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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               
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   ולדירה אם דיהמוצמפרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

 
 הה ואביזריודין, המבנה, הדירה, צייאור 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. ירה ושטחים ורים בדמיחדרים וג מת( רשי2)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)ם ואביזרי אינסטלציה נוספי ,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   
 (. 6.2.1-6.2.8) שרפיתוח המג  :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   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 .ש הדייריםמו: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשי7.5סעיף   
 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   
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים 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   
 ותף.משהחלקים המוצאים מהרכוש ה  :9.7סעיף   

 
 םיחנספ

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

 נספח ג'   טבלאות זיכויים. 
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 . חדרים 3 מס' חדרים: / מדגםדירה  מורשת מודיעין  שם האתר: 

 __ דירה מס':   

 __ קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   חניה  

 __ 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"מ1993פרץ בוני הנגב ):  ה בין וזנספח לח  

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .ומיתשות המקרהיקבע ע"י : בית מס' מורשת: רחוב  מודיעין: שובי  .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    

 .מקרקעי ישראל רשות: כירמחשם ה 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   :ופת החכירהקת 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  

 פסת שמש.רמ, שירותסת מרפ*, )בית שימוש נפרד( 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.יים של נוהעוברים על פניהם החיצ השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(    

  –לעניין זה      

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

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 במרכזו של קיר החוץ;יעבור קו המצולע האמור ת רחרה אכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די     

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

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

 קיים; והאופ שופעיםים המהמשטחבלבד לפי ההיטל האופקי של כל  תחשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –רות(, התש"ל גא)בקשה להיתר, תנאיו וואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

 יה )בקשה להיתר(. בנתקנות התכנון וה –)להלן  1970      

  אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף משותף הצמוד לדירהכוש הלק ברשל הח שיעורו  (ה)     

 

 :המשמשים את הדירה באופן בלעדי שטחים נוספים המוצמדים לדירה או פירוט  .6 

תקרה  וידמ ]קירוי הכוונה למשטח מלאמקורה  שמשהמתוכה מרפסת  כמפורט בנספח א' להסכם המכר  :(1) טחשבמרפסת שמש  6.1   

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

)יש לצרף תכנית  כרמהכמפורט בנספח א' להסכם : מס' )בעקבות פתחים בתקרה לשחרור עשן(מקורה חלקית  /מקורה חניה  6.2   

 מוצמדת(;ה שטחי החניה עם סימון מקום החניה

 המוצמד(;ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן )יש לצרף תכני המכרא' להסכם רט בנספח פוכמ :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 אין.: (4)חטמוצמדת לדירה בש חצר 6.6    

 . שטח(ו)מהות  לפרטםן בלעדי יש או משמשים את הדירה באופ המוצמדים יםנוספ חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהנ)יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה כמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 הערות לחישובי השטחים:     

 קווים המצולע הנוצר על ידי ההכלוא בתוך  פהמרפסת הוא שטח הרצת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ – "מרפסת שמש " .1   

 של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  מש ו/או לאורלש אשר מידת חשיפתה לקה, פה ו/או מקורה בשלמות או בחושח ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

 שיש בה כדי להשפיע על   להוהן מחוצה  הקרקע שושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםיחסית לבבניין ומה למיק    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 נו לבין חלק של דירה ביהמחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר ת המחסור, הוא השטח הכלוא בין קישטחו של מחסן  .2   

 יכלל שטח הקיר במלואו.יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף צית הרוחב של שמתחת למחרק השטח  ללאחרת ייכ    

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעובי ץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי, הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3    
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 כאשר קיר המרתף  למחצית הרוחב של הקיר;שטח שמתחת ייכלל רק ה ריד בינו לבין חלק של דירה אחרתמפ תף כאשר קיר המר    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     

 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה  5%ד של ע רויה בשיעי, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל חצרשטחה של  .4   

 השטח למעשה. יןלב    

 

 סטיות קבילות: .7  

 פורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:מההסטיות    

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

 לעיל. 4ה והער 6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוהמיד המכר וביןת בתוכניות סטיות במידות המצוינו     

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

ראו אותן כסטייה ממפרט זה בילות ולא יהן סטיות ק ט ומידות האבזרים למעשהפרזרים במבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

     .(קבועות שרברבות, ארונות)אביזרים קרי: אריחים, חלונות, דלתות, תריסים, 

 

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

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

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

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

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

 office@pr-eng.com :א"לו ד 
 

 

 הדירה, ציודה ואביזריה ,תיאור הבניין, המבנה ב. 
 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותיים בחלוקה פנימית של דירות איס שינואי להכנר רשהמוכ    * 

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

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

    

 .תיאור הבניין  .1

 

    בניינים  2הנמצאים במגרש אחד ) ,בניינים 4אחד מתוך  ,מגורים קומות 6עוד הכולל קומת קרקע ו ,"גבוה" וריםמג ןינב  1.1

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

""L17  ין ין בניה בתעשחוב ס הרממפלף החניה גישה למרת) הבנייניםל לכ . המרתפים משותפים-2רק מעל מרתף נמצא

""L17 לבניין "H26").   

   

 

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

 ;לבד גורים במל, הכוונה )*(דירות. דירות למגורים H26:  26מדגם  בניין ב  

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

 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - דהתשל"( דירות)ק מכר לפי חו  )*( 

 או לכל צורך אחר. לעסק,     
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 כל קומה ודה שלעי בניין ויכל פירוט הקומות ב – 1טבלה מס'  1.3

 משותפות לכל הבנייניםקומות 

 אור תי או כינוי

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 כניסה למפלס 

 )ד(  ייןת לבנהקובע

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 קומת מרתף 

בכל בניין: מבואה קומתית, מעלית, חדר  

מים וחדר משאבות   י/ מדרגות, מאגר

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

ת, מיסעות, מעברים, מחסנים,  ויחנ כללי:

דרישת  פי ל ת מתקנים ומערכות טכניו

 המתכננים והרשויות. 

וקמות  ות הממ ות שונ ומערכ יתכן 

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 --- -1 קומת מרתף 

בכל בניין: מבואה קומתית, מעלית, חדר  

 . מדרגות 

מחסנים,   יסעות, מעברים,מ , תחניו כללי:

ישת  דר יפ למתקנים ומערכות טכניות 

 המתכננים והרשויות. 

ישירה    גישהאין    -1רתף בקומת מ

 . L17לבניין 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 

 H26מדגם  - 2,3 מס' בניינים

 4 קרקע  ןלבניייסה הכנ קומת

 –סה )לובי , מבואת כני)דירות גן( מגורים

,  חדר מדרגות  בחלקו חלל כפול(,  מעלית,

חדרי עגלות, חדר אשפה, מתקנים   ,

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

   והרשויות. 

   , בפיתוחיםגז מרכזי יצובר

 . (1,4נים )בסמוך לבניי

 

ומערכות שונות הממוקמות   כןית

ישרתו גם בניין/ים סמוכים    ןבבניי

מוכים  או ימוקמו בבניין/ים ס ו/

 וישרתו הבניין. 

 מגורים ות קומ

 טיפוסיות
1-5 

4 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים  קומת

 (אוזהטנ)פ
6 2 

לית, חדר  ע ממגורים, מבואה קומתית, 

נים ומערכות טכניות לפי  מדרגות, מתק

 המתכננים והרשויות.  דרישת

--- 

 גג עליון

 ראשי()
--- --- 

  חדר מדרגות קומתית )לא מקורה(, מבואה 

, מערכות סולאריות, מתקנים  )מקורה(

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 ת. ויוש רהדרישת המתכננים ו

--- 

 סך הכל קומות

 ם למגורי 
7  --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 הראשי(. ) כלל הגג העליוןומות לא נבמניין הק 9

 
 
 

  :הרותהבו  הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

 והבניה  ןונלבניין ]כהגדרתה בתקנות התכיזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א תאח כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטהתנות כגוןלהשוי בפועל עשהקומות  ויי. כינת במפרט הינו נומינלכינוי מס' הקומו )ד( 

   ,.. וכו'.2,1,0 מעליות כגוןהבחב'   
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 בכל בניין: (ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  עד למפלס הגג. מרתף מת ס קוממפלמקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1: בניין בדרגות מהי /מספר חדר    

 אין.: יםת נוספמדרגו חדרי    

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

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

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :בניין  כלב חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .השלד מהנדסתכנון , לפי תמשולבו/או מתועשת ו/או  רגילה: שיטת הבניה; דהשל מהנדסת לפי תכניו שלד הבניין: 2.1

 ; השלד י חישובי מהנדספל: עובי  , םטרומייו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/ בטון מזוין חומר:: רקעמת קקו ת רצפה ותקר 2.2

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1חלק  1004שראלי מס' לפי תקן י בידוד אקוסטי: .1045 ל מס'לפי תקן ישרא :תרמי בידוד   

   תאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.ה בהלקהחריצוף בניין המגורים יהיה נגד                  

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .מזוין ןוט: בחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .יועץהת לפי החלט :הבשיט   

  .לדשה מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדס וין,מזן : בטוחומר גגות הבניין: 2.4

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

 פן פנימית של קיר דו ב ש,באם מכלול מתוע .השלד מהנדס והנחיות התכנון האדריכלי לפי מתועשת בשילוב רגילה ץ:ת חוקירו  2.5

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

   :1045ראלי מס' שי לפי תקן :בידוד תרמי דס. המהנתכנון : לפי עובי   

 י.אלצבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התקנים הישר                  

 גימור קירות חוץ: 2.6

 תר הבניה.הכל לפי התנאים בהידוגמת קרמיקה.  ו/או חיפוי קשיח תו/או אבן מלאכותי : אבן טבעיתעיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

 ויים אחרים; עם חיפמשולב  בות(שכ 2טיח ) :טיח חוץ  2.6.2 

 או משולב, לפי ו/ ק תאי )איטונג(בלו וא/ואו בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 .  1  ק חל 1004י הנדרש על פי ת"י  ו את שיעור הבידוד האקוסט ק י השלד והיועץ ובכל מקרה יענ   מהנדס   נחיות ה    

   .: בטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכלובהחומר וג: ש(ככל שי ות )מרפסקיר הפרדה בין  

 :ראשי  גותרדמ חדר 2.8

   ;שובי המהנדסיח לפי עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

בעל "תו תקן  ,חיפוי בשיפולים+ צבע אקריליעד תקרה. בע אקרילי צב (, גימורשכבות 2) טיח: חומר: פנים גימור קירות 2.8.2                

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

ירוק" מטעם מכון  ןקת בעל "תואקרילי מלבין גימור  + סיד סינתטישכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרה ה:ובעד לג  

  התקנים. 

 ניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות   רגנסורה או  יהיו מאבן מדרגות בניין המגורים: טיםופודס מדרגות 2.8.3 

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

 דין.ית יבוצע על פי הוראות כל הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות והמעל . 2279לת"י אם תההכל ב              

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

 חדר המדרגות.באמצעות : שי(רא) עליה לגג 2.8.5 

 :מבואה )לובי( קומתית 2.9

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

 ה.תקרל דבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עלגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח י עד

 ונמכת לא יבוצע רה מקת ל)במקרה שמלבין סינטטי "בעל תו תקן ירוק"  : טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 .ןצלרו גרניט פואבן נסורה א: ריצוףה זו(. טיח מעל תקר               

  :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

לן(, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי פורצ יטגרנאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או : חומר: ימור קירות פניםג

  לי )"בעל תו תקן ירוק"(.ירקאהקשיח יבוצע טיח וצבע 

 או תקרה דקורטיבית.  שנהו/או תקרת מ פוליסיד  מלבין סינטטי דוגמתע + צב : טיחחומר: גימור תקרה
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, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-מבודד לא יפחת  אריח טחוש אבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלןחומר: : ריצוף

 .למניעת החלקה

, בחזית 816י "תון ובניה ותקנות התכנבעלות חזית אלומיניום לפי ו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו ימוקמ ראתיבות דו

 ית.המקומת רשור יהיה לפי דרישת ההבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספ

ארונות . (ארונות חשמל, מים וכו' ט גומחות,מע)ל סינטטי דוגמת פוליסידצבע ב צבועטיח קירות ותקרה: : למחסניםפרוזדורים 

 .צוני בלבד(פח צבוע בתנור )צד חי כות:למער

" מטעם מכון ירוק קןו תבסיד סינטטי , בעל "תצבוע בבטון : גימור קירות חניה :מקורה חלקית/מר חניה מקורהות געבוד 2.11

 :גימור תקרההתקנים.  

    התקנים. ן ירוק" מטעם מכוןקת ובמלבין סינטטי, בעל "ת: בטון צבוע חומר

 , משתלבת או באבן מוחלק בבטון שהעי החניות או המרתף  פתצר גימור: מקורה חלקית/רהקומ גימור רצפת חניה 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':ם טכניים ריחדת, חדר עגלוכגון: חדרים  

 - םנייבחדרים טכ :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו' ,תוח)למעט גומסינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבוע: טיח גימור קירות 

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

 משולב.רצלן או ופ או : אריחי קרמיקה או טראצוגימור רצפה  

 ן(, בהתאם לדרישות כל דין.לצרועבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמיקה )גרניט פ חדר אשפה:

 

  :הערות

 ן ירוק" מטעם מכון התקנים.בעל "תו תקוע בצבע , בצ בבטון  או  פנים בטיח רה יעשו ירות/תקצביעת ק . 1

    .למניעת החלקה 2279קה בהתאם לדרישות התקן הישראלי ד החלנגיה יה )בדירות ובשטחים המשותפים( בניין בריצוף . 2

 

 יר זחינטרקום ומ"י מערכת את פתיחה חשמלית הנשלטת עעלב )אלומיניום וזיגוג( המבואה במכלול: יש, משולב ן יי נלבדלת כניסה  2.13

 (. 3.7.8)ראה סעיף שמן, כולל אינטרקום                

 (,בניהה תריהלפי דרישות הרשויות ו אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תוכנית )מתכתיש,  :1בבניין : ין ינלב נוספת, דלת כניסה/ יציאה

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

 .או סגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אש , סגירה אוטומטית באששןע/דלתות אש :תרי מדרגו דלתות חד 2.14

 לפי היתר הבניה, תותאור, חומר וכמ :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף דלתות פח. חדרים טכניים:ות תלד  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, מבואות קומתיים,ות, מדרג רי, חד, לובן נייבלבכניסה , תאורה        2.16

 דרגות ולחצן מתוך הדירה  המר דחניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בבב                 

  .ותלקת  אור בחדר המדרגלהד                 

 פח מכופף צבוע בתנור )בחלקם החיצוני בלבד(  חומר:מים: גז ו  חשמל, ארונות 2.17

 או  ן,סחאו לחילופין התקנת מונה נפרד לכל מ ר הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד,בוחי: םדירתיי תאורה במחסנים      2.18

 .תובחירת המוכר והחלט עפ"יסן למונה הדירתי אליו משויך המח              

 לפי ן/ים ייהבנשל  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו  חיבור חשמל    2.19

            ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם  במגרש סמוכים יםן/ייהחלטת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבנ

 משותפות שישרתו אתהעלויות התיקון של המערכות , התשלומים ו/או השונות הרשויות ף לאישורכפו, בבמגרש םסמוכי בניינן/ים

 (.פ העניין ישולמו ע"י נציגויות הבית של הבניינים במגרשים ע"ינבניה כלל

 

 פרטי זיהוי( –פרק א' לאמור בסף בנו )תיאור הדירה  .3

 :*רהגובה הדי  3.1  

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

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

   מ'; 2.05 -לא פחות מ: ש(ם נרכבאי )*גובה מחסן דירת   

 מינימליבכל מקרה גובה הדירה בשטח הומיות ותקרות משנה. ות מקהנמכ ,למעט תחת קורות, מערכות, בליטותהערה: * 

 מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. יפחת ות לאני התקדירה על פ הקבוע לגבי חלקי  
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 המשמשים אותה.בשטחים המוצמדים לה או רה ו די ב וריםרשימת חדרים וגימ – 2טבלה מס'  3.2 

 בלה זו(.חר טשלא  ,הבהרות/)ראה פרוט יתר בהערות  
 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

 (4)וי וחיפ (3)ףצורי
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 יסה כנ 
 

 בלוקי בטון ן,וטב 
 ( 1)או אחר

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

 ר ר דיו ד ח 
 בלוקי בטון בטון,

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

 בח מט 
 בטוןוקי ל ב  בטון,
 ( 1)אחר וא

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

.  תחתון  וןשטח אר מעל מ  ס"מ 60-כ
 )באם קיים(.  למעט אזור חלון

 ראה פרוט בהערות בהמשך. 
 --- ( 4)ראה  חתון ת רון  א   משטח   ל חיפוי מע 

 פינת אוכל 
 וןבלוקי בט בטון,

 ( 1)או אחר
 . ות בהמשךהערט ב פרוה רא אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   בטון,

 ( 1)אחר
 . שךהמערות ב ראה פרוט בה  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 חדר שינה הורים 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . רות בהמשךבהע פרוט הרא אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . ךבהמש הערות ראה פרוט ב  אין ( 3)ראה  י מפרט הג"א פל

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

משקוף הדלת  לגובה  ת  י קירוחיפו אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

 ם. תקניון ה כ מ"תו תקן ירוק" מטעם 
 --- ( 4)ה רא חיפוי קרמיקה  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 שרותי אורחים 
 ןוי בטבלוק בטון,

 ( 1)חראו א 

 מ'.  1.50עד גובה חיפוי קירות   אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
תקן  ו  בעל "תומעל טיח + צבע אקרילי 

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

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ךבהמש הערות ראה פרוט ב  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מש  פסת ש ר מ 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6יף סעי ראה חיפוי/ציפוי קיר חיצונ  אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)ראו אח
 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2)אחר 

 דירתי  מחסן  
 ( מד שהוצ )ככל  

בלוקי בטון או   בטון,
 ( 1)חרא

צבע  ת קירור גימו .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 דס. הנלטת המעובי קירות מחסן לפי הח אין
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 

 לטבלה:והבהרות הערות 

  ניתן כאלה,ככל שיהיו  -מתועשים/מתועשים למחצה  חוץ )בדופן פנים של קירות בלוק תאי ון/בלוקי בטון/טב :ותרי חומר ק ( 1) 

 תקינה הרלוונטית לרבות לעמידה ב וף הכל בכפשמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס, או בלוק תאי.   

 בחדרי  ס.ן/בלוקי בטון תאי/בלוקי גבהיו מ: בטון/בלוקי בטורות הפנים )חלוקה פנימית(: ייק ם(.יר: בידוד תרמי של בנייני מגו1045בת"י   

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

 בממ"ד לפי הנחיות .לוונטיםרהם קניתהודרישות  תכנון המהנדסלפי , רמי/ בגר/ או משולבגבס/טיח ת טיח/ רגילטיח  :תמר קירו ג ( 2)

 יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.צה, חמעשת לו מתוה מתועשת אם קירות החוץ יבוצעו בשיטאב פקוד העורף.        

  י.ראלשיכל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים ה .לבן :ון גו צביעה בצבע אקרילי.  

 לבן. ן:גוו .דליסיופטי דוגמת בסיד סינטצביעה  .הטת החברלפי החלגבס/ בגר/ או משולב, : טיח /טיח מר תקרותג

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

   יט פורצלן. ורט להלן: אריחים מסוג גרנו הספקים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם למפ יג המוכר ו/אצשי ות  יוהקונה  מתוך כמה אפשר 

ס"מ או   45/45או  ס"מ    60/60ת  דובמי לי.  ניטר   -שאחת מהן היא בגוון בהיר    דוגמאות/גוונים לפחות   3  -סדרות של ריצוף ו   4  ין מבה  יר לבח 

 רש לחדרים אלו. נדמה    ה ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחות  33/33
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  המוכר יהיה פטור מהצגת אריח במידות אלו  ( ק ת הספ והצהר פ"י אישור אינו ניתן לאספקה )ע    ס"מ  45/45במידה ואריח לריצוף במידות    

 לופי כמפורט להלן:ות אריח ח יד פת או מ אולם יהיה חייב להציע לקונה סדרה נוס 

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

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

 ריצוף   של סדרות   5לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,   מיועד לריצוף, כלומר מידת אריח ה  לכל    ריצוף נוספת של  סדרה   ב.   

 לי;לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטר  וש בדירות מגורים,  משי ב   ם י דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיח  3-ו           
ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת   2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א' : תשרו סת רפומ שירותים, רחצה ריצוף בחדר -  

לפחות דוגמאות/גוונים    3  -ו  וף ריצ ל סדרות ש   4, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין  R-11וברצפת תא מקלחת R-10 ה  לקדות להח התנג

דרגת מניעת   ת המוצגות לדייר לפי האמור לעיל. הדוגמאו רות ו ד סוך ה ייקבעו מת  מידות האריחים  ניטרלי.  -ר  שאחת מהן היא בגוון בהי 

ר שיבח   שתציג החברה או הספק, הרוכש תעשה מאחת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,    בחירת אלו.  ם ש לחדרי ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדר 

 ידה.  על 

המתאימים ניטרלי.   -ן בהיר  א בגוומהן הישאחת  פחות  אות ל דוגמ   3  -סדרות של ריצוף ו   4סוג א'. לבחירה מבין   :במרפסת שמשריצוף  -

ציג החברה או ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה   חשוף לגשם. לריצוף  תהינה פחושאבגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה 

 רך בשיפולים(.)במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צו ה.יד לעהספק, שיבחר 

 

  :יםרותי שו  רחצה חדר חיפוי  ( 4)

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

ות לבחירת )חיפוי קירות בקרמיקה במיד שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. א/גוון/מידה, מוג מד   ת חס"מ. בחירת הרוכש תעשה מא 

 מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(. נוי ישללא  הקונה

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   /5020  ת כר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספו קונה המו ה   בהסכמת   

זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפות והנקזים וי קרמיקה יפי וחקוסטאולל בידוד רה מובנית כגילויה תבוצע סבמחיר הדירה. לצנרת ג

 .כיםומלמניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים ס םישות התקנים הרלוונטיידין ולפי דרל הוראות כ באזורים רטובים יאטמו לפי

-במידות כ   ניטרלי.   –בהיר    ן ו א בגוהן הי נים שאחת מ דוגמאות/גוו  3מבין לפחות    סוג א', בחירה   –חיפוי קירות קרמיקה  : מטבחחיפוי ב  

ס"מ לפחות לכל אורך   60בגובה      . ספק, שיבחר על ידה רה או ה חב ציג ה ר שת ממבח בחירת הרוכש תעשה    ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/30

י ופ ל החי יון ש קו הסף העלור וסביבו ב ואם מאחורי התנחיפוי קירות ת  BIתחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת    ן רול א ע מ משטח העבודה )

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

 . מ"ר   .200  עד   הבודד   יח האר ח שט   . או טראצו   גרניט פורצלןסוג א'. ריצוף )ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות: 

 ר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור בחממורק  שה אךת הרוכש תעלמניעת ספק יודגש כי בחיר – דייר/בחירת הרוכש 

 "י החברה.ע לו שנבחרומספקים שונים, גם מאשונים מוצרים  

 ת מיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמואלקה עמעיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה(  – מעקה 

 ".םיומסעדעקים "מ 1142"י החזית ולפי הנחיות ת        

 . "מס 2 -כ עד סמוכיםחללים בין ל רפסת שרות,ומ חדרי רחצה, ממ"ד בכניסה לדירה, – הפרשי מפלסים 

 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) קנותתב ותרמהגובה  עד )מדרגה( מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 לה.בטב המצויןקירות יעשה לגובה חיפוי ה גובה  - חיפוי קירות 

 , לפי החלטת החברה. ס"מ   60  -ת מ חו שאורכם פ   באם יש פינות קמורות   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –בחיפוי    פינות   פרופיל  

 חברה ע"ג הריצוף בדירה.וש ו/או הברקה ע"י הטליצע ובלמניעת ספק יודגש כי לא י - ליטוש/הברקה 

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןבסימון בתוכנית המכרדבר יחייב שהבלי , ומןחברה להתקיככל ותבחר ה) – , קורה/ותהרגולפ 

  .משולב 

 מטבח, ארונות למערכות וןאר בגלמעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בס"מ לפחות,  7בגובה ר הריצוף ם( מחומלי)פנ –לים שיפו  

 ונג(.ולים, ללא קיטום פינות )גרואזורים טכניים. חיפוי ושיפ 

  לפחות. מ"מ 3של  (ים )פוגותביצוע מרווח בין אריחנדרש נים לריצוף באבן טבעית וקרמיקה, לפי דרישות התק – (וגות)פם וחי מרו  

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 אחראו במסמך  ן כך בטבלה, במפרט מכר זה ערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויי ש התייחסות בהי הםלגבי  )מובהר כי ציוד ומתקנים

 רכישה(.להסכם השצורף  
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 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  ור, חיתוך פתח המתאים, תושבת לכייםירות, מדפהארון יכלול דלתות, מג ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 נה למדיח כלים. ל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכול)כ נותבוהכנה לכיריים מ

   . MDF אונדוויץ'( ו מעץ )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סוהמדפים יהי הארוןגוף                     

 לפחות מעל  ס"מ  90 -ת. גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כולפחס"מ   60-עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה  כ                   

 ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון. 10 -של כל( בגובה סוקה )גבהה חתית הארוןסף הרצפה. בת  

 יותקנו "פתרונות פינה". רוןהא לשס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחידות הפינה  60ת ברוחב יחידת מגירול ארון יכלוה   

 לבן ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י ד ת )מהם אחפחום לוניגו 5כש מתוך . לבחירת הרוקהייפורמוני: ציפוי חיצ: מתכת. ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי ה. ברעל ידי החהחברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו   

  ;ראה הערה בהמשך*: ן רוהא ךראו  מידות  

    ראה נספח ג' :התחתון  מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח  

     

 מאבן ס"מ 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:ולכל אורכו  בח תחתון ון מטעל ארמבודה משטח ע

עם שוליים לפי העניין(,   1,2ם לקי)ח  4440 דרישות ת"י ל ו פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונהבעית אט

יותקן קנט  חה של כיור. בהיקף המשטחשטו תקנהלהותאם המשטח ים. חס לחזית הארונות בכל היקפס"מ בי 2בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשארה וכר )הקונעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המ

 . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. ל היקף המשטחבכ מים ף הנדרש כולל א

  ק תחתון,לפי ארון המטבח חלמידות: 

 3י הקונה כר תציג בפנמו. בחברה/המגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידוהקונה מתוך ירת לבח ן:גוו  

  השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.ות לוח. (יל)אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטר גוונים לפחות    

  

 .אין :ון עליארון מטבח    3.3.2 

 

שולחני תלוי או מונח הכולל כיור  פה,יץ' או טרסווי עץ סנדהעשו מתועשארון תחתון  )כללי(, רחצה בחדרארונות אחרים )ציין(:  3.3.3 

 ס"מ לפחות.   80 -כ :מידותוצירי נירוסטה.  ,ות/דלתת, רה/וגמלרבות או שיש,  גרלי()אינטקוורץ  או  מחרס   

  ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאימפור חיצוני:וי ציפ  

    'ספח גנ ראה חצה:הרמחיר לזיכוי בעד ארון   

 

               :הערות  

)פינה ככל  רך הקי לאור . המדידה3.3.2ה בסעיף ערלה ףבכפו  והכל מטר אורך 05.בח ארונות מט כללית של אורך מדידת   (1) 

המשולבים בתוך )למעט מקרר(  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב (. חלליםרון הא ורךאב יםפעמי  ושבתחמשקיימת 

   זה. אורי ה מתיכסטי יחשבו  ארונות המטבח, לא אורךמידות ב 5% -טיות עד כס באורך הארונות. לו כלארונות י ה

ר שבגב ארונות המטבח י קכן ובתכי י חת בחשבון וביצוע עצמי, על הקונה לק של זיכוי עבור ארונות המטבחה קרמב ( 2) 

 ה.צורך תחזוקל ח/ים אלו פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפת קיימים

 .ונהקה להחלטת הינם תחתון  בארון  מובנים 'וכו  תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  (3)

  דלתות ומדפים, לרבות ,למותו שב טבחמה ון רא לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הונהק החליט -                     

של מים וניקוז למדיח  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים ייםמלכלים החשה להתקנת שיועדו  במקומות                       

 ה את  חה תנמועד שהחברהלוח זמנים שהחברה תקבע ובונה לדווח על בחירותו על פי קת החריו אבתחת הכיור.           

 . הרוכש         

 

  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה. ,מרפסת/השרותת קם במרפסהממו בקיר חוץ פתח              

י מינימל אורךפלסטיק, ב חבלי כביסה 5,  יםגלגלכולל  ניצבים ממתכת )מגולוונים( ותמוט 2: (ה)קטנ לתליית כביסהני חיצו מיתקן 

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

 לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר. 

 .5100תקן ישראלי מד בהעו עמיד מחומרתיאור: : הכביס מסתור 
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    )מידות בס"מ(  בדירה יסיםחלונות ותררשימת דלתות,  – 3ה מס' בלט 3.5

 יםתריס חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

 י בנוח התפה
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /אלומיניום
 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 "כ(/ נגרר( כע

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

ץ חומר )ע
ניום/  יאלומ

 מתכת(

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 כיס( נגרר/ 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 שלבים חומר 

  סוג פתיחה)ציר/
רר/  כ/נגכ.ע.

 יס/חשמלי(כ

 כניסה 

1 

 לה ציר רגי פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג מזוג  אלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 לל גיבוי ידניוכ
 190/220-כ --- 190/220-כ

מרפסת  
 שמש 

 . כפול של לובי קומת קרקע החלל הקיר עם  קהבחל  תהשמש גובלרפסת מ
 שחרור עשן.   רפפותיותקנו   רשל הקיבחלקו העליון  מדובר בקיר מסך העשוי חלקו זיגוג וחלקו פאנלים פח אלומ'. בנוסף

 ין לחסום רפפות אלו(. )יודגש שא

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ז מאלומ' 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ה לירג ציר עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ' מזוגג ומאל

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 135/115 -כ 135/115 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

  כחדר שינה
2) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
(.  ציר )רגילה
 וץ פתיחה ח

1 

 ג מזוג  אלומ' 
 או  נגרר כ.ע.כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  כיס ר לנגר ' אלומ אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  יםים, הנגררת/ רסיס הדף ו גד גז,כנף אחת או שתיים, פלדה נ
          או ציר רגילה לפי הנחיות הג"א.   לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 כללי

1 

 ה ציר רגיל +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 וינט 

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 80/210-כ

 תירושי
 אורחים

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 פ( )קי

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 ע.כ .כנגרר   אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 155/110 -כ 80/210 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
ל  )ככ 

 ( שהוצמד 

1 

 ילה ציר רג פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 צורף להסכם הרכישה(.בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר ש צוין על רק באם ם בפו יי )הק

התקנת קנט פולימרי בתחתית  ולויכל םלמי ינה עמידותר רגילה. הדלתות תהיצי יחתפתוב 23מס'  ישראליבהתאם לתקן  דלת עץ לבודה= עץ  תלד .א

= סוג רגילה ציר , הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, ' ומאלבהמשך(.  עיף י'תר בסרוט יחות )ראה פס"מ לפ 7הדלת בגובה 

ו לתוך גומחה )כיס( בקיר, ו/אנף ל כעררת = כנף נגכ ניגרר כ.ע.משתפלת,  לה+רגי=  )דרייקיפ(סב נטוי ת )נטוי(, = פתיחה משתפלקיפ , החפתי

כולל אטם  ריתן מוקצף )בעובי לפי הנחיות היצרן(,  במילוי פוליאו פח אלומיניום יםתריסים עשוי: שלבי הסיםתרי  ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה 

  (.בחדר דיורחשמלית, ה אחד, לגלילה ידני יגיבו) או חשמליות רצועה ו/ה, באמצעמעלפי כלתריס נגלל = גלילה . ה מוגברתשלבים לאטיממי בין הוג
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 לסה"כ הדלתות/ ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים בטבלהשל אחד מחדרים  רויאבתת להופיע יכולו חדריםלשני , משותפים דלתות/חלונות . ב

 .אווירהזוג ד מערכת מיס"מ כהכנה לתפקו 3ד  ה ערצפל וגבהו מעי יםן ושולי דלתות פנוינות בטבלה. יתכהמצ תחלונו

המורכבים משני לוחות , לפי דרישות התקן טיחותיב/רגיל( Double Glazing) כפול זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד( תויטרינו  /חלונות  .ג

 םיאביזרותקן ו בעלי תו החלונות ורכיביהם יהי .מ("מ 6בעובי של עם מרווח אויר  ות,לפחמ"מ  4 גוג בעובייז) מרווח אוויר ביניהםזכוכית עם 

החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה  פתיחה ונעילה.י נות, מנגנוניות מוב, ידלגליםצירים, ג ,EPDMמקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי 

 תקןוי ת,נווהחל לכל סילותמב :רשתות .קוד העורף ת פחיוהנלפי , ר גרנ לדהג עם כנף/ים פלומיניום מזוגמסוג א ןיהיה חלובממ"ד  יצרן.מטעם ה

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב

ות רשונה למרפסת טבח באם פלרבות במ בהם לפי תקנות התכנון והבניה נדרש אוורור(רים שחד)ב ר חיצוני לקי גתמזוג ו דלתבהעדר חלון ו/א .ד

 .ת כיסוי(פפר ותב)לר מכני יותקן אוורורחלון, בתריס או  הסגורה

  יועץ האלומיניום.עפ"י תכנון סוג פרופיל, גוון,  .לומיניוםם אויישע םי נות והתריסמסגרות החלו  .ה

 . שקופה או עמומה )"חלב"(בטיחותית זכוכית תותקן  חלונות(,ש )באם י  ותיםושיר רחצהי בחדר . ו 

 . אש וי  כיב   ות יש דר לפי  ות,  או רפפות קבוע / ו   דלת ה ב סבכ ו  ר מכני ו/א ו/או אוורו ות חלון  ( יעשה באמצע מחסן כש  ר נ ככל ש )   אוורור המחסן  . ז 

מערכות , (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצה ף,ן פנימי נוססגר בטחו 5044אל תואמת לתקן ישר רב בריח, . דלת פלדה )ביטחון(דלת כניסה .ח

  מ"מ 1.25ל מגולוונת בעובי שדה מפליה בנמשקוף  .רהת ומספר דימעצור דלתחתון,  מברשת סף  ,"תונעה ו"רוזטידית נדר, צירים, מגן צילי

 ר.ת המוכבחיר ן לפייהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוו הדלת והמשקוף  ף ת. כנולפח

  בטחון/אש.דלתות  מת קרקע יתכן ויותקנווות, בכניסה לדירות בקלפי הנחיות רשות הכבא .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  וייפצ דלת ממ"ד .ט

יבט בכל ה או מילוי אחר שווה ערך/ומסגרת עם מילוי פלקסבורד על ים דבקוות מה משתי לוחכנף הדלת תהיה עשוי :יםפנ ותמכלולי דלת .י

 המתאים שחיצוני מתוע יו צבע או ציפומייקה אגמר פוררים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת. קיים, אחר. צי, ק, אקוסטיקהחוז –קודי פת

בהתאם לתקן ישראלי משקוף הדלת יהיה  .ים לפחותצדד 3-ב ופהת )קנט( מצבהיקף כנף הדל .דדיםהצ שנימ מתכת ידיות, עם ת במיםלעמידו

חת לקבחדרי אמבטיה / מ ם. . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למיאטימה ילדלת כולל פס אםעץ בגמר תו לימרי אופו שותלבה בעל  23מס' 

גוונים לפחות  3 מאות שיוצגו לו ומתוךן דוגמגוו ךוש מתירת הרוכבחל גוון:   כנף הדלת.ג בזוגמ אור,-ר/ צופוס פנוי" וצוהי "תדמו מנעול סיבובי

 ל ידה.ים שיבחר/ו ע/פקברה ו/או הסידי החו על שיוצג)אחד מהם לבן(, 

 בנוסף, .ועקב ורגס אין לקבוע ,ה(לל הדיירים בקומאמור לשמש את כ בחרום) קומתי פתח חילוץרז כהמוכ  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 חה.תיחה וכיון הפג הפתיות סו, לרבילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריסכות כפתח חסמהמו תויושרכרז ע"י הבפתח שיו

 2 -גבוהים כ דלת וריצוף הממ"דה סף חיצונית.  נגררת,/תחדלת פלדה אטומה, הנפתדלת כניסה למרחב מוגן הינה  :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 יםוורור מעוגלפתחי אוכן  יגוג . חלון אלומיניום + זכנפיים לפתיחה 2, הנגררות לכיס ו/או םיו שתיאאחת פלדה כנף  על מפלס הדירה. חלוןמ מס"

ח תפ ולידר הקי ע"ג פיקוד העורף(, לפי הנחיות)נון אויר יס מערכת התקנת לפרוק.חסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים  ם,בקוטרים שוני

הרי נון, מתקן הסירה החבי ע"יודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  צרן.י מידות הילפרכת עהמ תוומית. מידהפרעה מק רוצתיוורור הא

י לכך ע"מכו שהוס ת ע"י הגורמיםינות ואטימות נוספתק תבדיקי הרוכש, יחייב "ערוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו והתקנתו  נתויקתש

צוע בפועל בר הביעל יגע בפוהמצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצו תירה ביןשל סה רקל מודגש כי בכלמניעת ספק י העורף.וד פיק

  דכנות של פיקוד העורף.אם הנחיות מעותוה
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 בדירה יטריםנסוכלים  מתקני תברואה – 4טבלה מס'  3.6 

 זו( הערות לאחר טבלהגם )ראה   
 

 ןמיתק
 וםמיק

 שרותי אורחים מטבח
 רחצה ר דח

 לילכ
 אחר רות פסת שרמ

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- )א(ראה הערה 

 --- --- --- --- 'א סוג

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 חצהכיור ר

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3 סעיף ראה  --- --- סוג

 --- --- ג'ראה נספח  --- --- זיכוי ₪ 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- י ₪ כו זי 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

ת מידו 
 ס"מ()ב

 --- --- צרןלפי מידות הי ןהיצר תולפי מיד ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- זיכוי ₪ 

  /בטמא

 לחתקמ

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג

 --- --- אין --- ---  ₪ זיכוי 

סוללה למים קרים 
 קירמה כיור,חמים ל/

 או מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  פרח חרפ דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ה נספח ג'אר ראה נספח ג' אין ₪ י כו י ז

ללה לאמבטיה ו ס
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  דרך-רב
 וץ)אינטרפ

( או 3דרך   
 )ה(וללהס

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ח ג'ראה נספ --- --- זיכוי ₪ 

 קלחתמלסוללה 
 למים קרים וחמים

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- גסו 

 --- --- --- --- --- כוי ₪ י ז
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 ןמיתק
 וםמיק

 שרותי אורחים מטבח
 רחצה ר דח

 לילכ
 אחר רות פסת שרמ

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

 לשרוול יצוניתבדופן ח 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 והזנת חשמל

 --- שי --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
יבור כנה לחרז והכוללת בנה ההכ)

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

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

 --- --- --- --- 1 הכנה(דת גז לבישול )קו נ

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים וםנקודת גז לחימ

 

 :רותחוא טבלהל ערותה

 אחר שצורף להסכם הרכישה(. במסמך זה או רט מכר במפבטבלה,  צוין )הקיים בפועל רק באם  

  נירוסטה בהתקנה ץ גרניט/ץ/ קוורי קוורמחרס/ סיל ,קונההלבחירת : ס"מ( 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-בודדת במידות כ) מטבח כיור (א)

   רה.י החביבחר ע", שלפי היצרן/ספק שולחני )אינטגרלי(: רחצה רכיו . )לפי סוג חומר הכיור( בהתקנה תחתונה או  שטוחה

 .ן/ספק, שיבחר ע"י החברהי היצרפלות , במידחרס יור נטילת ידיים:כ (ב)

 )מושב(  :כיסוי אסלהחלטת החברה. לפי ה תוצרת . 1385פ"י ת"י ע ליטר( 3/6) דו כמותי חרס,/יוסמ ארגז שטיפה: תלויה.: אסלה )ב( 

 .בעל צירי נירוסטהד כב טיספל               

 לד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה קפי, שיוק המ"מ הומוגני, בעלת חיז 3.5 בעובי קרילימחומר איה תה אמבטיה:   

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5 לחילופין מפח בעובי . לווןברזל מגופילי מפר               

הוא ימוקם ו ניקל כרוםבציפוי  ,נון קרמי דו כמותיעל מנגקסר במי ערבלח/מפר: דגם: . לקערת מטבח)כולל חסכם( חמים/םסוללה למים קרי   (ג) 

  סדרות 3רה מתוך לבחי ס"מ לפחות. 20ולעומק לפחות  ס"מ 25 -פיה בגובה כ :התהיינ ברז מידות ,הכיור או העבודה משטח מישור על

 חר/ו על ידה.ם שיבישיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/או הספק/

  או העבודה משטח מישור עלוהם ימוקמו    פוי כרום ניקלבצי,  היפ  בלער: דגם: פרח/מכולל חסכמים()  רחצהור/י  לכי , יםחמ/סוללה למים קרים )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15ולעומק  ס"מ לפחות 15 -באורך כ  :ינהתהי ברז מידות ,רהכיו  

 ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.  קבלן/הע"י החבר  

 ה תחתית אהכוללת יצי ,בציפוי כרום ניקל ה מים חמים וקרים מיקס מהקירן סוללקתות :באמבטיה :)כולל חסכמים( יםרים/חממים קסוללה ל ה() 

  מזלף.וס"מ לפחות  60מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך ור שרשורי, מתלה מתכוונן, צינטיה ' האמבלמיל  

 ידה. ר/ו עלחשיב "י החברה/קבלן ו/או הספק/יםוצגו עשי ותסדר 3ך מתוסוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה   

 .ניל יברזוביוב, ל: חיבור כוללת ארגז/י שטיפת אסלהו כיורים התקנת  )ו( 

 .: לבןקבועותגוון ה )ז( 

 . לת חשמוהזנ יםשפכ( וחיבור לקו דלוחין או 2007אוג'  תיקון -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםבור למכונת כביסה כוללתהכנת חי  )ח( 

  

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

 רונית.שת העיורה המסופקת מהרט: מים בטמפרמים קרים )י( 

 שעומדים בתקן ישראלי קבועותלרכוש ר או ולבח , באחריות הרוכש,באם אינם ממבחר החברה -אמבטיה(קבועות רחצה )אגנית/ (א)י 

 .  R-11 -ות מולא פח חלקהמניעת הל  

  עבודה או הכיור.ה= קרי ברז הממוקם על מישור משטח  פרח קבוע. שלף מתוך שרוולהנ ברז  ראש נשלף = (ב)י 

  מים, בעזרת ידית אחת. קסר( = ויסות מים לקרים /ח)מי רבלמע  

 או שניהם./ברז ו לפייתת ו/או קלחה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מכניס תנטרפוץ( = חלוקי)א דרך-רב  

  

 סמך אחראו במ  מכר זהך בטבלה, במפרט כגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין קנים לתד ומ)מובהר כי ציו

 שה(.שצורף להסכם הרכי  
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 , ברצפה, הבניין( ם לכללמשותפיותכן בחלקם י)וב צנרת ופתחי ביקורת לקולטני בי: חרא ורךצאביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל    3.6.1 

 עפ"י דרישות כיבוי אש(. וכמות,  מיקום) כן מתזי כיבוי,תיהאינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, סמוך לתקרהת או בובקיר  

 בין  פיקודוכבלי  ת גזלהעברת וצנר מפוצלו/או  יני מרכזיקוז למזגן מה. ניילפי החלטת מהנדס האינסטלצ ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

 ון, ו במסדרות ו/אשרבמרפסת  מפוצל, ו/או מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום למאיידהמיועד המיקום ה, עד בלמע המיקום המיועד  

  .הרהחבמהנדס  החלטת עליון ו/או במסתור כביסה,לפי בגג  למעבה מיועדמיקום עפ"י החלטת החברה.   

 תקנת המערכת הסולארית תהיהדין. ה ת כלתהיה לפי הוראורכת סולארית צעות מעבאמ לדירות חמיםהספקת מים    3.6.2

 . לחימום המים )טיימר(מים החמים והתקן קוצב זמן לדוד ה חשמלי לרבות גיבוי 579 יבהתאם לדרישות תקן ישראל      

סק פלל מוהתקן קוצב זמן )טיימר( הכוחשמלי  עזר ם אלמנטום עהמחובר למערכת הסולארית וכולל חימדוד( )לכל דירה יותקן מכל אגירה   

 אפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.  במ 

והתקן קוצב יעשה חימום המים באמצעות חשמל , באמצעות מערכת סולאריתם מים חמילספק  ת כל דין לא ניתןולדירות שלהם לפי הורא  

 .ם )טיימר(ם המיוזמן לחימ 

גג עליון  או בסמוך להשירות או ר אך נגיש כגון במרפסת ם מוסתובמק :מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול חמיםלמים ( )דודמכל אגירה             

       ה.נסטלצימהנדס האי תכנון ילפ 

 (.2007 תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה ., מקלחתהרחצה, אמבטיומטבח  : קערותליםחיבור מים חמים לכ 3.6.3

   .אין :י"דל"ברז  3.6.4

 )מיקום לפי החלטת החברה(. : ישלדירה םה מי הכנה למונ 3.6.5

  האינסטלציה,מהנדס לפי תכנון  ,PPR, S.Pגול, נת, פקסוומגול: פלדה חומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

 ש.י: חגז במטבה ממקור הגז ועד נקודת הצנרת גז בדיר 3.6.7

 .: ישלדירה הכנה למונה גז 3.6.8

 

  רה:עה 

 , התאמות, ברזי ניתוק, ריכיםרים, מאבור מחם עבתשלומחיר הדירה אינו כולל לפי החלטת החברה. הינו בדירה,  הגזנק' מיקום  

 הגז,  לחיבור עצמו והמונההנדרשים לצורך התקנת המונה ים נוספים תשלומו, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי מונה פיקדון 

 ,ד(בנה בל)הכ בשרוול פלסטי לתחמושצנרת אספקת גז  בבניין.גז המורשית ע"י החברה לפעול ה' לחב ירותהקונה יש לםאותם יש 

 ולה במחיר הדירה.כל 

 

 

 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5ס' טבלה מ 3.7
 

 ג'ה נספח , ראת טלפון ר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודו מחי 
 

 מיקום

 נקודת
 מאור

 תקרה /קיר
 פסקכולל מ

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;ורתשק' תקנ
 .' טלפון נק

 נקודות  3 כ"סה

 ר/ הערותאח

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום  -

מפסק תאורה ללובי   -
 . גותחדר מדרקומתי/

 . חשמל דירתילוח   -
  כוללרון תקשורת א -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

ת  תוספ -תריס חשמלי 
חשמל להפעלת   ודתקנ

 התריס. 

 פרוזדור
1 

)כולל מפסק  
 מחליף( 

1 - - - 

  3בפרוזדור באורך מעל 
בפרוזדור הכולל  ' או מ

ות  נקוד  2פניית "ר", 
 מחליף.  ות + אור לפח מ
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 מיקום

 נקודת
 מאור

 תקרה /קיר
 פסקכולל מ

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;ורתשק' תקנ
 .' טלפון נק

 נקודות  3 כ"סה

 ר/ הערותאח

 1 מטבח

6 
מהם   )אחד

אחד  כפול,  
ן  הם מוג מ

מים בדרגת  
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

י  ת , בהשקעים מיקום 
תקע יהיה מעל  ה

  משטח העבודה ככול
האפשר ובהתאם  

לתכנון המטבח יותקנו  
שקעי כח נפרדים  

 לתנור, למקרר  מדיח, ל

שינה  חדר
 הורים

1 
ל מפסק  )כול

  ףמחלי
 ( הלמנור

4 
  )שניים ליד 
 המיטה( 

- 1 1 
ום )נק'  אינטרק -

 שמע/דיבור בלבד( 

 /ד"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי  
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

פיקוד   קנות תי פל
 העורף

 חדר רחצה
 מבטיה()א

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

זמן    קוצב ן+ התק
הכולל מפסק לדוד  

י  עפ"  השמש במיקום
 ן. התכנו

 מכני אוורור +

 - - - - 1 שירותים
 חלון,  העדרב

הכנה לנק' אוורור מכני  
 + מפסק היכן שנידרש. 

 מרפסת שרות 
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מים  וגןמ

 )מכונת כביסה, 
 מייבש כביסה(

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
מלי +  יס חשרכולל ת

מפסק + מנגנון פתיחה  
 ידני. 

 ןמחס
)ככל 

 (מדשהוצ

1 - 1 - - 

שמל של  צריכת הח
ון  בר לשע ון תחהמחס 

החשמל הדירתי אליו  
משויך המחסן. או  
לחילופין שהזנות  
החשמל של כל  

מונה  ו לר חובסנים יהמח
משותף ונפרד  

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

 . ובחירת

 תורמס
 כביסה

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 ן(למזג 

- - 

    

  ה ואחרותות לטבלהער

 .תאח הדלקה אהיל/ ארמטורה(, כולל נקודת -נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסויבית  = תקרהמאור קיר/  נקודת (א)

  .פרד(או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנקעים ש)שני  דד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.= "שקע" בו  ית תקע מאור )רגיל(ב (ב)

 חות.ממ"ר לפ  1.5לים וצע בכבר יבהחיבו

 החיבור ד, נספר כל שקע בנפרד(.אח לבפניותר  )שני שקעים או הניזון מזרם חשמל רגיל שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  יל(ור )רגאקע מבית ת  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  וספתושאינם תא' המצוינים בסעיף קיר(,  ה אור )בתקרהמאושל נקודות  אור בלבד לאופן ההדלקהת לה=ו נקודת מאור הדלקה כפ (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 2.5מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם קבלים  דחשמלי נפרד )כל נק' במעגל נפר עגלמבי ם על ג"שקע/ים" הנמצא/י = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 מ"מ . 

 בדרגת הגנה גבוהה.ים מוגן מ הקצהד אך אביזר במעגל חשמל נפר ו בהכרחשאינע מוגן ת תקביאו אחר=  IP44קע עם דרגות הגנה בית ת (ו)
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בין מחשבים,  –יה, נקודת תקשורת ( או לחוד וכוללות נקודת טלפונפלטמ)קוביחד  נקודות 3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /לפוניםטשת הור הדירה לרללא חיבכבלים.  שידורי יטת בור לקללחי קליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרותבור ליח –נקודת טלוויזיה 

 .יכולל כיסו 1מודול  55וקופסא  רבקי כנהודת ההנקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד נק

 .(פי הענייןשומר ל עמדתלנה או למב דלת כניסהלזרי קצה לתקשורת פנים )ל אבילנקודה/ות מלאות כונקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

   מ"מ. 2.5, מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים גבי מעגל חשמלי נפרד על כוח תקע בית = דת כחנקו  (ט)

ז תקשורת ועד נקודת ההכנה מריכו הכנה לנק' תקשורת )מחשב( "שרוול"( וחוט משיכה בלבד.ם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )בא  =נה""הכ (י)

למניעת ספק "מפזר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(.  הדייר(, אחריותבקן )יותר הרחצה מעל דלת חדמצאת חימום ננור הכנה לתאם הבבקיר. 

 חימום כוללת שקע מוגן מים. ההכנה לתנור סופקים ע"י החברה.א מלום עי חימיודגש כי אמצ

 אותה/ם ם אתדליקים/מכביוק ביניהם, אך מים בריחנמצאשונים הדים להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפר יתנותננקודה/ות מאור ה =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

יים. הנקודה תחובר ישירות מטבח, מתחת למקום המתוכנן לכירן הובארפאזית תותקן נקודת תלת בדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  (יב)

 שמל הדירתי.והמפסק בלוח הח בית שקעבות יווט לרל הח. הנקודה תכלול את כ5*2.5וט בכבל ותחו ללמפסק תלת פאזי בלוח החשמ

 

 במפרט מכר זה  או במסמך אחרה, לבטבין כך ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צוי בהר כי ו )מ

 צורף להסכם הרכישה(.ש 

 

   אורת מנגנון שבת לתו ותמדרג בחדר רדלקת או ן להלחצ .יש: ת מאורו : בכל קומה: נקודומתיתקחדר מדרגות/ מבואה    3.7.1 

  יש. :אה קומתיתו בור במדלקת אלחצן מתוך הדירה לה יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

 בניה )בקשה להיתר(.ון והנ: הכנת שרוולים )צינורות( בדירה על פי תקנות התכחוץ טלפון  3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן :סוג פעמון: 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.רט: סטנדג: סו הדלקה/שקעאביזרי  3.7.4 

בתוך  )כולל שקע רגיל(,ירתי דולוח תקשורת  (רך הרחבה בעתידוצל ליםמודו 6-)כולל השארת מקום פנוי לדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.ת: ן שבשעו : יש. מפסקי פחת מהנדס החשמל. תכנון לפי  מיקום: .: ישהדירה

 ל קוצב זמן.כול  .ש: יי חשמלשמש/ מים, חשמל לדוד דתנקו  3.7.6 

 .ויותקן ע"י וע"ח הקונה(הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן  ללנו כוירה אימחיר הדאמפר. ) 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7 

 שית בקומתדלת הכניסה הרא חתלפתי ל לחצן, כולורדיב שמע )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהםמיקו  ,: ישמערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,ניסהכה  

 ן.: אית(דרר )נפגל סגו מערכת טלוויזיה נוספת במע 3.7.9 

  ערוציתה רב ילקליטת טלוויזלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהשידורי הכנה לקליטת  3.7.10 

.  לחילופין (אשר תספק שרות זה יתערוצ -בה הרהטלוויזי לחברתנה ישירות קוע"י הישולם ל  אשר בפועללא ממיר וללא חיבור )   

ע"י הקונה  ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2שידורי ערוץ  תטלקלי בניניםאו למספר  ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית   

 זה(. מספק שרות  

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" או חשמלי חמפו בוצע ע"יני לפי תקנות, ימכ ורורויב באוהמח חללרור אוו  -  

החשמל ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים המערכת .רתיתהדי החשמל צריכת של ולבקרה טורילנ רכתמע תקןתו דירה בכל -  

 .ניםהמשת החשמל תעריפי הזנת ותאפשר יתישראלה   

 :כלולת המערכת                                   

 חשמלי זרם מודדה רכיב על ססתמתב אשר הדירתית החשמל בלוח מדידה יחידת                                   

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

 אותם ומציג מקומית בצורה הנתונים את ומעבד המקבל חוטיאל גיטלידי צג                                    

 הכניסה במבואת / הכניסה לדלת בסמוך ,ההדיר בפנים יותקן הצג ; ברורה הבצור                                    

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת וטפתגיה השרהאנ צריכת נינתו את לפחות יגיצ הצג; מהרצפה 'מ 1.5  בהובגו נגיש במקום                                    

                                .פיתהכס                                   

 .3.5עיף סבור לתריס/ים חשמלי/ים. ראה גם תריסים בטבלת פתחים חי -
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 רה:מתקני קירור / חימום, בדי .4

 :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני רכתלמע בדלב נההכיש  ן.יא מרכזי  תי מיני ירד וירזוג או מי  4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל ראווי רפיזו המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד וכנןתמ יקוםמ . 1                    

 ;הדירה     

                        תוכנןהמ המיקום בין הרצפה במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "מהצ" ותלרב דרשותהנ התשתיות יצועב  .2                     

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

 .בפועל המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                      

 .ןקיר המסדרו על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום ירק לפיקוד ריק שרוול התקנת                   3.

 .אוויר זוגמי מהנדס ידי על תהמערכ תכנוןל בהתאם היהי ההכנות . מיקום4                  

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 ממ"ד. במקרה זה ההכנה תכלול:עורף, תבוצע הכנה למזגן עילי בה פיקודאישור .       *ב6  

 ל. חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמ נקודת -                    

 ממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ייסגר במכסה. מחוץ ל בקיר, מנקודה צנרת ניקו מים -                    

 ומוסתר ע"פ התכנון.מיקום המעבה יהיה במקום מוצנע  -                    

 ויר.ג האנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיזול ההככ  -                            

 כל ל מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  .( לעיל6) 4.1ר בסעיף מעבר לאמו .אין :למפוצ מזגן  4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת מצעותאב לקיהח  

 .מים קוזני וצנרת גז נרתצ ,חשמלצנרת  לרבות תדרשוהנ התשתיות   

  .איןויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין: יזוג אמ 4.3

   .ן: איגזהפועל בתנור חימום   4.4

 (.רחצה י)בחדר .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. ן: איתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 אין.: לייםרים חשמבקטו קונ  4.7

 .: איןתי חימום תת רצפ  4.8

 : אין.ם אחריםמיתקני   4.9

 

 סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:* .5

 .ש: י)באם נרכש( במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר טומטית )ספרינקלרים(:או  אשיבוי ערכת כמ 5.1  

 .אותהכב דרש ע"י רשותיככל שי: גלאי עשן  5.2  

 .יש ממ"ד(:ן במרחב המוגן )נו כת סי מער 5.3 

 

 , ותכבאה רשות ע"י  רשדי י , ככל שעליהם לרבות חיפוי/ציפוי  ,כיבוי ובטיחות אלו  גילוי, סידורי ת * התקנ  

 תיכנוניות. רישותד, ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב כנית המכרבתו  יוצגו  לא בהכרח    

 

 נות:עבודות פיתוח ושו  .6

 ניהח 6.1 

  : בתחום המגרש;כולם. ולא פחות ממקום חניה אחד לדירה יתר הבניהלפי ה :ן/יםלבניי ניהסך הכל מקומות ח 6.1.1   

 . טיטיעשו בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינ :פנים המרתףגימור קירות . בקומות המרתף ות ניכל הח              

  ;אין)לפרט(:  חניות במקום אחר  

 כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום ר הבניהפי היתל: ותחני  מספר : יש,ית/משותפת(רטים )פיה לנכחנ 6.1.2   

 ר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  בה/פיתוח ובנספח החניה להיתסביש/המגר בתכניתחנייה לנכים כמסומן              

 ינו נכה.ייר שאדגם לרי הבית ונכה, בין כלל די  רוכש ובהעדרבורה(, התח מטעם משרד                               

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

 יש.: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 בתכנית המכר.ימון ס: לפי מיקום אחת לפחות.: מספר חניות לדירה 6.1.5  

  ן.אי :ניהלחה בכניסמחסום  6.1.6  
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 ח המגרשפיתו  6.2 

 .ןילבני הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום                               

 ]ןילבני כניסהה ואתבמ ברוחב לפחות[ מרוצף  כניסה שביל תכלול החיצונית בההרח                               

 .ותלפח ר"מ 20 של שטחב לצידו מלווה ןגינו עלב ומואר                               

 .יתבן טבע: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אשבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .ירככל הניתן בעל גוון בה יהיהיצוף רה .בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית: : חומר גמרמדרגות/יליםשב 6.2.2 

 גינון חסכוני במים בהתאם  .יש :מחיהצפת(. רמצו י סימון בתכנית )על פ .יש: חצר משותפת 6.2.3  

   חקלאות.משרד ה הנחיותל                                

 .: ישתפתמשו  רשת השקיה 6.2.4

 שקיה. מערכת הללא לא מגונן ו לשטח  הונכוה . )חצר,לפי תוכנית המכר :ר מחדרה לחצאיצי; יש: חצר, צמודה לדירה/ות הגן  6.2.5  

 בעת הרוכש יעשה ע"י  מים משולי הבניין( עי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקתר שיפו ו סיד :הערה   

 .הפרטית הגינהסידור     

 ,(שוחות וכו' צנרת,,  ב/יםמרז), חלחול ביוב ומיםמה/ות, גז, ן גישכית: פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירה/ות גן  6.2.6  

  .כיבוי קשורת,ת חשמל,   

 מ"ר. 7-לא פחות מ: יש, בשטח הצמודה לדירה/ות גן שטח מרוצף בחצר מ 6.2.7  

 יה ודרישת הרשויות. לפי היתר הבנומר: ח: רששל המג ות/חזיתגדר ב 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה אושרתוח המתלפי תוכנית הפיבגובה ממוצע    

 אין.(: לקהבח תוחהמה פקו מפולשת ) עמודים קומת 6.2.9  

 

   פותת משותו מערכ .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית  קוםובמי ,עם חברת הגזתאום , ברקעיק -ז תתג י/ברצו באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהתינתורך במידת הצ ת.המקומי רשותעפ"י דרישות ה ו/או קבע ע"י החברהחר שיאהמגרש או הבניין או במיקום    

  הגז ותחזוקתה. ת צנרתחלהנ    

 רת הגז.עלות חבינם בבוצנרת אספקת הגז ה ,צובר/י הגז כאמורמובהר בזאת כי    

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקום : יש.הצנרת אספקת גז בתוך הדיר 7.1.3  

 

 :ם לכיבוי אשסידורי  7.2 

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :ותי מדרגרבחד ערכת להפעלת לחץ מ 7.2.1  

 כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דרישות רשות ה: ריםפרוזדו /במבואותת עשן מערכת ליניק 7.2.2  

 ות.ץ הבטיחיוע בוי והנחיותשות הכיות רלפי דריש :מתזים )ספרינקלרים( –ת טומטי ו מערכת כיבוי א 7.2.3  

 .: לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחותבות ארגזי כיבוי ותכולתן בוי לרי ות כעמד 7.2.4  

 והנחיות יועץ הבטיחות. רישות רשות הכיבוילפי ד :י עשן גלא 7.2.5  

 טחים משותפיםיבוי בשות כנטים( וארוני )הידרכיבו, ברזי אש כיבוי ו  גילוי  מערכותות , לרבתכל סידורי הכבאו הערה:      

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או               

 

 ות יועץ הבטיחות.רשות הכיבוי והנחיע"י  ל שידרשככ: ניהרתפי חאוורור מאולץ במ 7.3 

 אין.: דירות(זנת הה)ל מערכת מיזוג אוויר מרכזית 7.4 

 .אין רים:לשימוש הדיי חדר/ים יר במערכת מיזוג או  7.5 

             הכניסה דלת ידל הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1דירה,  לכל :תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ייהובנ תכנון תקנות לפי אלומיניום יתחז ותלבע ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                     

  :אחרים קניםמית 7.7 

 חדר/ים לשימוש כלל  בחלקים משותפים(,)מאגר מים, מערכות תאורה ים, ת מאבושה וממערכות סניק  

 המתכננים והיועצים. וכניתתלפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין ייניםבבנאו  ים סמוכים,ניבניולטובת בבניין  ייריםהד  
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   תשתית למערכותבנה חיבור המ .8

 : אין.חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי ה מים נמו ; : ישו מים מרכזי יבור לקח 8.1  

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 לא כולל התקנת מונה.; יש. אות חברת החשמלבהתאם להור ,החשמללרשת הבניין חיבור  8.3  

 .הטלפוניםלחב'  ההדירחיבור כולל לא  להיתר(:קשה ן והבניה )בתכנות התקנובהתאם ל :ור הבניין לרשת הטלפוניםלחיב ההכנ 8.4  

   (.3.7.10 גם סעיף ד )ראה נה בלבהכ .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 ם בפועל שביצוע ודותעבבמחיר הרכישה.  כלוליםכי גישה, ז, דרוומכים, ניק: כביש, מדרכה, קירות תכללי הגובל במגרש פיתוח 8.6  

 חברה.ריות החם באשות המקומית אינע"י הר יעשה  

  (.ניהאו אחר לפי היתר הב יש )מכלים טמונים: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7  

 .הרשות המקומית ע"י :י אשפהפינו   

 

   רכוש משותף .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 המכר. בתוכניתפים באם סומנו כמשות: ות חניה משותפיםמקומ     9.1.1   

 אין. :(פתוחה מודים,עו  סה)קומת כני  פולשתקומה מ 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות מח: בשט .: ישמת כניסה( בקוה )לובי מבוא 9.1.4   

 .: ישתי מבואה )לובי( קומת 9.1.5   

 בניין.  בכל 1)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 בכל בניין. 1: מעליות מספר: יש; מעליותש; : יעליתיר מפ 9.1.7   

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

 ממ"דים. -בים מוגנים דירתייםיש מרח אין. :מקלטמ"ק/ מ 9.1.9   

 אין.: ותףשחדר דודים מ 9.1.10   

 חדר משאבות, משאבות סחרור,  אריות,לת סומערכו( כגון: ותמשותפ וו/א יות )פרטיותכות טכנמער : ישמיתקנים על הגג 9.1.11  

  דין. פי כלל וסמכת ערשות מוכל מיתקן אחר שתדרוש מאגר מים            

 .; יששטח ללא גינון  : יש.שטח פתוח בתחומי המגרשו  חצר 9.1.12   

 וש משותף ים כרכנמסומהרים במפרט זה, רקים אחט בפכמפור:  שותףרכוש מ הינםמיתקנים וחלקים נוספים של הבית ש 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

 

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

 (., )מילוטי מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 .גישה לחניה משותפת 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 ומתי.בי קלו  9.2.5  

 על הגג. תפים(המשו) םשוני ת אל המיתקנים הר מדרגו מחד גישה 9.2.6  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 .)משותפים( לחדר/ים טכני/ים קומתי מלובי  רגות או חדר מדגישה מ 9.2.8  

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

 .מעליות 9.2.10  

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

 ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף.: לק אחרח 9.2.12  
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 (העניין ים לפי)לבניין/ בית משותף 9.3 

 ר דירה בבית משותף או בבית המוכ ,חוק המכר דירות( –)להלן  1974 – דהתשל"כר )דירות(, לחוק המ 6ם לסעיף בהתא )א(  

 של התקנון המצוי  על הבית מבטל או משנה הוראה להחיל ובדעתחל על הבית או שתקנון שף והם כבית משותד להירשמיועה    

 ם:יאותו עניין; ואלה העניינ המכר פרטים על לצרף לחוזה יב לכלול במפרט און, חייים להלים המנוהעניינהמתייחסת לעניין מן     

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 הצמוד לדירה; המשותף  רכושו של החלק בשיעור (2)   

 ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו; שיעור (3)   

 ל הבית המשותף;ניהו ות בדברלת החלטדרי קבס (4)   

 )א( לחוק המכר דירות;3עיף סכל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור ב (5)   

 והו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב א( ירא)קטן המנויים בסעיף  ניינים מהע ים על ענייןמסר פרטשלא מוכר  )ב(  

 בית  המשותף. על ה ן יחולותו ענייגבי אושהוראות התקנון המצוי ל    

 

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: 9.4

 של כל  לשטח  (5יף כר זה פרק א' סעבמפרט מורט חישובה כמפ ה ואופןגדרתכל האפשר ליחס שבין שטח הדירה )כהרוב כקיהיה  

 לפי שיקול דעת כפי שיידרש  שותף,ית המישום הברקשור בט אחר ה, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פריחידות הדיור בבניין  

 השטחים בחשבון קחו שותף לא יילרכוש המית בוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה בבשות מרמוכר ו/או כפי שיידרש על ידי כל ה  

 (.6הגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף ירה )כדים להצמוד  

 

 ת:סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבי  9.5

 . 1969 -המקרקעין התשכ"ט בחוק י הקבועיה על פיה 

 

 :ם המחויבים בקשר אליו ירותי ששיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף וב 9.6

 וד לכל דירה.ותף הצמהמש החלק ברכוש עורו שלי שייהיה על פ 

 בועות שלות הקההוצא בור ברכיי כאמיחויבו בתשלום חלקן היחסה בידי המוכר לא יעשה בהן שימוש בפועל נייבהן תההחזקה שרות די

 ר היה פטוכר יבפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוריכה צכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין אחזקת הר

וזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן כאמור , הן כי לא היתה צריכה בפועללגבי  חיוכילאחר ש האמורות לדירות ביחסמתשלומן 

 .ן המצויבתקנו

 

 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/המשותף )ו ם המוצאים מהרכוש החלקי  9.7

   כניות המצ"בם בתמסומני אשר שטחים הבאיםותף המשוש המהרכ יוצאו, בהסכםאמור בעניין זה וע מהרמבלי לג      

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

 תף לפי קביעתה הבלעדית של החברה.לדירות בבית המשו וצמדותף וישורכוש המם מהמקומות החניה שבתחום המגרש מוצאי .א

  שטחי חוץ מקוריים. . ב

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

 כביסה.מסתורי  .ד

 לעיל(.  9.2.9ף ר בסעיוכאמ גגות )למעט החלקו גינות, ותמרפס .ה

  .שבבעלות המוכרתיות והמחסנים לתא ו החניוצמד, לדירות סניםככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המח .ו

 

 

 

   ____________   __________ _ _   _ ___________ 

 וכרימת המחת     אריךת           חתימת הקונה          

 
 

 שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.וספים נכים מסמ נספח א'
  .הערות כלליות נספח ב'

 .יכוייםות זבלאטג'       נספח 
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 נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירותמסמכים  – 'אנספח  

 

 ות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:ניתוכ 10.1  

 דירה.השל ת( וניו)חיצליות מידות של כל חדר ומידות כלת הכולל 1:50 -לא קטן מ נה מידההדירה בק תכנית 10.1.1   

 המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מה לא קטה מידתכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנ 10.1.2   

 .בקומהף כוש המשותלת סימון הרהכול 1:100 -קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מת כנית 10.1.3   

 הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -דה לא קטן ממי בקנהרתף מות ממת כניסה/ קומות מפולשות; קויות קונתכ 10.1.4   

 . 1:200 בצילום מוקטן לקנה מידה מדים; תכניות אלו ניתן לצרף דירתיים מוצ שטחיםו   

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

משותפת  חצרוללת סימון הכ 1:250נה מידה בלת היתר בניה בקהמקומית לק לרשות ההוגשמגרש כפי שתכנית ה 10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פימסור ל שיש ת ולחומרי הגימור,ורכלכל המע ושימוש הוראות תחזוקה הדירה יינתנוסירת בעת מ 10.2  

 ן:דירות בענייחוק המכר    

 יבי הדירה על גימורם.כל רכ תחזוקשוטפות לת פעולות )א(   

 רכות מיזוג אוויר, מעת בטיחות, מערכוהשירות המותקנות בדירה לרבות  חזוקה מונעת של מערכותות וללתתחזוקה כ )ב(   

 .אלהבמערכות אלקטרומכניות וכיוצא    

 ות.ות, אם נדרשתדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתי )ג(   

 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.צרן/ת ישמו רה, לרבותתקנים בדיל ציוד ומערכות המוריות שחות אטכני ותעודמפרט  ()ד   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של ה זוקחתכנית והוראות ת (1) ה בבנייןלו נמסרת הדירה הראשונכש דירה אשר ר לרוהמוכר ימסו 10.3  

 עניין:בות כר דירמהוק פי ח ות עלדין לרבהתאם לכל ובה למסור בהבניין שיש ח  

 רכיבי הבניין על גימורם.כל וקת טפות לתחזפעולות שו )א(   

 רכות מיזוג מעת, ומערכות בטיחות, מעליהשירות המותקנות בבניין לרבות  עת של מערכותה מונתחזוקה כוללת ותחזוק )ב(   

 .באלהוצא וכיאוויר, מערכות אלקטרו מכניות    

 אם נדרשות. ותקופתיות, שוטפות ורותאפיון ביקותדירות  )ג(   

 פר טלפון ליצירת קשר.צרן/ ספק ומסמות ידות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שתעוני ומפרט טכ ()ד  

 מיליה.יפקסומספר  ין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפוןניהב לרשימת צוות המתכננים ש )ה(   

 קשורת, מערכות בטיחות ות חשמלסניטרית, ות בלבד של אינסטלציה המשותפערכות מ( לAS MADEות )ניות עדתכ )ו(   

 ור אמה הריצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדיהמוכר  יתוח.ה ובפומערכות אלקטרומכניות במבנ   

 ויה.נם מיונה( מיד עונה שתמרות )הראששל בעלי הדילמסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה    
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 ואזהרות  הערות כלליות   –נספח ב' 

 לליות למבנה ולדירה ת כהערו

  .היהתקפים למועד קבלת היתר הבנ והבניה והתקן הישראלי, תקנות התכנוןישות כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דר .1

ין מתקן הכנה לטלוויזיה ה בבנינהתקימרכזית אם אנטנה  ניין ו/אובב סלולרית()לא  חברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנהה .2

 להוראות כל דין. פוף ין, בכלוולחת ים ו/או צבכבל

איטום המרתף, ו/או להימנע  עלרה יד הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמבאמצעות ווע ו/או לפעול בעצמוהקונה מתחייב  .3

וביצוע ריסוס  ייםודרנשורשים ח לא רק, אי שתילת צמחיה בעלת בות אךרל, לשפורט לעי תף, כפיאיטום המרסיכון לכדי  מכל פעולה שיש בה

 .למניעת קינון חרקים תקופתי

 עוברות.  הןהן בקלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל יכוסו בתקרה ומור מערכות כא .4

ת פינוצע קיטום י קירות ו/או שיפולים לא יבובחיפו .לייםקנים הישראנדרש בתא פחות מהת( במידות לבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגו .5

 .גרונגים()

 ותערכמהמבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך ח/ים בתחומי יד שטלמניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעמ .6

כות ובז לצורך גישה, כן ןי הבנייבמתקנ ששימולרבות  שיתישה חופב לאפשר גהקונה מתחייהמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, 

 ים אלו.ורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחגופים אלו פטיהיו ול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן טיפש וההשימו

 .תגורותוחות או סריזות פעילים, באחריפים או רלאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות ר חמו חל איסור .7

 רם נמסרה הדירה לקונה.בט טעמוה או מי מעבודות בדירה ע"י הקונ בוצעוילא  .8

ים כלל הבניין. רתהמש ל שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור,יכו הדיירים ו ע"ירכששי )ככל שקיימים(, במחסנים .9

 ימוש ובתפקוד.פגע בשישלא ובאופן  בדסנים בלונפרד למח כוש המשותף הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהר

אך לא  יצור הפרעהלל ועלולים לים הח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינויחמים ד המים החשל דו מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

ישות רת בדעומדשלהם  מת הרעשעיבוי שר רק ביחידות ו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימושקניותובאם יסופקו  .11

 תקנות לרעשים ומפגעים.ה

או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה  פריטיםניין, רי הבזק כלשהו שיגרמו לחומחריות כלשהי לאובדן, מחסור או ני אאחראלא יהיה  המוכר .12

הפריטים ,ודה וע העבצו ביחומרים ו/אלטיב ה אלה כולל אחריות בגיןכל ה ,ת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכןזא, וןלדירה או לבניי

 ל הקונה בלבד.ל עתחו ספות הנ"לוהאביזרים והתו

על מנת  אתוז הת בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונפן תכוף לפחו, באוהמוגן חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .13

 .הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןקירות במצא האדמה והנ פק מבטןחצץ(, המובאגרגטים ) אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

 חניות, מחסנים ,חים פרטיים, כגון גינותבשטשר יעברו נה ואוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבבי וחותיתכנו ש .14

 הפרויקט.  ספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצימ ות,יומרפסות פרט

( ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם כד'וב וכ, גז, בירכות השונות )חשמל, בזק, טל"של מע תשוחועירוניים וומחות( פילרים )ג .15

 י הרשויות.ח שיאושרו ע"הפיתולתכניות 

 .יצוף זהשקיעות ברלים לגרום לדרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלוו פילאברכבים כבדים על שבילים, מעברים ונסיעה  .16

 נה.ובכל מקרה זכויות הרוכש לא תיפגע או אישור הרשויות./ן ותכנום לצרכי המקומות החנייה ומיקומם בהתא במספר םנויייתכנו שי .17

 יםעיקרק לרכבים המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תתסורה הכניסה א .18

 ו משותפים במרתף/ים.טיים ארים פבשטח פ"מ(,ימני )גבגז פחמל מתקן המופע בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל .19

אופקית, בגבהים שונים אנכית ו/או  גלויההנחיות הרשויות ובכפוף להוראות כל דין, תיתכן העברה או ן ו/שות התכנולפי דרי .20

ן ות שאינושל מערכ ין המשותפותומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבנימסמה הובמיקום שונה, כמסומן או בשונ

 חשמל,, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צנרת מ.א. ואוורור, קווי יוברת בחשמל, צנ ת ועוד כגון: צנרת מים, צנרת, תעלותצנר משותפות,

מרפסות, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית, ב ים,נרת וכדומה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במחסטלפון, תקשו

יועצים הטכניים. ת ההחלטיות, לפי הכל מעבר למסומן/למצוין בתכנתקרות בות וריים, בקירים ציבופים ובשטחבשטחים משות

גישה  שריאפ וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. הקונהסגירה אחרת  ו/או מערכות כאמור יתכן ויכוסו בתקרה קלה

 לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.

פתחי ביקורת, השייכים לכלל כן '( וניקוז וכדועוברות צנרות )מים, ביוב,  , יתכןההחניהמחסן או  ירה, אולתקרת הד ירות ובסמוךברצפה, ק .21

 . ותפיםהבניין, ומהווים חלקים מש
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כנון, לאילוצי הת ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם ותסטי גרש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנוגבולות המ .22

 יות.רישות הרשוצוע ולדהבי

כבר  בחירהמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפי המפרט המאפשר תקדכש הזה עם הרוסר ספק במידה וטרם חתימת החולמען ה .23

ו/או זכות  יקול דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישהלשאם תלא תתאפשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בההושלם, 

 לן.בת הקעקבות בחירהחלפה בבחירה או 

 השימוש בחשמלעלות ת של הבית, וזו שתשרת את דירות הפרויקט או חלק מהן. ותפהמש רכת החשמליחובר למע  - T.V-בר אנטנה למג .24

 תהיה חלק מהוצאות הבית המשותף.של המגבר 

 תילה.אלא במכלי שאין לשתול צמחיה ישירות באדנית   - (ככל שיש)ת ויו נבאדניות ב .25

ם לכללי המקצוע, יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי התאם ובם הישראליבריצוף וחיפוי ובכפוף לתקני טבעית, באבן -אריחים  לים בין הבד .26

 וי חלודה. דמים מ"עיניים" וכן התחמצנות מינרלים )ברזל( המתבטאות בכתוון, גידים, קם, גמר

לא כן  המכר. כמוינם בהכרח מסומנים בתוכניות ו'(, אכון וקירות בטח נושאים,ם, קירות ניין )עמודימערכת שלד הב -שינוי בחלקי בניין  .27

ו א/ה וסהריעבודה הכוללת ות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל גז וכו' בתקרורת, מערכות מים, ביוב, חשמל, תקש מסומנים בתוכניות נתיבי

 .קהבדי תחייב, מלת החזקהבקירות, תקרה או רצפה לאחר קב חדירה לעומק 

ים וב ומלל גבוה )פנים וחוץ(, ו/או למערכות אלקטרומכניות, ביבח ונותקבוע, חל של פתחי בניה החסומים בזיגוג  - וי קוני  שה לתחזוקההגי  .28

)פיגום , 1139עבודות גובה ובציוד מתאים והעומד בת"י ל שיםרת עליונים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדרש רק מוו/או גג/ו

 וכו'(. סנפלינגמם/תלוי, מתרו

ות(, לרבות ומרפסמעבר בשטחים פרטיים )חדרים  , הקונה יאפשרתות הבנייןחזיות בקירגות, וג ןוניקיולצורך תחזוקה   -י טח פרטשבר במע .29

 .ובתאום מראש ןהענייבנסיבות  בלמקוכשירת פיגומים, סנפלינג, הנחת ציוד מכני וכלים, הכל ק

 וחים, מזגנים וכו' מפ בות,ליות, משאן: חשמל, תקשורת, גנרטור, מעיו כגוהל שיככו -ניות לקטרומכומערכות אכות טכניות תחזוקה  של מער .30

 חזוקה ובהתאם להוראות כל דין.אם להראות התה בהתתיעשה ע"י נציגות הבית ו/או הקונ

ורך רום לצח בעתרים בקומה לל הדייישמש את כאשר חיצוני חילוץ  ימוקם חלון/דלת ןבבניידירות בכל קומה מהחת אביתכן ו -חלון חילוץ  .31

ת חירום יאפשר ח זה, וכי בעבפתע קבומתחייב כי לא ייקבע סורג  ,ממוקם חלון/דלת החילוץכש תה רבדירה או אשר ,מעבר ומילוט. הקונה

 כר להעביר מידע זה לרוכש טרם בחירת הדירה.מול העאת המעבר בדירה אל חלון/דלת החילוץ. 

חזוקה מקצועית ת תייבואחרות המחותקנו מערכות אלקטרומכניות וונים השיו המבנה ובחלקב -כות שוטף במעררכה לטיפול הד .32

ות ינמתקהנה, את נציגי היצרנים ו/או החברות ספקיות הציוד או לת החזקה במבך לקבחלה החובה לזמן בסמוהמוכר ושוטפת, על 

 התחזוקה.פן השימוש ולאו לנציגות הבית הציוד, לצורך קבלת הדרכה

 

 ותאחרכלליות הערות 

אופן מושפעות ב ,טרנולייש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט ו/או ג -וכו'( ים שבילמעברים,  )מיסעות, סמיות על חומרי גמרפעות סשה .33

בתופעה תפקודי ותי ו/או ל מפגע בטיחעירים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כז קיםדטבעי מתזוזות ססמיות ו/או תרמיות ולכן יתכנו ס

  אם לשכיחות התופעה.בהתטפת תחזוקה שולחומרים אלו. יש לבצע יינית , האופוית זטבע

ומבלי לגרוע ף נוסבההערות האמורות בתכניות, וכי הוראות המפרט כולן הן מבלי לגרוע מוסף ו מובהר בזה כי ההערות הנ"ל הן בנ .34

 מהאמור בהסכם.
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   םזיכויי לאות טב  –' גנספח 

 

 יםיזיכו טבלאות ריכוז

 

 

 הערות מיוחדות             

ותיקון לצו המכר  1974-התשל"ד רות(,לחוק המכר )די 6אם להוראות המכרז וכנדרש בתיקון מס' בהתינם יים אלה הריכוז זיכו .1
ים המצורפ והתכניות ויים מהמפרטהוראות המכרז, פרט לנרשם להלן לא יבוצעו שינ "יעפ י)מפרט המכר(. מובהר כ 2015-התשע"ה
 ים.צעו זיכויים ו/או חיובים אחרלא יבוומכר להסכם ה

 
 כוללים מע"מ.אינם  להלןהנקובים  ריםהמחי .2

 
 סכם המכר.ה ימתתם ל:מדד תשומות הבניה, מדד הבסיס:המדד הידוע ביום חספח זה צמודיים בנהמחירים הנקוב .3

 
 ים(דיירך שינויי ה )במסגרת הליאל תו לזיכוייםצל זכוננו לאו אי רצו ל רצונוה/קבלן, עלהודיע לחבררוכש הדירה המועד האחרון שעל  .4

ים ממועד החתימה על הסכם המכר  ובכל מקרה לפחות ימ 30ן בתוך הקבל/)להלן: "מועד ההודעה"(, ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה
 דם למועד קבלת ההיתר. קוום י 60
 

ותו זו לזכתור תקבל כווירת ע"י הקבלן בתום התקופה, תת תזכועהוד בכפוף למתןהאמור וד התאריך ירה כאמור עאי הודעת רוכש הד .5
 על פי כל דין.

 
מטבח תתאפשר ה קנתתככל שנבחר ע"י הרוכש ספק מטבחים שאינו ספק החברה, ההמתוכננים ו המטבחניצול זיכוי בגין ארונות  .6

 ו.ועל חשבונריות הרוכש לרוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאח
 

 .308/2016תאם למכרז מר/בה לבד,ים הנ"ל בל זיכוי כנגד ויתור על הפריטתי לקבוי זכידוע לי כ .7
 

 אם למועד הזיכוי.התה ביכאשר הוא מוצמד למדד תשומות הבנ האחרון בגין הממכר קוזז מהתשלוםטבר יסכום הזיכוי הכולל והמצ .8
 

 . פחתו מהדרישות על פי כל דין.ל לא ימהחש ות ותשתיותר הנקודתנאי שמספחשמל ינתן במתן הזיכויים לנקודות  .9
 

ל שני חדרים כאשר חדרי השירותים אחד לפחות לכסופי חוקים והתקנים הנוגעים לחשמל, במתקן ביתי יותר מעגל ם לבהתא .10
 במספר םלוליזגן אינם כישול ומח כלים, במייבש, מדי שוב החדרים. מעגלים לדוד חשמלי, מכונת כביסה,חים ביוהמעברים אינם כלול

 אין אפשרות לבטל את הנקודות והמעגלים הנ"ל.כך אם ליים, ובהתהמזערי הנדרש של מעגלים סופ
 

ד השיכון והבינוי, והיא בסיסית ונורמטיבית, שרל משית תקע/טלפון במפרטי המכר הינה על פי המפרט הבסיסי ודות המאור/בות נקכמ .11
 ממנה.ץ להפחית לכן לא מומלו

 
זקה להתקינם באופן עצמאי תתאפשר לי אך ורק לאחר קבלת הח רותהאפשים הנ"ל, זכות לזיכוי בגין פריט מהפרטי את התניצלככל ו .12

 .רך מדידות וכיו"ב לא תתאפשר בטרם מסירת הממכרצור לכותי ועל חשבוני. למען הסר ספק יובהר כי גם גישה לממממכר, ובאחריב
ה התקנתם יחשבו כסיום יימוהסתובנויים  וב. הנמצאים באלמנטים יצוקיםמים/בי/שורתת לחשמל/תקכי צנרופק יודגש *למניעת ס

 מכרהין הודעת רוכש על מימוש זכותו לזיכוי מהאמור במפרט וק המכר לענילח 6 "התקנת הפריט" כמשמעותו בתיקון
ר פריטים שונים בין ת לבחוואפשרלא תינתן  תו ספק.רק אצל אויבחרו אך ו פרטים שונים המוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה*

 סניטריים וברזים. ליםא: כנים לדוגמספקים שו
 

על נספח זה, ה קונהמתומחרים המפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/המוכרת ומהפריט/ים ה כוייםמימש הקונה בפועל זכותו לזי .13
 .רט המכרסכמים במפכשינויים מויראו השינויים שבצע הקונה כאמור 
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  :מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

   ורך.מטר א -"אמ

 חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  -קומפלט

 דד. חד בופריט א -פריט

 
 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  - ארונות מטבח, רחצה  נושא:
 
 

סעיף 
ט מפרב

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 בש"חליח' 
 ה"כס כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 5 טבחמות הלכלל ארוני זיכו

מטבח, ברז מטבח, ר כיודה, משטח עבו תחתון/עליון,
 המכר.(, לפי התיאור שבמפרט חיפוי מטבח

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
ר אינטגרלי(, לפי יול כל. כוכלליארון רחצה )בחדר רחצה 
 התיאור שבמפרט המכר.

  --- 600 --- קומפלט

 
 
 מחיר בגין זיכוי בלבד  -זרים יואב עות שרברבותשא: קבונו
 

 
 הערות:

 .הקנהת ט+י.כל המחירים כוללים זיכוי פר1
 
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 רהמכ
 אורתי

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט ור רחצה,  לפי התיאור במפרט המכר.סוללת ברז לכי 3.6

3.6 
מפרט ,  לפי התיאור בנטילת ידייםסוללת ברז לכיור 

 המכר.
   80 ריטפ קומפלט

   126 ריטפ קומפלט יה,  לפי התיאור במפרט המכר.לאמבט זת ברסולל 3.6
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 כויים מחיר בגין זי  -נושא: חשמל/ תקשורת
 

 סעיף
במפרט 

 המכר
 אורתי

 חומר/
 ודהעב

 ח'י
ר ליח' מחי

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –תקרה  /יראור קנקודת מ  3.7

   78 ריטפ קומפלט זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט נקודת טלפון 

 
 : חשמל/תקשורת אות הבללטות רהע

 המכר.  , במפרט ( 5טבלה ) 3.7סעיף   .ראה הערות כלליות לאחר1

 יצוע. ם לפני ב מתייחסים לזיכויי  חשמל/תקשורת  חירון מהיר . מח2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ____________    ____________    ____________ 
 כרמו ת המחתי      תאריך         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


