגלילה  .תרלבים לאטימה מוגבגומי בין הש

 ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ בטבלהד מחדרים אח של רבתיאוופיע חדרים יכולות לה, משותפים לשני ונותתות/חללד . ב

 .האווירג מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוס" 3תות פנים יוגבהו מעל רצפה עד  לד יבטבלה. יתכן ושולחלונות המצוינות 

המורכבים משני לוחות , לפי דרישות התקן ייחותרגיל/בט( Double Glazing) כפול זיגוג שקוף  עם מיניוםולאמ ,(ד")למעט ממ תינו ויטר / חלונות .ג

ואביזרים ן הם יהיו בעלי תו תקורכיבי החלונות מ(.מ" 6אויר בעובי של  וחורמ עם לפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

ילה. החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה ונע תיחה, מנגנוני פ, ידיות מובנותצירים, גלגלים ,EPDMי גומי טמא ג,וגללם: סרגלי זיים, ובכמקורי

 יותקן ת,ונולח ה לכל במסילות :רשתות .ורף לפי הנחיות פקוד הע, נגרר  ים פלדה/ף ניניום מזוגג עם כיהיה חלון מסוג אלומבממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת תרש ף נכל כהכנה במסילה נוסף  יבנת

לרבות במטבח באם פונה למרפסת שרות  לפי תקנות התכנון והבניה נדרש אוורור(בהם ים ש)בחדר לקיר חיצוני  מזוגגת בהעדר חלון ו/או דלת .ד

 .ות רפפת כיסוי(ב)לר מכנין אוורור קתויבתריס או חלון,  הסגורה

  אלומיניום.ץ היועון נכתי "פע ל, גוון,פרופיסוג  .םיים אלומיניושוע מסגרות החלונות והתריסים .ה

 . שקופה או עמומה )"חלב"(בטיחותית זכוכית תותקן  (,ונות)באם יש חל ושירותים רחצה בחדר . ו 

 . ש כיבוי א ת  דרישו לפי  רפפות קבועות,    ו א / ו   או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת / ו   באמצעות חלון   עשה ( י ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  . ז 

מערכות , (טלסקופית)פנורמית/ ההצצ יניתעסגר בטחון פנימי נוסף,  5044מת לתקן ישראל ואת בריח, בר ן(וחדלת פלדה )ביט. הכניסדלת  .ח

  מ"מ 1.25וונת בעובי של משקוף בניה מפלדה מגול .ומספר דירה תלתחתון, מעצור ד ף מברשת ס ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 בחירת המוכר.נור. גמר לגוון לפי ביעה בתצ אול ינהיו בחיפוי וימשקוף ית. כנף הדלת והחולפ

  ן/אש.וחטבן ויותקנו דלתות לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכ .בחירת החברהגוון לפי  ל, ניו ויציפ דלת ממ"ד .ט

בכל היבט  ווה ערךי אחר שלומיו א/ווי פלקסבורד עם מיל דבקים על מסגרתמוה עשויה משתי לוחות לת תהיכנף הד :פנים מכלולי דלתות .י

המתאים  עשגמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מתוצירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת.  אחר.ים, חוזק, אקוסטיקה, קי –קודי תפ

 שראליי קןלתם אתבהיהיה  הדלת משקוף  .צדדים לפחות 3-ב יקף כנף הדלת )קנט( מצופההב ., עם ידיות מתכת משני הצדדיםיםמב תלעמידו

בחדרי אמבטיה / מקלחת  . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. אטימה יפס כוללדלת או עץ בגמר תואם לפולימרי הלבשות  בעל  23מס' 

ת פחול יםונוג 3 ו לו ומתוךת שיוצגמגוון דוגמאו ךתולבחירת הרוכש מ גוון:   ת.אור, מזוגג בכנף הדל-י" וצוהר/ צוונפ יבובי דמוי "תפוסמנעול ס

 ו על ידה.בחר/ם שיעל ידי החברה ו/או הספק/י הם לבן(, שיוצגוחד מ)א
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 סף,בנו ., אין לקבוע סורג קבועבקומה( םירת כלל הדיילשמש אאמור  )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 .ת סוג הפתיחה וכיון הפתיחההחלון/תריס, לרבווג הפתח, סת דומיב נו שינוייםיתכחילוץ  המוסמכות כפתח ותבפתח שיוכרז ע"י הרשוי

 2 -בוהים כף הממ"ד גוצירסף הדלת ונית. צוחי נגררת,/דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת :פיקוד העורףדרישות י לפ .יב

פתחי אוורור מעוגלים כן  ום + זיגוג ואלומיני. חלון חהתילפ םכנפיי 2ו/או  ות לכיסו שתיים, הנגררא הדירה. חלון פלדה כנף אחת ס"מ מעל מפלס

פתח וליד ע"ג הקיר  ף(,רועהפיקוד י הנחיות פל)סינון אויר  מערכת התקנת חסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק. ונים,ים שקוטרב

הרי מתקן הסינון, ה ע"י החברסופק שבאם  יודגש .(2010 יא)תקנות הג"א מ היצרן.רכת לפי מידות מעהפרעה מקומית. מידות ה רוצתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  יםמרוגימות נוספת ע"י הבדיקת תקינות ואטע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו ו תקנתו והתקינתש

ל יגבר הביצוע בפועל ר לבין הביצוע בפועכממפרט הב אוו/ רות המכבתוכני המצוין ה של סתירה ביןקרלמניעת ספק יודגש כי בכל מ פיקוד העורף.

 מעודכנות של פיקוד העורף.יות הנח התואם

 

 

 רהמתקני תברואה וכלים סניטרים בדי  – 4טבלה מס'  3.6 

 בלה זו(חר טאל ותהערגם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 ותי רש

 אורחים
 רחצה חדר 
 ליכל

 ראח מרפסת שירות

 חמטב כיור
 ה(ולפכ/)בודדת

 

מידות 
 בס"מ()

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- 'א סוג

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- גסו 

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

 ידייםת לנטילכיור 

מידות 
 ("מסב)

 --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- א' --- גסו 

 --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- לפי מידות היצרן ---

 --- --- --- א' --- גסו 

 --- --- --- ןיא --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 תלחמק

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
170/70  

 ה(יטב)אמ
--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,חמים ל/

 או מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  פרח פרח דגם 

 --- --- 'א א' א' סוג

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

 מטבח
 ותי רש

 אורחים
 רחצה חדר 
 ליכל

 ראח מרפסת שירות

מבטיה ה לאללסו 
 חמיםקרים ו  למים

 --- --- דגם

  רךד-רב
 פוץנטר)אי

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למקלחת 
 יםלמים קרים וחמ

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

 --- יש --- --- --- יסה ולניקוזחיבור מים מכונת כב

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, יבש כביסהמי מ  פליטת אדים

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 יח כליםהכנה לחיבור מד
כוללת ברז והכנה לחיבור ה ההכנ)

 (לסיפון המטבחלביוב, ו
 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין רז ניל()ב נק' מים למקרר

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים ודת גז לחימוםנק

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 הסכם הרכישה(.במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף ללה, בטב צוין ם בפועל רק באם )הקיי  

  טה בהתקנה נירוסגרניט/ מחרס/ סילי קוורץ/ קוורץ ,חירת הקונהלב: "מ(ס  80/46 -או כפולה כס"מ  40/60-מידות כדדת בבו ) כיור מטבח (א)

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

 .שיבחר ע"י החברהספק, ן/לפי היצר, במידות חרס יים:כיור נטילת יד

 )מושב(  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת . 1385"י ת"י עפ ליטר( 3/6) דו כמותי חרס,/סמוי ה:גז שטיפאר .יהולת: אסלה )ב( 

 .צירי נירוסטהבעל כבד  פלסטי               

 ה טת תמיכמיו ותנימילוי עץ בפם ציפוי פוליאסטר. עץ ע לדוגני, בעלת חיזוק היקפי, שמ"מ הומ 3.5יה מחומר אקרילי בעובי תה :אמבטיה   

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5ין מפח בעובי לחילופ . ווןמפרופילי ברזל מגל               

קם א ימוהוו בציפוי כרום ניקל ,כמותימיקסר בעל מנגנון קרמי דו  ח/מערבלפר: : דגם. לקערת מטבחחסכם( )כולל סוללה למים קרים/חמים  (ג) 

  סדרות 3לבחירה מתוך  לפחות. ס"מ 20לעומק ס"מ לפחות ו 25 -בגובה כפיה  :תהיינה ברז ותידמ ,רויהכ או עבודהה משטח מישור על

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

  או הודעבה חטמש מישור עלוהם ימוקמו    ם ניקלי כרופובצי,  פיה  ערבל: דגם: פרח/מ)כולל חסכמים(  לכיור/י רחצה, חמים/קריםסוללה למים   )ד( 

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

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

 ת ת יציאה תחתיהכולל ,קלנים ורבציפוי כ ירמים וקרים מיקס מהקמים חה תותקן סולל :באמבטיה :מים()כולל חסכ סוללה למים קרים/חמים ה() 

 ס"מ לפחות ומזלף.  60לה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך ר שרשורי, מתצינולמיל' האמבטיה   

 דה.י ן ו/או הספק/ים שיבחר/ו עלשיוצגו ע"י החברה/קבל סדרות 3מתוך ירה ללות האמבטיה/מקלחת, לבחסו  

 .ניל יברזויבור לביוב, : חוללתכ להאס תארגז/י שטיפו כיורים התקנת  )ו( 

 .: לבןבועותגוון הק )ז( 

 . והזנת חשמל שפכיםאו  ( וחיבור לקו דלוחין2007תיקון אוג'  -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח( 

 קצה.ת בלבד ללא אביזרי נחוש רת: באם לא נאמר אחרת, צנגז הכנה לנק' (ט) 
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 פקת מהרשת העירונית.מפרטורה המסומים בט :םרי ק םי מ )י( 

 ישעומדים בתקן ישראל ועותקבלבחור או לרכוש  , באחריות הרוכש,באם אינם ממבחר החברה -צה )אגנית/אמבטיה(קבועות רח (א)י 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 הכיור.  טח העבודה אוישור משמ עלם קוקרי ברז הממ=  פרח קבוע. שרוולמתוך ף הנשל ראש ברז נשלף =  (ב)י 

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

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

  

 אחר במפרט מכר זה  או במסמך ין כך בטבלה,באם צויק ר עלו פיל יותקנו בהתייחסות בהערות לעם יש יהמובהר כי ציוד ומתקנים לגב)

 להסכם הרכישה(.שצורף  

 

 , ברצפה, הבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן יוב ופתחי ביקורת לקולטני ב צנרת: אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1 

 וי אש(. י דרישות כיבוכמות, עפ" )מיקום יבוי,יתכן מתזי כ סטלציה.ינהא סדנ"י החלטת מהבמיקום וכמות עפ, הלתקר וךבקירות או בסמ  

 בין  להעברת גז וכבלי פיקודרת וצנ מפוצלו/או  יני מרכזין מלפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזג  ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

  שרות ו/או במסדרון,רפסת במ מפוצל,או ו/ רכזימ נימי ןלמזג מיועד . מיקוםלמאיידיועד המום יקמיקום המיועד למעבה, עד המה  

  .הרהחבלפי החלטת מהנדס  ,ברחבה מרוצפתעליון ו/או  בגג  למעבה מיועדטת החברה. מיקום עפ"י החל  

 רכת הסולארית תהיהת המעקנהיה לפי הוראות כל דין. התתבאמצעות מערכת סולארית ים לדירות ם חמהספקת מי   3.6.2

 . ן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(ם החמים והתקות גיבוי חשמלי לדוד המילרב 579ראלי תקן יש ותישדרל בהתאם      

ן )טיימר( הכולל מפסק עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמ ימוםלמערכת הסולארית וכולל חלכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד( המחובר   

 פעלה.  נן מראש את זמני ההר לתכפשבמא 

והתקן קוצב , יעשה חימום המים באמצעות חשמל ת סולאריתבאמצעות מערכלא ניתן לספק מים חמים  וראות כל דיןם לפי הלהש ותרילד  

 .ר(זמן לחימום המים )טיימ 

עליון  גג וא הלבסמוך ת או שירוש כגון במרפסת ך נגיא במקום מוסתר: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםוד( ה )דמכל אגיר            

       הנדס האינסטלציה.מ תכנוןלפי  

 (.2007 אוג'תיקון -)הל"ת מכונת כביסה ., מקלחתהרחצה, אמבטיומטבח  : קערותמים חמים לכליםחיבור  3.6.3

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

 קום לפי החלטת החברה(.)מי שי :הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

  האינסטלציה,מהנדס לפי תכנון  ,PPR, S.Pל, ונת, פקסגוו: פלדה מגולםים חמים וקרי ורות: מינהצר מחו  3.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

 יש.: במטבח הגז קודתממקור הגז ועד נה צנרת גז בדיר 3.6.7

 .: ישגז לדירההכנה למונה  3.6.8

 

  הערה: 

 ברזי ניתוק,  התאמות,, כיםם עבור מחברים, מאריתשלוה אינו כולל יר הדירמח. רהבת החלפי החלטהינו בדירה,  הגז' נקום יקמ 

 עצמו לחיבור הגז,  מונהה וההמונים לצורך התקנת הנדרש, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים נוספים מונה פיקדון 

 ,)הכנה בלבד( לסטיבשרוול פ לתחמושגז  קתספא תצנר בבניין.ית ע"י החברה לפעול המורשז הג' הקונה ישירות לחב ישלםאותם  

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

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

 מיקום

ת נקוד
 מאור

 תקרה /קיר
 קכולל מפס

 קע ת בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 ע קת בית
 במעגל חכו 

 פרדנ

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;נק' תקשורת
 .טלפון נק' 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

סק תאורה ללובי  מפ -
 . ר מדרגותחד/ומתיק
 . לוח חשמל דירתי -
ארון תקשורת כולל   -

 . שקע 
 טלוויזיה טלפוניה/ -

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1 

 ( מזגןל)
1 

תוספת   -חשמלי  תריס 
שמל להפעלת  נקודת ח 

 ריס. הת

 פרוזדור
1 

)כולל מפסק  
 מחליף( 

1 - - - 

  3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל  

דות  ונק 2פניית "ר", 
 ר לפחות + מחליף. מאו

 1 מטבח

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  

ן  וג מהם מ
גת  מים בדר

44IP    ואחד
מהם מוגן  

גה  בדר
 לה( יגר

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
ע יהיה מעל  התק

טח העבודה ככול  מש
האפשר ובהתאם  

לתכנון המטבח יותקנו  
שקעי כח נפרדים  

 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
 הורים

1 
מפסק  לל )כו

  מחליף
 ( למנורה

4 
ם ליד  )שניי

 המיטה( 
- 1 1 

ום )נק'  רקאינט -
 מע/דיבור בלבד( ש

 /ד"ממ
 שינהח. 

פי  ל  נורהמ
ות  הנחי

 העורף  פיקוד 
3 - 1 1 

פיקוד   ות תקנלפי 
 ףהעור

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

+ התקן קוצב זמן  
לדוד    הכולל מפסק
"י  ם עפוהשמש במיק 

 התכנון. 
 + אוורור מכני

 - - - - 1 ותיםשיר
 , בהעדר חלון

אוורור מכני   הכנה לנק' 
 . שר שניד+ מפסק היכן  

פסת מר
 שירות

1 
 מים( )מוגן 

- - 

2 
 מוגן מים 

 כונת כביסה, )מ
 ייבש כביסה(מ

- - 

רחבה 
 מרוצפת

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

1 
)פקט הכנה  

 למזגן(
- 

יס חשמלי +  כולל תר
ן פתיחה  גנו+ מנ מפסק

 ידני. 

כלי  מחסן 
 גינה

1 - 1 - - 

של  ל צריכת החשמ
ר לשעון  המחסן תחוב

יו  החשמל הדירתי אל
. או  סןחהמ ךימשו
ין שהזנות  ילופ לח

החשמל של כל  
ו למונה  המחסנים יחובר 

משותף ונפרד  
למחסנים בלבד, או  

מונה נפרד לכל מחסן,  
להחלטת המוכר ועפ"י  

 בחירתו. 
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 מיקום

ת נקוד
 מאור

 תקרה /קיר
 קכולל מפס

 קע ת בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 ע קת בית
 במעגל חכו 

 פרדנ

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;נק' תקשורת
 .טלפון נק' 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 חסןמ
)ככל 

 (צמדשהו 

1 - 1 - - 

של  ל צריכת החשמ
המחסן תחובר לשעון  
החשמל הדירתי אליו  

סן. או  משויך המח
ין שהזנות  לחילופ 

  כל ל שהחשמל  
ו למונה  חובר חסנים יהמ

משותף ונפרד  
למחסנים בלבד, או  

מונה נפרד לכל מחסן,  
להחלטת המוכר ועפ"י  

 בחירתו. 

    

  הערות לטבלה ואחרות

 קה אחת.אהיל/ ארמטורה(, כולל נקודת הדל -)ללא נורה וכיסויה גבי קיר או תקרעל ורה נית ב = יר/ תקרהנקודת מאור ק (א)

  )שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(. מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.בור ודד לחיב "שקע" = גיל(קע מאור )רבית ת (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

ר בויהח .(בנפרד ספר כל שקער בפנל אחד, נ)שני שקעים או יות הניזון מזרם חשמל רגיל ם כיסוי,ע שקע בודדמים:  וגן מ ל(י )רגית תקע מאור ב  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5לים בכב יבוצע

ות לכמ נם תוספתושאישל נקודות המאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף א'  תאור בלבד לאופן ההדלקה נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 עיף א'.בסמאור המצוינות ה תקודונ

 2.5ירות ללוח למפסק נפרד עם קבלים ר ישמחוב רדנפ עגלמבל נק' לי נפרד )כגבי מעגל חשמ "שקע/ים" הנמצא/ים על = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 מ"מ . 

 הגנה גבוהה. רגתבדם ין מיזר הקצה מוגבית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אבאו אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

בין מחשבים,  –תקשורת ודת ניה, נקפולת טדולות נקלחוד וכול ד )קומפלט( אונקודות ביח 3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/דת קו נ (ז)

. רנטאינט/ניםה לרשת הטלפוללא חיבור הדירחיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.   –נקודת טלוויזיה 

 .וייסכלל וכ 1דול מו 55ופסא וק ההכנה בקירתכלול צינור וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד נקודת ת נקודת התקשור

 .(עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או לנקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים )לפון פנים )אינטרקום(= דת טנקו  (ח)

  מ"מ.  2.5ובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים מח, ל חשמלי נפרדמעגגבי  על בית תקע כוח = נקודת כח (ט)

הכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  חוט משיכה בלבד."( ו)"שרוולת רלצנ ההכוונ צוין אחרת באם לאהכנה"=  " (י)

למניעת ספק "תנור להט" )ספירלי(. א "מפזר חום" ול ר(,הדיי יותיותקן )באחר מעל דלת חדר הרחצהבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 לת שקע מוגן מים.כול ר חימוםנותה לנכהה רה.ים ע"י החבימום לא מסופקיודגש כי אמצעי ח

 ה/םמכבים את אותדליקים/נקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מ =חליףמ (יא)

 מאור. תה/ונקוד

ה תחובר ישירות נקודריים. הכילנן כוום המת, מתחת למקת בארון המטבחתותקן נקודת תלת פאזיורים הכוללת חיבור תלת פאזי= מגבדירת  (יב)

 רתי.. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדי5*2.5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

 ראח ךמאו במסט מכר זה  ך בטבלה, במפרהתייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כש תקנים לגביהם יומ ציוד כי  )מובהר

 הרכישה(. הסכםשצורף ל 

 

   מנגנון שבת לתאורת ובחדר מדרגות  לחצן להדלקת אור .יש: ת מאורו חדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקוד   3.7.1 

  יש. :תיתור במבואה קומלחצן מתוך הדירה להדלקת א יש. לחצני הדלקת אור: ש.י גופי מאור:. עהקבו ילהל              

 וולים )צינורות( בדירה על פי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.ת שר: הכנוץ ח ן לפו ט 3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 ישות הת"י.דר לפי ,דרט: סטנ: סוגקעאביזרי הדלקה/ש 3.7.4 

בתוך  קע רגיל(,לל ש)כורתי די  ורתשקולוח ת (בה בעתידלצורך הרח ליםמודו 6-)כולל השארת מקום פנוי לדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.שעון שבת: : יש. מפסקי פחת לפי תכנון מהנדס החשמל.  מיקום: .: ישהדירה
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 .זמןוצב קלל כו  : יש.מלי חששמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .ע"ח הקונה("י ויותקן עו ןוזמי נה אשרוהתקנת מו נו כולל הזמנהמחיר הדירה איאמפר. ) 3×  25: תלת פאזי: בור דירתי חי גודל  3.7.7 

 מת, כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקושמע דיבור )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 נה הורים(.שיבחדר  רע ודיבולשממית וופ ,הכניסה  

 ן.: איר )נפרדת(מערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגו  3.7.9 

  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :זיהלווי טידורי ש תליטקלהכנה  3.7.10 

לופין חי.  ל(ק שרות זהתספאשר  ציתערו -זיה הרבלחברת הטלוויללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות )   

ע"י הקונה  שדירתי אשר יירכמיר )ללא מ M.Fיו דרו 33, 1,2י ערוץ לקליטת שידור או למספר בנינים ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית   

 מספק שרות זה(.  

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. אורר דירתי "וונטה" אומ ותף( ו/או ע"י)משוני צי חיי מפוח חשמלהמחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע" אוורור חלל  -  

החשמל ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים רכתהמע .יתרתידה לשמהח כתצרי של בקרהול לניטור כתמער תותקן דירה בכל -  

 .המשתנים החשמל תעריפי הזנת ותאפשר הישראלית   

 :תכלול המערכת                                   

 חשמלי רםז המודד רכיב על מתבססת אשר הדירתית החשמל בלוח מדידה יחידת                                    

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

 אותם ומציג מיתקומ בצורה תוניםהנ את דבומע המקבל לחוטיא דיגיטלי צג                                    

 הכניסה במבואת / הכניסה תלדל בסמוך ,הריהד יםבפנ ןיותק הצג ; ברורה בצורה                                    

  עלותם אתו ) ש"בקוט  (רתצטבוהמ תשוטפהאנרגיה ה תצריכ נתוני את לפחות יציג הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה נגיש במקום                                    

                                .יתהכספ                                   

 .3.5חשמלי/ים. ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף  ים/ר לתריסבויח -

 

 מתקני קירור / חימום, בדירה: .4

 :תכלול אשר ,פאזי תלת יתרטסטנד אחת כזיתמר מיני ערכתלמ בלבד כנההיש  ן.אי מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או טיההאמב דרח תקרת יתלתחת בצמוד מאיידל מתוכנן קוםמי . 1                    

 ;הדירה     

                        המתוכנן המיקום בין הרצפה במילוי ונעה וכנסת בקירמ חשמלי ופיקוד ושתנח תרצנ לש "צמה" בותלר הנדרשות התשתיות ביצוע  .2                   

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

 .בפועל המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח יסויכ באמצעות הסתרה וליכל "צמה"ה                      

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד איידהמ ממיקום ירק דוקפיל ריק שרוול תקנתה                   3.

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

 .המעבים / המעבה למיקום מוסתרו מוצנע מיקום . 5                  

 זה ההכנה תכלול:רה "ד. במקממבי ליע למזגןתבוצע הכנה יקוד העורף, .       *באישור פ6  

 נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל.  -                    

 ל בדירה. קצה הצינור ייסגר במכסה. עימחסום רצפה פ אל ועד דלממ"בקיר מחוץ  צנרת ניקו מים, מנקודה -                    

 תכנון.פ הוסתר ע"ומ נעצומ במקוםהמעבה יהיה מיקום  -                     

 כל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג האויר.  -                            

 לכל  מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר יזוגמ מהנדס קביעת יפ לשע לככ  ל.( לעי6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  וצעתב ,מורכא חתא  תמרכזי מיני מערכת באמצעות קיהחל  

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

  .איןכזית בבניין: מרניזון ממערכת י הדירת אוירמיזוג  4.3

   .: איןהפועל בגזתנור חימום   4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור דהנקו תבוצע .ןיא :לשמעל בחר חימום הפו תנו   4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7
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 .: איןחימום תת רצפתי   4.8

 ן.אי :ריםחים אמיתקנ  4.9
 

 כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:י סידור* .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן  .רשות הכבאות ע"ידרש ישיל ככ :הירבד (:)ספרינקלריםאש אוטומטית מערכת כיבוי  5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: גלאי עשן  5.2  

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

 

 , הכבאות ע"י רשות דרשי י , ככל שעליהם לרבות חיפוי/ציפוי  ,אלו ת כיבוי ובטיחו  וי,גיל י ידורס* התקנת   

 שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות.או , ו/מכרה תני כו בת וצגו י  לא בהכרח    

 

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

  : בתחום המגרש;כולם. אחד לדירהה פחות ממקום חנילא ו יהנהב לפי היתר: יםלבניין/ סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 . בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינטטי יעשו :המרתףם י נפ תו ור קירגימ. המרתף בקומות חניות כל ה              

  ;אין)לפרט(:  חניות במקום אחר  

 המכר.ת כמצוין בתוכני :וםמיק הבנילפי היתר ה: חניות מספר: יש, חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 ירה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  כש דמכר לרותי ,תריהחניה לח ובנספח הרש/סביבה/פיתוחנייה לנכים כמסומן בתכנית המג             

 .הנכ לדייר שאינו נכה, בין כלל דירי הבית וגם מטעם משרד התחבורה(, ובהעדר רוכש                                

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

 .שי: בישלחניה מהכ גישה 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר.מיקום אחת לפחות.: ות לדירהחני  מספר 6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

   

 פיתוח המגרש 6.2 

 .ןילבני הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית ניסהכ רחבת תתוכנן רשהמג חוםתב                                

 ]ןילבני הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  כניסה שביל כלולת צוניתחיה בהחרה                                

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

 .טון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעיתב :לים: חומר גמרשבי  6.2.1  

 .ככל הניתן בעל גוון בהיר הריצוף יהיה .פלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעיתאס /גרנוליט /ןובט :מר גמר: חו מדרגות/שבילים 6.2.2 

 אם התחסכוני במים ב נוןגי .שי :צמחיהורפת(. )על פי סימון בתכנית  מצ .יש: חצר משותפת 6.2.3  

   החקלאות. להנחיות משרד                                

 .שי :תתפ ו שמ שקיהרשת ה 6.2.4

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.  לשטח  ונההכו . )חצר,לפי תוכנית המכר :יציאה לחצר מחדר; יש: חצר, צמודה לדירה/ות הגן  6.2.5  

 יעשה ע"י הרוכש בעת  מים משולי הבניין( ת )להרחקתיו רקע בחצרות פרטהק פני  זיקו דור שיפועי נ: סי הערה   

 .ה הפרטיתסידור הגינ    

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים,  ), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : פות, בחצר הצמודה לדירה/ות גן משותכות מערט רו פי  6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

 מ"ר. 7-לא פחות מ: יש, בשטח גן ת הצמודה לדירה/ו צר ף בחצמרו משטח  6.2.7  

 . ויותהרש ישתדרו יהנבהיתר הלפי חומר: : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.9  
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   רכות משותפותמע .7

 ת גז: רכמע 7.1 

 ת וכניאר בתתוהמ םקוימוב ,הגזעם חברת  , בתאוםקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות סידור מרכזי כנה לאספקת גז:ה    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה   

  ה.זוקתתחו הנחת צנרת הגזל    

 חברת הגז.וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות  ,צובר/י הגז כאמורי כ מובהר בזאת   

 ;יש :דירהל זי רכמ רו ממקגז  צנרת 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 7.1.3  

 

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 יות יועץ הבטיחות.נחת רשות הכיבוי והשודרי פיל :בחדרי מדרגותמערכת להפעלת לחץ  7.2.1  

 ץ הבטיחות.ת יועהנחיוו ויבהכי שות רשותלפי דרי :אות/פרוזדוריםבמבו מערכת ליניקת עשן  7.2.2  

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

 ישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.דר: לפי וי ותכולתן יבזי כרגאת כיבוי לרבות עמדו  7.2.4  

 יחות.ץ הבטת יועיונחהי וושות הכיבדרישות רלפי  :גלאי עשן  7.2.5  
 

 יבוי בשטחים משותפים, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש כיבוי ו  גילוי  מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 שות רשות הכבאות.רי יקום וכמות לפי דמ יים,רטפ או               
 

 יחות.ץ הבטועי תחיונכיבוי והי רשות הע" ככל שידרש: אוורור מאולץ במרתפי חניה 7.3 

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

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

             ניסההכ דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות יקום:מ לדואר שגוי.  1, יתד הבועול 1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל ו א , ןבניי כלל                     

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 חדר/ים לשימוש כלל  לקים משותפים(,בח), מערכות תאורה יםגר ממא ת מים,ה ומשאבומערכות סניק  

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו' בת הבנייןם לטוסמוכי םנייבניבאו  כים,נים סמוייין ולטובת בניבבנ הדיירים  
 

   חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 : אין.חצרל נפרד מונה מיםש; י :ביתל י ראשמונה מים ; : ישחיבור לקו מים מרכזי  8.1  

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 לא כולל התקנת מונה.יש. ; שמלרת החחבת ו וראהבהתאם ל ,ת החשמלבור הבניין לרשחי  8.3  

 .יםונפהדירה לחב' הטלחיבור כולל תכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא בהתאם לתקנות ה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 ראה גם סעיף הכנה בלבד ) .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי רשת תקשורת ל חיבור הבניין  8.5  

 עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תשבמגר הגובלי ללכוח תפי  8.6  

 .הם באחריות החבריעשה ע"י הרשות המקומית אינ  

  (.או אחר לפי היתר הבניה יש )מכלים טמונים: השפמתקן/ים לאצירת א 8.7  

 .המקומיתהרשות  יע": פינוי אשפה  

 
   ףמשות ושרכ .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: מקומות חניה משותפים    9.1.1   
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 .יןא :(חהו פת ועמודים, סה)קומת כני  קומה מפולשת 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: שאינם צמודים לדירותם מחסני  9.1.3   

    מ"ר. 14-מפחות א ל :שטחב .: ישסהקומת כני מבואה )לובי( ב 9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 בכל בניין. 1)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 ן.ייל בנבכ 1: מספר מעליות: יש; מעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג:  פחות: לתףשו גג מ 9.1.8   

 ממ"דים. -יםדירתיגנים מום ירחבמיש  אין. :מקלט /ממ"ק 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 חדר משאבות, ר, רות סחבואת סולאריות, משמערכו( כגון: משותפות ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות מיתקנים על הגג 9.1.11  

  ן.דיפי כל כת על וכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסממאגר מים            

 .; יששטח ללא גינון  : יש.המגרשחומי וח בתפתח טוש רחצ 9.1.12   

 תף שוממסומנים כרכוש הכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, :  מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   
 

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

 .וט(ל, )מי גותי מדר/דרח 9.2.1  

 טכנית.קומה  9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 .גגעל ה (םהמשותפי) שוניםגישה מחדר מדרגות אל המיתקנים ה 9.2.6  

 ר מדרגות אל חדר מכונות.חדגישה מ 9.2.7  

 .ים(תפשו מ) םי ים טכני/תי לחדר/ת או מלובי קומגישה מחדר מדרגו  9.2.8  

 .על הגג משותפים התפוס על ידי מיתקנים –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 יש מרחבים מוגנים בדירות(. -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 כרכוש משותף.ה שיוגדרו ע"י החברל ככ: חראחלק  9.2.12  
 

 יין()לבניין/ים לפי הענ בית משותף 9.3 

 חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית  –)להלן  1974 – דהתשל"ות(, יר)ד מכרהלחוק  6 אם לסעיף בהת )א(  

 התקנון המצוי ל ש או משנה הוראה טלת מבביהדעתו להחיל על המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שב    

 אותו עניין; ואלה העניינים: פרטים עלהמכר  חוזהל רף צו לאל במפרט ייב לכלומנויים להלן, חהמתייחסת לעניין מן העניינים ה    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (2)   

 בשירותים המחויבים בקשר אליו;ו צאות הבית המשותף הוות בתפתשיעור ההש (3)   

 המשותף;ול הבית חלטות בדבר ניהסדרי קבלת ה (4)   

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

 י שהתחייב כממור בחוזה המכר, האאף  על טן )א( יראוהו,מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  ק )ב(  

 שותף. הבית  המניין יחולו על שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו ע    
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 רכוש המשותף הצמוד לדירה:החלק בו של וריעש 9.4

   של כל( לשטח 5ף יהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעי 

 ת ול דעיקש לפי שפי שיידרכ שותף,ברישום הבית המ ת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשורזא, ות הדיור בבנייןידיח  

 מוכר ו/או כפי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים ה  

 .(6זה פרק א' סעיף ט במפרם ם לדירה )כהגדרתהצמודי  

 

 החלטות בדבר ניהול הבית: סדרי קבלת 9.5

 . 1969 -טין התשכ"המקרקעל פי הקבוע בחוק יהיה ע 

 

 :שתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו שיעור הה 9.6

 יהיה על פי שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה. 

 לעות שרכיב ההוצאות הקבויחויבו בתשלום חלקן היחסי כאמור בשימוש בפועל ן די המוכר לא יעשה בהביה נייהות שהחזקה בהן תדיר

 דיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור לבד, להבותף במשה ושרכהאחזקת 

לי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן כאמור מבוזאת , צריכה בפועל תהא היל וכיח  לגביהן כילאחר שי מתשלומן ביחס לדירות האמורות

 .צויבתקנון המ

 

 לרכוש המשותף(:שיוחזרו  או /)ו ף ותשהמ שים מהרכו מוצאהחלקים ה 9.7

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

   ר.מכרט המכר ו/או בהסכם המפם ביינו/או מצו      

 של החברה. ה הבלעדיתקביעתי לפ ותף שבבית המ ירותהמשותף ויוצמדו לד מקומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש .א

 שטחי חוץ מקוריים.  . ב

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

 מסתורי כביסה. .ד

 . ל(לעי 9.2.9כאמור בסעיף וגגות )למעט החלק  , גינותמרפסות .ה

  .רתהמוכ ותעלבשב אחסנים לתוהמ רות, יוצמדו החניותהמשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחסנים לדית ככל שבעת רישום הבי .ו

 

 

   ____________    ____________    ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה          

 
 ות הבית המשותף.יגלנצוה ים שיועברו לקונמסמכים נוספ נספח א'

  .הערות כלליות 'ב נספח
 .יםטבלאות זיכוינספח ג'       
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 ולנציגות בעלי הדירות לקונהו שיועבר ם נוספיםמסמכי – 'נספח א 

 

 תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: 10.1  

 ירה.דה)חיצוניות( של דות כלליות מידר וח של כל ותמידללת הכו 1:50 -לא קטן מתכנית הדירה בקנה מידה  10.1.1   

 המשותף בקומה.רכוש מון הסיכוללת ה 1:100 -ן מקטירה בקנה מידה לא הד מצאתנהקומה בה  תכנית 10.1.2   

 בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ 10.1.3   

 ף ותשש המוסימון הרכ הכוללת 1:100 -קטן מ רתף בקנה מידה לאות; קומות מלשמפו ותה/ קומיסקומת כנתכניות  10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  ן לצרף ו ניתאלכניות תוצמדים; יים מושטחים דירת   

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

משותפת  חצרסימון הכוללת  1:250ניה בקנה מידה ב היתרת בלת לקמיות המקוגרש כפי שהוגשה לרשתכנית המ 10.1.6   

 .נות צמודותוגי

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע שושימו התחזוק תנו הוראויינת בעת מסירת הדירה 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 .מורםגירה על דירכיבי השוטפות לתחזוקת כל פעולות  )א(   

 ר, ויזוג אוימערכות מחות, מערכות בטילרבות  רהית בדורות המותקנהשי מונעת של מערכות תחזוקה כוללת ותחזוקה )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

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

 ת קשר.פק ומספר טלפון ליצירסים בדירה, לרבות שמות יצרן/קנתהמות ומערכוד של ציו כני ותעודות אחריותמפרט ט )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  (1) ה בבנייןנהראשוה ת הדיררר לו נמסרה אשכר ימסור לרוכש דימוה 0.31  

 ין:ניעבירות המכר דפי חוק  ת עלהבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבו  

 הבניין על גימורם. לות שוטפות לתחזוקת כל רכיביעופ א()   

 מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג יין לרבות ת בבננוהמותק תהשירוות מערכ ותחזוקה מונעת של לתלה כוקתחזו )ב(   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 .ותנדרשם א יות,פתות ותקואפיון ביקורות שוטפתדירות ו )ג(   

 קשר. רתן ליציומספר טלפספק ולרבות שמות יצרן/ , הבמבנ ת המותקניםחריות של ציוד ומערכומפרט טכני ותעודות א )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון )ה(   

 , מערכות בטיחות חשמל ותקשורתטלציה סניטרית, נסל איש ת בלבדופת המשות( למערכוAS MADEת )תכניות עדו )ו(   

 הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  מוריםהאסמכים מר יצרף להמוכ ות במבנה ובפיתוח.ניכטרומקומערכות אל   

 נה( מיד עם מינויה.למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמו   
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 כלליות ואזהרות ת הערו   –פח ב' נס

 למבנה ולדירה  הערות כלליות 

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה י,ישראלה והתקן הון והבניהתכנ לפי דרישות תקנות יוהות יכצרים והמלאכל המו .1

ה זילווילטהכנה  קןניין מתרכזית אם התקינה בבבבניין ו/או אנטנה מ )לא סלולרית( החברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה .2

 להוראות כל דין. פוף כבכבלים ו/או צלחת לווין, ב

עולה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ו/או להימנע בכל פט ולנקו ,ועד הביתעות ול בעצמו ו/או באמצעופליב יהקונה מתח .3

וע ריסוס ה בעלת שורשים חודרניים וביצחית צמילאי שת ק,אך לא רשפורט לעיל, לרבות סיכון לאיטום המרתף, כפי כדי  מכל פעולה שיש בה

 .קיםרעת קינון חלמני תקופתי

 וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. אחרת ה ו סגיראה קלה ו/בתקר יכוסוורכות כאמור מע .4

לא יבוצע קיטום פינות ם פולישיו/או  ותפוי קירבחי. נים הישראלייםבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתק .5

 .ים()גרונג

ברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות ש, לחגראו המ/וי המבנה בתחומרה להעמיד שטח/ים חבהדרש יש כי באם תלמניעת ספק יודג .6

ובזכות  כן, גישהך לצור ןייקני הבנלרבות שימוש במת יתהמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופש

 ים אלו.בית בגין שטח י ועדיסשלום מתפטורים מאלו  כמו כן יהיו גופים. םכבלי קרקע למעברטח/ים לרבות רצועות ההשימוש והטיפול בש

 וחות או סגורות.חל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פת .7

 סרה הדירה לקונה.י הקונה או מי מטעמו בטרם נמע"ירה בדבודות ע יבוצעו לא .8

ת, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין. ונמכומ תקרות וכול שיהיי ריםרכשו ע"י הדיישי ,ם(יקיימש)ככל  סניםבמח .9

 תפקוד.ובבשימוש ובאופן שלא יפגע  דונפרד למחסנים בלב הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף 

א ל אך רעהפליצור ה לולים, מקטינים החלל ועסהית כביבאזור תלי וג האוויר באם יותקנושל דוד המים החמים ויח' מיז מםמיקו  .10

 ת מן הקבוע במפרט.פחו

 עומדת בדרישותשלהם באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש  .11

 ם.פגעיומרעשים ל התקנות

ובאו ע"י הקונה הם שילשזרים כיים או אבפריט מו לחומרי הבניין,גריהו ששזק כלאו נ כלשהי לאובדן, מחסור המוכר לא יהיה אחראי אחריות .12

ריטים הפ,עבודה ומרים ו/או ביצוע הכל האחריות בגין אלה כולל לטיב הח ,לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן

 נה בלבד.ם והתוספות הנ"ל תחול על הקוריאביזוה

ות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת ראשונה השנים שחות בשלווף לפהמוגן, באופן תכ ברחמרר הוכי יש לאו חשוב להדגיש .13

 .המוגן חבהמר וימהם עשש ת הבטוןהאדמה והנמצא בקירובאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן  אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

 חניות, מחסנים ,ותן גינגויים, כטשטחים פרבברו רים במבנה ואשר יעיידלל הכת המשרתות צנרת או מערכות אחרו יתכנו שוחות ביוב או .14

 ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט. 

 םבהתא שטח המגרש,קמו במגרש ועל חשבון ק, טל"כ, גז, ביוב וכד'( ימובזמל, חשונות )השמערכות ירוניים ושוחות של פילרים )גומחות( ע .15

 ות.יע"י הרשוושרו תכניות הפיתוח שיאל

 בים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.ברכה יענס .16

 א תיפגענה.ל שהרוכ קרה זכויותובכל מ ישור הרשויות.ם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אומומיקה החניי ותפר מקומיתכנו שינויים במס .17

 חמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעייםבגז פם המונעי ה לרכביםהכניסאסורה  .18

 ים./תף ים במרתפאו משו בשטחים פרטיים "מ(,בגז פחמימני )גפבנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  .19

 שוניםם בגבהי ,ו אופקיתת ו/אהעברה גלויה אנכי כןת, תיןראות כל דית הרשויות ובכפוף להופי דרישות התכנון ו/או הנחיול .20

 ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות שאינן

, קווי חשמל, וררואוו צנרת מ.א. ת ניקוז, שוחות ביוב,, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנריםרת מצנכגון: ד לות ועומשותפות, צנרת, תע

רה, בשטחים צמודים לדירה, במחסנים, במרפסות, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית, ם הדיחומה, בתושורת וכדן, תקטלפו

ם הטכניים. ן בתכניות, לפי החלטת היועציוילמצ/מןר למסועבת הכל מיים, בקירות ובתקרובשטחים משותפים ובשטחים ציבור

ובה החלל בהן הן עוברות. הקונה יאפשר גישה או ג/ו ת צורתאת וישנו ה אחרקרה קלה ו/או סגירבת כוסוימור יתכן ומערכות כא

 לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.

 ביקורת, השייכים לכללביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי , )מיםת ת צנרורוכן ועובהמחסן או החניה, יתברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדירה, או  .21

 לקים משותפים. ח םהווימהבניין, ו
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הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון,  חלקיםוהיתוח, פהמגרש, הולות גב .22

 ישות הרשויות.הביצוע ולדר

המאפשר בחירה כבר ט רהמפ ייפים מסעיפניה כך שסעיף ו/או סעמת החוזה עם הרוכש התקדמה הבתירם חוטבמידה ק הסר ספ למען .23

לן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות . הקברהשר בחיפ, לא תתאהושלם

 קבות בחירת הקבלן.בחירה או החלפה בע

מל ש בחשק מהן. עלות השימוחל ט אוקירות הפרויהבית, וזו שתשרת את דבר למערכת החשמל המשותפת של חוי  - T.V-ה לטנמגבר אנ .24

 הוצאות הבית המשותף.חלק מה תהיבר גשל המ

 אין לשתול צמחיה ישירות באדנית אלא במכלי שתילה.  - (ככל שישבאדניות בנויות ) .25

בדלי ה :כגון עות טבעיותלי המקצוע, יתכנו תופלתקנים הישראלים ובהתאם לכל וף ובכפי וחיפו וף ת, בריצבאבן טבעי -אריחים הבדלים בין  .26

 ת מינרלים )ברזל( המתבטאות בכתמים דמוי חלודה. חמצנוהת" וכן ם, "עינייגידיםמרקם, גוון, 

כניות המכר. כמו כן לא תוים במנרח מסוהכאינם ב קירות בטחון וכו'(,מערכת שלד הבניין )עמודים, קירות נושאים,  -שינוי בחלקי בניין  .27

הריסה ו/או עבודה הכוללת יצות. לכן כל ת ומחרוות, קיפקרות, רצו' בתמל, תקשורת, גז וכחש יוב,ברכות מים, מע ים בתוכניות נתיבימסומנ

 .בדיקה ת, מחייבבקירות, תקרה או רצפה לאחר קבלת החזקה חדירה לעומק 

יות, ביוב ומים כנמקטרוללמערכות א וה )פנים וחוץ(, ו/אובזיגוג קבוע, חלונות בחלל גבם סומיהחבניה  חישל פת   - ה לתחזוקה וניקוי הגיש .28

, )פיגום 1139"י בעלי מקצוע ובאם נדרש רק מורשים לעבודות גובה ובציוד מתאים והעומד בת"י רק ע שהים, יענות עליו/או גגו/

 וכו'(.מתרומם/תלוי, סנפלינג 

 לרבות)חדרים ומרפסות(, ם יפרטי עבר בשטחיםמ , הקונה יאפשרבנייןקירות בחזיתות הגגות, ו ןקיוניוקה זוורך תחלצ  -רטי מעבר בשטח פ .29

 .ובתאום מראש ןהענייג, הנחת ציוד מכני וכלים, הכל כמקובל בנסיבות נפלינס גומים,יקשירת פ

 מזגנים וכו'  ור, מעליות, משאבות, מפוחים,רט, גנרת, תקשומלגון: חשככול שיהיו כ -יות תחזוקה  של מערכות טכניות ומערכות אלקטרומכנ .30

 כל דין. וראותלהבהתאם והתחזוקה ראות או הקונה בהתאם להו/ הבית ע"י נציגותתיעשה 

לצורך חרום  בעתים בקומה אשר ישמש את כלל הדיירחיצוני חילוץ  ימוקם חלון/דלת ןבבנייבאחת מהדירות בכל קומה יתכן ו -חלון חילוץ  .31

 יאפשר םבעת חירווכי  בפתח זה,קבוע ורג ס עייקב חייב כי לאמת ,חלון/דלת החילוץ אשר בדירה אותה רכש ממוקם ,הונ. הקוטר ומילעבמ

 על המוכר להעביר מידע זה לרוכש טרם בחירת הדירה.בר בדירה אל חלון/דלת החילוץ. ת המעא

מקצועית  ניות ואחרות המחייבות תחזוקהמכקטרואלערכות מ הותקנו בנה ובחלקיו השוניםבמ -הדרכה לטיפול שוטף במערכות  .32

ו/או החברות ספקיות הציוד או המתקינות  צרניםהינציגי  מבנה, אתזקה במן בסמוך לקבלת החלז חובההחלה המוכר ושוטפת, על 

 לאופן השימוש והתחזוקה. לנציגות הבית הציוד, לצורך קבלת הדרכה

 

 לליות אחרות הערות כ

באופן  שפעותמו ,ו/או גרנוליט לטפ, אסןרצפות בטו יש לקחת בחשבון כי - יסעות, מעברים, שבילים וכו'()מ גמרי ל חומרע ססמיות השפעות .33

תופעה מיות ו/או תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעירים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפקודי בות ססוזעי מתזבט

  כיחות התופעה.לבצע תחזוקה שוטפת בהתאם לש ישלו. א חומריםל ופייניתטבעית זו, הא

ות, וכי הוראות המפרט כולן הן בנוסף ומבלי לגרוע בתכני ת האמורו  מההערות לגרועל הן בנוסף ומבלי נ"הרות עבזה כי הה מובהר .34

 מהאמור בהסכם.
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   זיכויים טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיזיכוריכוז טבלאות 

 

 

 וחדות הערות מי

 
 רלצו המכ תיקוןו 1974-ת(, התשל"דרויר )דכלחוק המ 6 רז וכנדרש בתיקון מס'אלה הינם בהתאם להוראות המכ יםיכויז ריכוז .1

)מפרט המכר(. מובהר כי עפ"י הוראות המכרז, פרט לנרשם להלן לא יבוצעו שינויים מהמפרט והתכניות המצורפים  2015-ההתשע" 
 ם.אחרים חיובי אוויים ו/מכר ולא יבוצעו זיכלהסכם ה

 
 אינם כוללים מע"מ.המחירים הנקובים להלן  .2

 
 יס:המדד הידוע ביום חתימת הסכם המכר.ד הבסמדבניה, התשומות  ל:מדדבנספח זה צמודים  יםבהנקו המחירים .3

 
ינויי דיירים( ש הליךת )במסגרה ויים אלנו לנצל זכותו לזיכהמועד האחרון שעל רוכש הדירה להודיע לחברה/קבלן, על רצונו או אי רצו .4

ובכל מקרה לפחות  המכר ם על הסכ ד החתימהממוע ימים 30קבלן בתוך ה/ההחבר הדירה ע"י ההודעה"(, ימסר לרוכש)להלן: "מועד 
 יום קודם למועד קבלת ההיתר.  60
 

ל כוויתור לזכותו זו קב, תתפהם התקותוהקבלן בהודעת תזכורת ע"י  אי הודעת רוכש הדירה כאמור עד התאריך האמור ובכפוף למתן .5
 ל דין.על פי כ

 
ם שאינו ספק החברה, התקנת המטבח תתאפשר מטבחיק וכש ספרחר ע"י הל שנבטבח המתוכננים וככהמ ונותרכוי בגין אניצול זי .6

 לרוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.
 

 .308/2016הנ"ל בלבד, בהתאם למכרז מר/ם ריטיהפור על יתכנגד ו י זכותי לקבל זיכויידוע לי כ .7
 

 וצמד למדד תשומות הבניה בהתאם למועד הזיכוי.הוא מר כר כאשמבגין המ אחרוןר יקוזז מהתשלום הטבצוהמ לזיכוי הכולסכום ה .8
 

 .ין. ד פי כל עלדרישות החשמל לא יפחתו מה מתן הזיכויים לנקודות חשמל ינתן בתנאי שמספר הנקודות ותשתיות .9
 

ם ירותיהשחדרי  רדרים כאששני חפי אחד לפחות לכל סו מעגל ביתי יותר הנוגעים לחשמל, במתקןבהתאם לחוקים והתקנים  .10
לולים במספר והמעברים אינם כלולים בחישוב החדרים. מעגלים לדוד חשמלי, מכונת כביסה, מייבש, מדיח כלים, בישול ומזגן אינם כ

 ם הנ"ל.ל את הנקודות והמעגלי, ובהתאם לכך אין אפשרות לבטיםסופים מעגלי שלהנדרש  המזערי
 

על פי המפרט הבסיסי של משרד השיכון והבינוי, והיא בסיסית ונורמטיבית,  הינה כררטי המפטלפון במתקע/ נקודות המאור/בית ותמכ .11
 ולכן לא מומלץ להפחית ממנה.

 
ה זקחלת הבורק לאחר קעצמאי תתאפשר לי אך  הנ"ל, האפשרות להתקינם באופןם פרטימהפריט  יןיכוי בגניצלתי את הזכות לזככל ו .12

 יובהר כי גם גישה לממכר לצורך מדידות וכיו"ב לא תתאפשר בטרם מסירת הממכר.ספק  סרלמען ה חשבוני. י ועלבממכר, ובאחריות
כסיום  נויים והסתיימה התקנתם יחשבוובקים צונטים ילמצאים באשורת/מים/ביוב. הנמ*למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/תק

 לזיכוי מהאמור במפרט המכרכותו ז מימוש לת רוכש עהודע לחוק המכר לעניין 6 ןתיקובכמשמעותו  "התקנת הפריט" 
ין ב ם שוניםאפשרות לבחור פריטי*פרטים שונים המוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא תינתן 

 ים.לדוגמא: כלים סניטריים וברז יםשונ יםספק
 

חתימת החברה/המוכרת והקונה על נספח זה, זו, בה ם בטבלים המפורטומחרייים מהפריט/ים המתכויו לזתבפועל זכו מימש הקונה .13
 יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.
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 : ראמק

 יחידה.  -יח'

  מרובע.ר מט -מ"ר

  טר אורך. מ -מ"א

 + חומר שחור+ עבודה. חומר לבן -קומפלט

 דד. בו אחד פריט -פריט

 

 כוי בלבדין זיבגמחיר   - ח, רחצה ת מטבנושא: ארונו
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
רון כולל א) מ"א 5 מטבחלכלל ארונות הזיכוי 
מטבח, ברז מטבח, בודה, כיור ע משטח, עליון/וןתחת

 .המכראור שבמפרט (, לפי התיחיפוי מטבח
 4,881 --- --- --- ומפלטק

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי(, לפי כללידר רחצה ה )בחחצארון ר

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

 
 

 בד יכוי בלמחיר בגין ז -יזרים נושא: קבועות שרברבות ואב
 

 
 

 הערות: 
 ההתקנ פריט+  המחירים כוללים זיכוי.כל 1

 
 
 
 
 

 סעיף
 מפרטב

 מכרה
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
חיר זיכוי מ

 ליח' בש"ח 
 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט מכר.ה במפרט רפי התיאוה,  לללת ברז לכיור רחצסו 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידייםסוללת ברז לכיור 

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 פריט לטקומפ .ט המכרפריאור במז לאמבטיה,  לפי התסוללת בר 3.6



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 29  מתוך  29 'עמ 14.05.2020תאריך:  /19,45 ס'ת מדירו / ןג  - ם ריחד 3 /כןמפרט מכר למשת   /2,3ם בנייני /302שת מודיעין / מגרש י הנגב / מורונ /פרץ ב   מסד לאיכות הבניה 

 

 ם זיכויי חיר בגיןמ  -רתנושא: חשמל/ תקשו
 

 סעיף
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה   3.7

   78 ריטפ מפלטקו זיכוי –ע מאור בית תק  3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט נקודת טלפון 

 
 : ל/תקשורת שמח ות הלטבלא ות הער

 (, במפרט המכר. 5טבלה ) 3.7ף חר סעיאכלליות לערות .ראה ה1

 מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע.  חשמל/תקשורת  . מחיר המחירון 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ___ _________   ______ ______   ______ __ ____ 
 תימת המוכרח     תאריך         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


