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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 . (1.1-1.2המגרש ) כתובת המבנה ומיקום : 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 אווצמדים המנוספים  פרוט שטחים  :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

 
 ציודה ואביזריה ה,ר, הדיהנין, המביאור 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         
 (. 3.6.1-3.6.8ספים )נוטלציה סנואביזרי אי ,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 סעיף  

 .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   
 לשימוש הדיירים.ם בחדר/י ר: מערכת מיזוג אוי7.5סעיף   
 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   
 ש המשותף.כוים מהראצהחלקים המו  :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 4 מס' חדרים: / מדגםדירה  מורשת מודיעין  שם האתר: 

 __ דירה מס':   

 קרקע  ומה: ק  

 __ 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"מ. 1993)גב נהי פרץ בונ:  נספח לחוזה בין   

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 יהופרטי זי    א.

 

   .יקבע ע"י הרשות המקומית: בית מס' שתמור: 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    

 .לראשיי מקרקע רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

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

 .(ניתחיצו)כניסה  כלי גינהלמחסן ו חצררחבה מרוצפת , מרפסת שירות*)מקלחת(, ורים הה רחצחדר אמבטיה(, ) כללי צהרחחדר  פרוזדור,

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

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

 ה.קירות החוץ של הדירוניים של העוברים על פניהם החיצ השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים א()    

  –לעניין זה      

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

 דירה או תוכנית אחרת. ןבקומה או בינה לבי     

 יר החוץ;ק שלו רכזמביעבור קו המצולע האמור חרת רה אכאשר 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 ח לגבי טשבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט ה (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל יחושב פעם א רהדיב רגותשטחו של כל מהלך מד (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –אגרות(, התש"ל )בקשה להיתר, תנאיו וואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה השטחים שגובהם ת קבחישוב השטח ייכללו ר (ד)      

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –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 ם לדירה או המוצמדי  םי שטחים נוספפירוט  .6 

 אין. :(1) בשטחמרפסת שמש  6.1   

)יש לצרף תכנית  כמפורט בנספח א' להסכם המכר: מס' )בעקבות פתחים בתקרה לשחרור עשן(רה חלקית קו מ / ורהקמחניה  6.2   

 המוצמדת(; שטחי החניה עם סימון מקום החניה

 המוצמד(;סן ת המחסנים עם סימון מיקום המח)יש לצרף תכני פורט בנספח א' להסכם המכרמכ :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)חשטתי במרתף דיר 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

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

 ואחר'(;

 . שטח(ות הו)מ רטםבאופן בלעדי יש לפאת הדירה  או משמשים נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

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

     

 הערות לחישובי השטחים:     

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

 של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים פ על םירובהע    

 במרפסת.    

 כפוף הרקיע  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, ו מקורה בשלמות או בחו/א החשופ ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

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

 .שיפת המרפסת לשמשח    

  בינו לבין חלק של דירההמחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחס , הוא השטח הכלוא בין קירותשטחו של מחסן  .2   

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

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

 כאשר קיר המרתף  חצית הרוחב של הקיר;למת תחח שמייכלל רק השטק של דירה אחרת ריד בינו לבין חלכאשר קיר המרתף מפ    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     
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 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה  5%עד  לשיה בשיעור י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 סטיות קבילות: .7  

 הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: לןלהת וורטהמפהסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוידהמן ביכר והמצוינות בתוכניות המ במידותסטיות      

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

ייה ממפרט זה סטכ תןו אוהן סטיות קבילות ולא ירא עשהזרים במפרט ומידות האבזרים למבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

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

 

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

 .אילן נווה -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 :ל"דוא 
 

 

 יהתיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזר ב. 
 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותבחלוקה פנימית של דירות א םייושינ המוכר רשאי להכניס    * 

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 אם יש כזה .  הרשמי  אלירשהתקן הי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

     

 .תיאור הבניין  .1

 

    בניינים  2הנמצאים במגרש אחד ) ,בניינים 4אחד מתוך  ,יםמגורקומות  6קומת קרקע ועוד  וללהכ ,"גבוה" בנין מגורים  1.1

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

""L17  ין ניב בין תעשהממפלס הרחוב ף החניה מרתגישה ל) לכל הבניינים . המרתפים משותפים-2רק מעל מרתף נמצא

""L17 לבניין "H26").   

   
 

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

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

 ;ד מגורים בלב, הכוונה ל)*(דירות. דירות למגורים 18L:  18מדגם  בניין ב  
 

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

 או לכל צורך אחר. לעסק,     
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 מהשל כל קו  הדבניין וייעו כל פירוט הקומות ב – 1טבלה מס'  1.3

 משותפות לכל הבנייניםקומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

  תחת/מעלקומות מ

 למפלס כניסה 

 ד( )  יןנילבהקובעת 

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 קומת מרתף 

מעלית, חדר  בכל בניין: מבואה קומתית, 

מים וחדר משאבות   י/ מדרגות, מאגר

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

עות, מעברים, מחסנים,  מיס  , חניות כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 הרשויות. המתכננים ו

ת  מווקממ ה יתכן ומערכות שונות

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,   מעברים, סעות,ימחניות,  כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 שויות. המתכננים והר

  רה שיי  שהאין גי  -1בקומת מרתף 

 . L17בניין ל

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  ןלבנייסה ינקומת הכ

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

ית, חדר מדרגות,  כפול(,  מעלבחלקו חלל 

ות, חדר אשפה, מתקנים  גל ע  ריחד ,

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

   והרשויות. 

צוברי גז מרכזיים, בפיתוח   

 (. 1,4)בסמוך לבניינים 

 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

תו גם בניין/ים סמוכים  רשבבניין י

בבניין/ים סמוכים  ו/או ימוקמו 

 וישרתו הבניין. 

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-5 

4 

 ה( ומק כל)ב

מעלית, חדר  ית, מתקומגורים, מבואה 

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים  קומת

 )פנטהאוז(
6 2 

, חדר  תימגורים, מבואה קומתית, מעל

ערכות טכניות לפי  מדרגות, מתקנים ומ

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  תדרגומ דרח מתית )לא מקורה(, וק אה מבו

, מערכות סולאריות, מתקנים  )מקורה(

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
7  --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  וןבמניין הקומות לא נכלל הגג העלי 9

 
 

 

  :ותוהבהר הערות

  .הבניה ילהיתר התאםב להייתכנו שינויים בטב )א(

 ניה בהלבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון ויזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה ו' ו/או בשיטה. וכ'.ב : קרקע, ביניים, א',כגוןנות הקומות בפועל עשוי להשת ינויכינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כ )ד( 

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

  גג.עד למפלס ה מרתף ממפלס קומת מקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1: בניין בת ו גי המדר/מספר חדר    

 .אין :חדרי מדרגות נוספים   

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

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

 .אין מר:דת שו מע 1.6  

 

 :בכל בניין  חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .השלד מהנדסתכנון , לפי תמשולבאו /ו שתו/או מתוע רגילה: יההבנ שיטת; השלד מהנדסלפי תכניות  ין:שלד הבני  2.1

 ; השלד מהנדס שובייח: לפי עובי  , םטרומייו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/ בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

 .ץועיהלפי החלטת  :בשיטה .1 חלק 1004לפי תקן ישראלי מס'  טי:בידוד אקוס .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד   

   ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.                 

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

   .1חלק  1004מס' אלי שרי לפי תקן אקוסטי: דודבי  .יועץהלפי החלטת  :בשיטה   

  .דהשל מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  : בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדסחומר גגות הבניין: 2.4

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

 בדופן פנימית של קיר  באם מכלול מתועש, .השלד מהנדס והנחיות האדריכלינון תכה לפי שילוב רגילהשת במתוע וץ:קירות ח 2.5

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

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

 היו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התקנים הישראלי.ים י פנת צבעי תקרות וקירו                   

 גימור קירות חוץ: 2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.דוגמת קרמיקה. חיפוי קשיח  ואו/או אבן מלאכותית ו/ : אבן טבעיתעיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

 ם; אחרייים חיפומשולב עם  שכבות( 2טיח ): וץ טיח ח 2.6.2 

 או משולב, לפי ו/ או בלוק תאי )איטונג(ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: הדירות בין  דהפרקירות ה 2.7

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

   .ון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכלתכנ פיל או בלוק ו/או משולב/ון ו: בטחומר וגובה: פסות )ככל שיש(רמקיר הפרדה בין  

 :ראשי  מדרגותחדר  2.8

   ;נדסי המהבולפי חיש עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

בעל "תו תקן  ,יילקרי בשיפולים+ צבע אפוחי. תקרהבצבע אקרילי עד גימור  בות(,שכ 2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2                

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

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

  התקנים. 

 רישות   ם לדתאבהטראצו צמנט לבן או  רצלןט פורה או גרנירים יהיו מאבן נסומדרגות בניין המגו: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

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

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

 . 1142לת"י  בהתאם, מאחז יד( רבות)לב ו/או בנוי ו/או משול תכת: מדמאחז י  /מעקה 2.8.4 

 חדר המדרגות.באמצעות : )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 :מבואה )לובי( קומתית 2.9

קה או גרניט פורצלן, גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמי: חומר: תי מבואה קומת גימור קירות פנים 

 בוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.יח יקשה תות, מעל החיפויהדל קופיה משעד לגוב

 בוצע מונמכת לא י ה)במקרה של תקרמלבין סינטטי "בעל תו תקן ירוק"  : טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 .ןפורצל או גרניט אבן נסורה: ריצוףטיח מעל תקרה זו(.                

  :ראשית כניסה י()לובה ואמב 2.10

אבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי : חומר: ת פניםקירו ר מוי ג

  י )"בעל תו תקן ירוק"(.ליהקשיח יבוצע טיח וצבע אקר

 דקורטיבית.  הרתק או הו/או תקרת משנ וגמת פוליסיד מלבין סינטטי ד: טיח + צבע חומר: גימור תקרה
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, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-מאבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת : מרחו: ריצוף

 .למניעת החלקה

זית , בח 816 לפי תקנות התכנון ובניה ות"ית הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום וקמו בקוממיתיבות דואר 

 חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית. נייןב פרהבניין יותקן מס

ארונות . (ארונות חשמל, מים וכו' ט גומחות,עמ)לסינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבועטיח קירות ותקרה: : למחסניםפרוזדורים 

 ד חיצוני בלבד(.פח צבוע בתנור )צ למערכות:

בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע בבטון : ר קירות חניהמוגי  :מקורה חלקית/הורה מקחני  גמר עבודות 2.11

 :גימור תקרההתקנים.  

    ם.ירוק" מטעם מכון התקני ןקבמלבין סינטטי, בעל "תו ת: בטון צבוע חומר

  ,תמשתלב או באבן מוחלק ןטובב היעש החניות או המרתף  רצפת ורגימ: מקורה חלקית/מקורה גימור רצפת חניה 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו' ,)למעט גומחותסינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבוע: טיח גימור קירות 

 התקנים.כון מ עםתו תקן ירוק" מטעל "ם, בצבעיבטון צבוע בצבע סינטטי. כל ה              

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

 (, בהתאם לדרישות כל דין.ןלעבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצ חדר אשפה:

 

  :הערות

 ם.ני תקכון הוק" מטעם מן ירו תקל "תצבוע בצבע , בע בבטון  או  יםנפ בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו  . 1

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

 

 

 ר מחזיטת ע"י מערכת אינטרקום ובעלת פתיחה חשמלית הנשל )אלומיניום וזיגוג( המבואה במכלוליש, משולב  :ן לבניידלת כניסה  2.13

 (. 3.7.8)ראה סעיף ם טרקוינא שמן, כולל               

 (,הבניה רלפי דרישות הרשויות והית אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תוכנית )מתכתיש,  :1בבניין : ין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה

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

 ., לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אשדניתי רהאו סגי אוטומטית באשירה , סגעשן/דלתות אש :רי מדרגותת חדדלתו  2.14

 י היתר הבניהפל תאור, חומר וכמות, :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף דלתות פח. דלתות חדרים טכניים:  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,כנייםט ים/רחד חניות, ים,תיקומ ואות, מבמדרגות , לובי, חדרן לבנייסה בכני , תאורה        2.16

 דרגות ולחצן מתוך הדירה  מה בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר                 

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

 החיצוני בלבד(  חלקם)בר פח מכופף צבוע בתנו ומר:ם: חארונות חשמל, גז ומי  2.17

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

 .החלטתובחירת המוכר ו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 של הבניין/ים לפי  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.תפותשו מ ערכות אלקטרומכניותמלה ו אורתלחיבור חשמל     2.19

            ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם  במגרש סמוכים םי/החלטת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין

 משותפות שישרתו אתהות התיקון של המערכות ויעלו , התשלומים ו/אתשונוות הרשוי, בכפוף לאישור הבמגרש וכיםמס בניינן/ים

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

 

 פרטי זיהוי( – ף לאמור בפרק א'סו תיאור הדירה )בנ .3

 

 :*גובה הדירה 3.1  

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

 מ';  2.05 -: לא פחות מפרוזדורו  ותחדרי שר גובה   

   מ'; 2.05 -לא פחות מ: *גובה מחסן דירתי )באם נרכש(   
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 רה גובה הדירה בשטח המינימליכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקמנלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, ההערה: * 

 ין.פי דל ע המינימלי הקבוע גובהמן הפחת ת לא יפי התקנו חלקי דירה עלהקבוע לגבי   

 

 

 

 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2 

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

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)ויומידות אריחי חיפ

 )בס"מ( 

 (4)י וחיפו (3)ריצוף
 ת אריחים )בס"מ( דו מי 

 וףיצר
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 כניסה 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 ור י ד   חדר 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 טוןבלוקי ב  בטון,
 ( 1)חרא  או

 אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
בגובה   חיפוי רך משטח העבודה או לכל
.  מעל משטח ארון תחתון  ס"מ 60-כ

 )באם קיים(.  למעט אזור חלון
 ראה פרוט בהערות בהמשך. 

 --- ( 4)ראה  חתון ת טח ארון  ש מ חיפוי מעל  

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . משךת בהבהערו ראה פרוט אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 פרוזדור 
או  טון ב  קיבלו בטון,

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

 חדר שינה הורים 
 בלוקי בטון בטון,

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

 חדר רחצה הורים 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

קוף הדלת  שמבה  לגו  תקירו חיפוי אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
צבע אקרילי בעל   יח + ט על לפחות. ומ

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

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 שינה   חדר 
 י בטוןקובל  בטון,

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

 ממ"ד 
 זוין  בטון מ

 לפי הוראות הג"א 
 . ת בהמשךהערוב  וטראה פר אין ( 3)ראה  הג"א פרט לפי מ

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

משקוף הדלת  חיפוי קירות לגובה   אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
ח + צבע אקרילי בעל  יט לפחות. ומעל 

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

 מרפסת שירות 
 ןבטו קילוב  בטון,

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

   רחבה מרוצפת 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 ה מסתור כביס 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)חרא  או

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2)ר אח

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

בלוקי בטון או   בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 בי קירות מחסן לפי החלטת המהנדס. וע אין
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 

 ינה כלי ג מחסן  
או  בלוקי בטון  בטון,

 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

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

 ה:לבטלוהבהרות הערות 
 

 אלה, ניתן שיהיו כ ככל - מתועשים/מתועשים למחצה חוץ פנים של קירותופן בד) בלוק תאי בלוקי בטון//וןבט :חומר קירות ( 1) 

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

 בחדרי  ס.גב וקיבלוקי בטון תאי/בל/מ: בטון/בלוקי בטוןהיו י (:רות הפנים )חלוקה פנימיתים(. קיי של בנייני מגורמרת: בידוד 1045בת"י   

 רחצה ייבנו הקירות מבלוקים המוגדרים "עמידים למים" ע"י היצרן או בלוק בטון.         
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 תיובממ"ד לפי הנח .רלוונטיםודרישות התקנים ה הנדסהמ ןותכנלפי , רמי/ בגר/ או משולבגבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות ( 2)

 של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים  תועשת אושיטה מקירות החוץ יבוצעו בם בא פקוד העורף.        

 ם מכון התקנים הישראלי. עטמכל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק"  לבן. :גוון  צביעה בצבע אקרילי.  

 לבן. גוון: .סידליפודוגמת ינטטי בסיד סצביעה  .ת החברהלפי החלטאו משולב, גר/ ב ס/גב: טיח /טיח מר תקרותג

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

 פורצלן.  יט גרנוג  רט להלן: אריחים מס המוכר, ובהתאם למפובחר י   הםיג המוכר ו/או הספקים שב מתוך כמה אפשרויות שיצ   ה נ והק 

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  לבחיר 

 רים אלו. ש לחד מהנדר   קה לא תהיה פחותה  לח ה ס"מ. דרגת מניעת ה   33/33

  המוכר יהיה פטור מהצגת אריח במידות אלו  הצהרת הספק( אישור ו  )עפ"י   אינו ניתן לאספקה    ס"מ  45/45יצוף במידות  ח לרריואבמידה   

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

   להחלטת המוכר( :   א )הבחירה בין החלופות הי  

 ס"מ.   60/60מ,  ס"   33/33  האריחים:   ידות למף  בנוס   יח במידות חלופיות אר   א. 

 סדרות של ריצוף   5לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,   מיועד לריצוף, כלומר לכל מידת אריח ה   יצוף ספת של ר דרה נוס   ב.   

 י;ם בגוון בהיר ניטרלד מה אח ת  לפחו וש בדירות מגורים,  בשימ  ים נפוצים ושכיחים נ וודוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/ג   3-ו           
ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות   2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א' : שרות פסתומר צהריצוף בחדרי רח -  

לפחות שאחת מאות/גוונים  דוג   3  -סדרות של ריצוף ו   4  , אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין R-11וברצפת תא מקלחת R-10 להחלקה  

דרגת מניעת ההחלקה   ר לעיל. והדוגמאות המוצגות לדייר לפי האמו   ך הסדרות עו מתו מידות האריחים ייקב   י. ניטרל -בגוון בהיר  היא  ן מה 

 יבחר על ידה.או הספק, ש  ה שתציג החבר הרוכש תעשה מאחת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,    בחירת לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

המתאימים רלי.  ניט  -ן היא בגוון בהיר  שאחת מה   לפחות   דוגמאות  3  -וף ו של ריצסדרות    4חירה מבין  . לב א' ג  סו  :ברחבה מרוצפתריצוף  -

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

 ולים(.שיח, אין צורך בשיפוי קיפבחקיר החוץ מחופה  ות שבהם)במקומ פק, שיבחר על ידה.סה

  ה:רחצ חדרי  חיפוי  ( 4)

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

ת מיקה במידות לבחיר)חיפוי קירות בקר . ידה  על ר  ג החברה או הספק, שיבח צי שת חת מדוגמא/גוון/מידה, א מ   ס"מ. בחירת הרוכש תעשה 

 משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(. מהמחיר עד גובה קו א שינוי ללונה הק

 ללא כל שינויס"מ  33/33, ס"מ   20/50ת  ו פס בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידות נו   

פות והנקזים מיקה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצחיפוי קרוסטי וובנית כולל בידוד אקמ רהגיגלויה תבוצע ס צנרתל ה.במחיר הדיר

 סמוכים. םלמניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרי םבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיי

-במידות כ   ניטרלי.   –ר  גוון בהיא ב הי   מהן גמאות/גוונים שאחת  דו   3רה מבין לפחות  בחי  ', א  סוג   –פוי קירות קרמיקה  י ח: 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

חיפוי ל ה ן ש ליו וסביבו בקו הסף הע  תואם מאחורי התנור  ירות ק  וי חיפ  BIתנור אינו ביחידת  )מעל ארון תחתון.  כאשר ה  ה משטח העבוד 

 מ' מעל הריצוף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.   1.50בה  רמי ועד הרצפה )גו הק 

 . "ר מ   .200  עד   ח האריח הבודד ט ש   . או טראצו   גרניט פורצלןסוג א'. ריצוף )ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות: 

 תן האפשרות לבחור של ספק אחד ולא תינ רק ממבחרוה אך ש תעשש כי בחירת הרוכגלמניעת ספק יוד – דייר/שוכבחירת הר 

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

 מת וגכדזכוכית מחוסמת או בנוי  מעקה אלומיניום משולב עם (היעיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר הבנ – מעקה 

 סעדים".ם ומקימע" 1142הנחיות ת"י  יהחזית ולפ        

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

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

 ה.בטבל המצויןשה לגובה עגובה חיפוי הקירות י  - ותחיפוי קיר 

 ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –ות בחיפוי  יל פינ ופ פר  

 .רה"י החברה ע"ג הריצוף בדיע יבוצע ליטוש ו/או הברקה אללמניעת ספק יודגש כי  - ליטוש/הברקה 

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןיחייב בסימון בתוכנית המכרי שהדבר , ומבלותבחר החברה להתקיןל כ כ) – , קורה/ותרגולהפ 

  .משולב 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 29  מתוך  11 'עמ 14.05.2020תאריך: /  21,47דירות   /גן -חד'  4  /  מפרט מכר למשתכן/ 2,3 ינים ניב /302 רשמג / דיעיןמורשת מופרץ בוני הנגב/  / מסד לאיכות הבניה

 

 ערכותבגב ארון מטבח, ארונות למ ,םלמעט בשולי קירות וחזיתות מחופיס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 פינות )גרונג(. יפולים, ללא קיטוםי ושפוחיואזורים טכניים.  

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

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 חרא ט מכר זה  או במסמךריין כך בטבלה, במפם צו באק רות לעיל יותקנו בפועל רסות בהעם לגביהם יש התייחי נק)מובהר כי ציוד ומת

 ם הרכישה(.להסכ ורףשצ 

 

 ארונות: 3.3

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

 הכנה למדיח כלים. ה(, צתלהחשמל  גז לבישול ונקודת )כולל: פתח, נקודת מובנות םיהכנה לכירי

   . MDFיהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או  פים יהיו מעץ )סנדוויץ'(, וגב הארוןרון והמדגוף הא                    

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

 למים למניעת רטיבות של תחתית הארון.ס"מ ובחיפוי עמיד  10 -גובה של כ)סוקל( בהגבהה פה. בתחתית הארון הרצ סף   

 ת פינה".של הארון יותקנו "פתרונו הניס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחידות הפ 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב    

 לבן ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י הם אחד לפחות )מוונים ג 5רת הרוכש מתוך בחיל. קהייפורמחיצוני: וי פי צ : מתכת.ידיות  

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

  ;שךראה הערה בהמ*: רך הארון ו א תמידו   

    ח ג'פראה נס :התחתון בח המט ון ארמחיר לזיכוי בעד   

     

מאבן  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:ולכל אורכו  טבח תחתון ל ארון מודה מעמשטח עב

עם שוליים ין(, לפי העני  1,2)חלקים  4440  דרישות ת"יל טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונה

יותקן קנט  חחה של כיור. בהיקף המשטתקנה שטותאם לההמשטח יובכל היקפם.  תביחס לחזית הארונוס"מ  2ל בהבלטה ש

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

 . זה( ועיצינתן זיכוי בגין אי בא י. לאף מים בכל היקף המשטח ללהנדרש כו

  לק תחתון,המטבח ח ןלפי ארומידות: 

 3מגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה וך הקונה מתלבחירת  גוון:  

  .אחד(ד ודח בר יהיו בהדבקה ולא לו. לוחות השיש/אבן קיס(רליטינ)אחד מגוונים אלו יהיה בהיר  גוונים לפחות    

  

 .אין :עליון מטבח  ארון    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 דות:י מ ה.וצירי נירוסט ,ת, דלת/ותרה/ומג תולרבאו שיש, )אינטגרלי( קוורץ  או  מחרס   

  ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאירמופציפוי חיצוני:   

    ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון   

   

               :הערות  

ל )פינה ככ רך הקיראו ל דה. המדי 3.3.2להערה בסעיף כל בכפוף הו  מטר אורך 05.ארונות מטבח  כללית של אורך מדידת   (1) 

המשולבים בתוך )למעט מקרר(  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב . חללים(ון ך הארבאור םי פעמי  מחושבתיימת שק

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

טבח בגב ארונות המר שובקי  יתכן  י כונה לקחת בחשבון ל הקוביצוע עצמי, עטבח המת ה של זיכוי עבור ארונו קרבמ ( 2) 

 פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה. קיימים

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

  דלתות ומדפים, לרבות ,תו בשלמו  בחהמט ון רא לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה יטחלה -                     



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 29  מתוך  12 'עמ 14.05.2020תאריך: /  21,47דירות   /גן -חד'  4  /  מפרט מכר למשתכן/ 2,3 ינים ניב /302 רשמג / דיעיןמורשת מופרץ בוני הנגב/  / מסד לאיכות הבניה

 

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

 את  תנחה  הקבע ובמועד שהחבררה תלוח זמנים שהחבפי הל ע לדווח על בחירותו הקונה  באחריות. רו י תחת הכ          

 . הרוכש         

 

  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

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

נימלי ורך מיאלסטיק, בכביסה פ חבלי 5,  יםגלגלכולל  יםצבני ממתכת )מגולוונים( תוטומ 2: נה(טק) 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 160 של

 לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר. 

 .5100ראלי עומד בתקן ישר עמיד המוחמתיאור: : מסתור כביסה 

 

    בס"מ(דות )מי  ירהם בדסי י דלתות, חלונות ותרמת רשי  – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
  תדכמות ומי

 נוי הפתח הב
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /ניוםמילוא

 מתכת(

)ציר  ה סוג פתיח
 רר( נג   /כע"כ(

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

מר )עץ וח
אלומיניום/  

 מתכת(

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

  /ריצסוג פתיחה)
גרר/  כ.ע.כ/נ 

 לי(כיס/חשמ

 כניסה 

1 

 ילה רג ריצ פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 דיור חדר 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 265/220-כ --- 265/220-כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג  ' מואל

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115-כ ---

  נה חדר שי
 1ים הור

1 

 גילה ר ציר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  זוגג ' מומאל

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 2חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 נייד  ה לגלי אלומ'  ' ומאל

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

   "דממ
)משמש  

  כחדר שינה
3) 

1 
דה לפי  לפ

 א  הג"
(.  ילהר )רג יצ

 יחה חוץ תפ

1 

 אלומ' מזוגג 
 או  נגרר כ.ע.כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  הדף ורסיסים, הנגררת/ים ים, פלדה נגד גז,שתי  וא  ת כנף אח
          "א. ת הג נחיוה או ציר רגילה לפי  ס. כיל

--- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 

 ציר רגילה    +צוהר עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ

ח. רחצה  
 כללי

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 ' מזוגג מולא
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 35/115-כ 80/210-כ

ת  פסמר
 רותשי

1 

 ילה רג ציר הר ו+צ  עץ 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

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

 חדר 
  תדכמות ומי

 נוי הפתח הב
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /ניוםמילוא

 מתכת(

)ציר  ה סוג פתיח
 רר( נג   /כע"כ(

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

מר )עץ וח
אלומיניום/  

 מתכת(

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

  /ריצסוג פתיחה)
גרר/  כ.ע.כ/נ 

 לי(כיס/חשמ

מחסן כלי  
 גינה 

1 

 פח 
 ציר רגילה 
 דו כנפי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 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 ל רק באם בפועם יי )הק

ת בתחתי ולימרית תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פובפתיחת ציר רגילה. הדלתו 23' סמ ם לתקן ישראלידלת עץ לבודה בהתא= עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר , הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, ' ומאליתר בסעיף י' בהמשך(. ת )ראה פרוט חולפ ס"מ 7ובה גת בדלה

ר, ס( בקיחה )כי= כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  ייקיפ(רד)סב נטוי וי(, = פתיחה משתפלת )נטקיפ פתיחה, 

כולל אטם  ומיניום )בעובי לפי הנחיות היצרן(,  במילוי פוליאוריתן מוקצף ח אלפ ים: שלבי התריסים עשוייםיסתר ,עה אנכיתנובת כנף = ה ינטו ליגי 

  (.ורבחדר די, חשמליתה)גיבוי ידני אחד, לגלילה  נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלי סירת= גלילה . ברתגומי בין השלבים לאטימה מוג

 ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ בטבלהשל אחד מחדרים  רויאבתלהופיע חדרים יכולות  משותפים לשני, נותחלו דלתות/ .ב

 .יזוג האווירס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מ 3גבהו מעל רצפה עד  וי לי דלתות פניםחלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושו

המורכבים משני לוחות , לפי דרישות התקן חותיטיב/רגיל( Double Glazingל )כפו ג שקוף גוזי עםום מינילואמ ,ד()למעט ממ" תרינו ויט /חלונות  .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביזרים  מ(.מ" 6בי של ועבמרווח אויר  ם עלפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

ונעילה. החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה יחה פתי ות, מנגנונם, ידיות מובנצירים, גלגלי ,EPDMי וממי גט, אוגזיגסרגלי כללם: מקוריים, וב

 יותקן ת,החלונו לכל במסילות :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורף ,  ררגנ כנף/ים פלדהיהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם בממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת תשר נף לכ כהכנה להבמסי ף נוס נתיב

לרבות במטבח באם פונה למרפסת שרות  הם לפי תקנות התכנון והבניה נדרש אוורור(ם שבריחד)ב לקיר חיצוני  ת מזוגגתאו דל/חלון ו עדר הב .ד

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

  מיניום.אלוה עץויון כנת "יעפגוון,  ל,פיפרו סוג .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 . שקופה או עמומה )"חלב"(בטיחותית זכוכית תותקן  (,ונותחלש )באם י  ושירותים רחצהרי בחד .ו 

 . דרישות כיבוי אש לפי  או רפפות קבועות,  / ו   סבכה בדלת ני ו/או  כ מ   ר ו/או אוורו ון  ( יעשה באמצעות חל ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  .ז 

מערכות , (טלסקופית)פנורמית/ נית הצצהיע ף,סגר בטחון פנימי נוס 5044ראל לתקן ישמת ואת ,בריח בר ן(חוביטפלדה ). דלת דלת כניסה .ח

מ"מ   1.25משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי של  .הרדלת ומספר די תחתון, מעצור מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 י בחירת המוכר.גמר לגוון לפ. נורבת עהצבי ול אניוי בחיפוייהיו  לפחות. כנף הדלת והמשקוף 

  בטחון/אש.ת לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתו .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  וייפצ דלת ממ"ד .ט

בכל היבט  רךע ווהר שי אחלוימו א/וד לקסבורילוי פכנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מ :פנים לי דלתותו לכמ .י

המתאים  גמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מתועשאחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת. ים, קי, חוזק, אקוסטיקה –תפקודי 

 אליקן ישרתם לתאבההיה ת יהדלוף משק .צדדים לפחות 3-בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה ב .תכת משני הצדדיםות מידי, עם דות במיםלעמי

בחדרי אמבטיה / מקלחת  . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. אטימה יכולל פסדלת ל אםמרי או עץ בגמר תות פוליהלבשו בעל  23' מס

 לפחות םוניגו 3 ומתוך צגו לומגוון דוגמאות שיו לבחירת הרוכש מתוך גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-צו /רוס פנוי" וצוהמנעול סיבובי דמוי "תפ

 בחר/ו על ידה.ם שיי/פקגו על ידי החברה ו/או הסם לבן(, שיוצמה חד)א

 בנוסף, .ן לקבוע סורג קבועיא ,יירים בקומה(אמור לשמש את כלל הד )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 .חהתיבות סוג הפתיחה וכיון הפלון/תריס, לרהחוג , סתחת הפומידב ייםו שינוץ יתכנבפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילו

 2 -והים כבג הממ"ד וריצוף  סף הדלתחיצונית.  נגררת,/דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 יםוכן  פתחי אוורור מעוגל ניום + זיגוגמיאלוון חלחה. ילפתם פייכנ 2ו יס ו/אפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכס"מ מעל מ

פתח וליד יר קה ע"ג ורף(,ד העפיקולפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת חסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק. ים שונים,קוטרב
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הרי מתקן הסינון, ברה ע"י החסופק  שבאם דגשיו (.2010 איג"א מות ה)תקנ .הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן רוצתיהאוורור 

ך ע"י לכ וכמשהוס הגורמים בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"יע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו תקנתו ו והנתקיתש

ועל יגבר הביצוע בפועל ין הביצוע בפלבכר המ רטבמפ וו/אר המככניות ין בתולמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצו פיקוד העורף.

 יות מעודכנות של פיקוד העורף.הנח אםתוה

 

 

 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6 

 (ו ז ת לאחר טבלהרו העגם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 חדר רחצה 

 הורים
 רחצה חדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

 בחור מטי כ
 (הכפול/)בודדת

 

ות מיד
 ()בס"מ

 --- --- --- --- )א(ראה הערה 

 --- --- --- --- 'א וגס

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ ---

 --- --- 3.3.3ה סעיף אר 'א --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' אין --- זיכוי ₪ 

 ידייםנטילת כיור ל

ת ו מיד
 מ("ס)ב

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

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- ןלפי מידות היצר לפי מידות היצרן ---

 --- --- א' א' --- גו ס

 --- --- אין אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 מקלחת

 מידות
 (מ)בס"

--- 
ין כל ד תוהורא לפי

 המשךב ראה
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למים קרים 
 מהקיר כיור,חמים ל/

 משטחאו מה

 --- --- פרח/מערבל  פרח/מערבל  פרח  םדג

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- 'ח גפנסה אר ג' נספחראה  ןאי זיכוי ₪ 

יה סוללה לאמבט
 ם וחמיםלמים קרי 

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ג' נספחראה  --- --- זיכוי ₪ 
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 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 חדר רחצה 

 הורים
 רחצה חדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 ה()סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- 'ג ראה נספח --- זיכוי ₪ 

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

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 מדיח כליםהכנה לחיבור 
ז והכנה לחיבור כוללת ברההכנה )
 (ביוב, ולסיפון המטבחל

 --- --- --- --- יש

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

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים וםודת גז לחימנק

 :ואחרות טבלהל ערותה

 רט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.פמלה, בטבב צוין אם ם בפועל רק ב)הקיי  

  נה נירוסטה בהתקקוורץ גרניט/מחרס/ סילי קוורץ/  ,לבחירת הקונה: ס"מ( 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-)בודדת במידות כ כיור מטבח  ()א

כיור נטילת  פק, שיבחר ע"י החברה.ס/היצרןי לפ גרלי(:שולחני )אינטכיור רחצה . )לפי סוג חומר הכיור( בהתקנה תחתונה או  שטוחה

 . לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברהות ידבמ ,חרס ידיים:

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

 .וסטהבעל צירי נירכבד  פלסטי               

 וק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה יזת חמ"מ הומוגני, בעל 3.5היה מחומר אקרילי בעובי ת בטיה:אמ   

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5עובי ילופין מפח בלח . מגלוון מפרופילי ברזל               

 לניקוז שיפועים עם 2279 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל בהוראות דרשנה פי לע מהמידות תיפח לא מקלחתה משטח מקלחת:               

 ;המשטח       

והוא ימוקם  בציפוי כרום ניקל ,רמי דו כמותיבעל מנגנון קמיקסר  מערבלפרח/ : דגם: . לקערת מטבח)כולל חסכם( סוללה למים קרים/חמים  (ג) 

  סדרות 3בחירה מתוך ל ות.ס"מ לפח 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כ :היינהת ברז מידות ,הכיור או ההעבוד משטח מישור על

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

  או בודההע משטח ישורמ עלוהם ימוקמו    בציפוי כרום ניקל,  פיה  ערבל: דגם: פרח/מחסכמים()כולל    רחצה  לכיור/י , מיםסוללה למים קרים/ח )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15ק עומול ס"מ לפחות 15 -באורך כ  :תהיינה ברז מידות ,הכיור  

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

 תחתית  היציא לתהכול ,יקלציפוי כרום נב תותקן סוללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר :באמבטיה :ולל חסכמים()כ קרים/חמיםסוללה למים  )ה( 

 ס"מ לפחות ומזלף.  60ן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך ונתכוצינור שרשורי, מתלה מלמיל' האמבטיה   

כי באורך כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנ וי כרום ניקליפ, בצ(3רך )מערבל/רב ד -מהקיר דגם: : למקלחת  

 מ"מ.   15ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30ך לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באור .ף ומזל ותס"מ לפח 60  

 על ידה.ים שיבחר/ו /לן ו/או הספקשיוצגו ע"י החברה/קב סדרות 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך   

 .לני יברזווב, : חיבור לביכוללת ארגז/י שטיפת אסלהו כיורים התקנת  )ו( 

 .: לבןותעו ן הקבווג )ז( 

 . והזנת חשמל ( וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007תיקון אוג'  -)הל"ת קרים, מים חמים ים: מהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח( 

  

 , צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.לא נאמר אחרת: באם נק' גזהכנה ל (ט) 

 ת.נירשת העירוה המסופקת מה: מים בטמפרטורמים קרים )י( 

 שעומדים בתקן ישראלי קבועותלבחור או לרכוש  , באחריות הרוכש,רהחבר הבאם אינם ממבח -קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( (אי) 
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   .R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 . ודה או הכיור= קרי ברז הממוקם על מישור משטח העב פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול ראש ברז ף = נשל (ב)י 

  = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת.  (ר)מיקס למערב  

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

  

 אחר ךבמסמ או מכר זה   בטבלה, במפרטלגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך  ציוד ומתקנים)מובהר כי 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 , ברצפה, ין(הבני משותפים לכללו)בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : אחר ציה נוספים בדירה, לכל צורךטלינסאביזרי א   3.6.1 

 דרישות כיבוי אש(.  י"ת, עפמווכ )מיקום מתזי כיבוי,יתכן האינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, בסמוך לתקרה בקירות או  

 בין  להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזיי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מלפ ,םמיקוב ארון למחלקי מים  

  ,סדרוןבמרות ו/או שבמרפסת  צל,מפוו/או  מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום למאיידהמיועד ד המיקום ועד למעבה, עהמיקום המי  

  .הרהחבו/או במסתור כביסה,לפי החלטת מהנדס  וןעלי בגג  למעבה מיועדעפ"י החלטת החברה. מיקום   

 התקנת המערכת הסולארית תהיה ראות כל דין.תהיה לפי הו באמצעות מערכת סולאריתהספקת מים חמים לדירות    3.6.2

 . החמים והתקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר( םד המידוי חשמלי ללרבות גיבו 579בהתאם לדרישות תקן ישראלי       

הכולל מפסק זמן )טיימר( דירה יותקן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב  כלל  

 במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.   

והתקן קוצב ל שמת ח, יעשה חימום המים באמצעומצעות מערכת סולאריתאבחמים ם ן לספק מיל דין לא ניתלדירות שלהם לפי הוראות כ  

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

גג עליון  או בסמוך להשירות או סתר אך נגיש כגון במרפסת במקום מו: ודמיקום הד ;יםליטר 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד(             

       ינסטלציה.מהנדס הא נוןתכלפי  

 (.2007 תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה ., מקלחתהיבטאמ רחצה,ומטבח  : קערותחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

    .בדירות הגן בלבדיש,  :דלי""ברז  3.6.4

 )מיקום לפי החלטת החברה(. : ישרהמונה מים לדי הכנה ל 3.6.5

  האינסטלציה,מהנדס לפי תכנון  ,PPR, S.P, לפקסגו, ונתומגול : פלדהוקרים חומר הצינורות: מים חמים 3.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, ין לוחד  

 יש.: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחצנרת גז בדיר 3.6.7

 .יש: דירההכנה למונה גז ל 3.6.8

 

  הערה: 

 מות, ברזי ניתוק, התא, יםכמארי ם,בור מחברים עתשלוכולל מחיר הדירה אינו לפי החלטת החברה. הינו בדירה,  הגזנק' ם מיקו 

 עצמו לחיבור הגז,  הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונהוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים נוספים יכ, ר, מיסיםמונה פיקדון 

 ,כנה בלבד()ה וול פלסטיבשר לתחמושצנרת אספקת גז  בבניין.מורשית ע"י החברה לפעול הגז ה 'ישירות לחב הקונה אותם ישלם 

 הדירה.במחיר  הכלול 
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 (טבלה זו ראה הערות לאחר ) ורתמתקני חשמל ותקש – 5טבלה מס'  3.7
 

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

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /רקי 
 ל מפסקכול

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 'נק
 ;טלוויזיה
 ;תנק' תקשור

 .לפון טנק' 
 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 ואהמב או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

מפסק תאורה ללובי   -
 . קומתי/חדר מדרגות

 . לוח חשמל דירתי -
רת כולל  ון תקשואר -

 . שקע 
 פוניה/טלוויזיה טל  -

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

וספת  ת  -יס חשמלי תר
הפעלת  שמל לח ת נקוד 

 התריס. 

 פרוזדור
1 

)כולל מפסק  
 ( מחליף

1 - - - 

  3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל  

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

 1 מטבח

6 
מהם  )אחד 

ל, אחד  כפו
מוגן  מהם 

ים בדרגת  מ
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

בתי  עים, מיקום השק
ה מעל  ע יהיקהת

משטח העבודה ככול  
האפשר ובהתאם  

טבח יותקנו  המון לתכנ 
שקעי כח נפרדים  

 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( למנורה

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

)נק'  טרקום אינ -
 שמע/דיבור בלבד( 

   רחצה חדר
 הורים

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 תנור( ל

- - 

 - 1 1 - 3 1 נהשי  חדר

 /ד"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי  
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

פיקוד   תקנות לפי 
 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

צב זמן  התקן קו+ 
לדוד    ל מפסקהכול

עפ"י  השמש במיקום 
 כנון. הת

 + אוורור מכני

 מרפסת שרות 
1 

 ( )מוגן מים
- - 

2 
 ן מים וגמ

 כביסה,  )מכונת 
 מייבש כביסה(

- - 

רחבה 
 מרוצפת

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי +  

מפסק + מנגנון פתיחה  
 ידני. 

 מחסן כלי 
 גינה

1 - 1 - - 

של  החשמל  צריכת 
עון  ובר לשהמחסן תח

  ליוהחשמל הדירתי א 
משויך המחסן. או  
לחילופין שהזנות  

שמל של כל  הח
ה  ו למונבר ים יחוסנחהמ

ף ונפרד  משות 
למחסנים בלבד, או  

מונה נפרד לכל מחסן,  
להחלטת המוכר ועפ"י  

 בחירתו. 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /רקי 
 ל מפסקכול

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 'נק
 ;טלוויזיה
 ;תנק' תקשור

 .לפון טנק' 
 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
המחסן תחובר לשעון  

  ליודירתי א החשמל ה
או  מחסן.  משויך ה

  לחילופין שהזנות
החשמל של כל  

ים יחוברו למונה  סנהמח
ף ונפרד  משות 

ו  א  נים בלבד,למחס 
לכל מחסן,  נפרד   מונה

להחלטת המוכר ועפ"י  
 בחירתו. 

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- - 

    

  הערות לטבלה ואחרות

 דלקה אחת.ה ודתורה(, כולל נקאהיל/ ארמט -וכיסוינורה  קרה )ללאו תי קיר אבית נורה על גב = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

  )שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(. חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.מתקן  לחיבורד "שקע" בוד=  ור )רגיל(בית תקע מא (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  .ל שקע בנפרד(ותר בפנל אחד, נספר כי או )שני שקעים ילניזון מזרם חשמל רגה סוי,דד עם כיבו שקעים: מוגן מ בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5בלים וצע בכיב

לכמות  ושאינם תוספתשל נקודות המאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף א'  תאור בלבד לאופן ההדלקה נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 א'.ת בסעיף ינוור המצומאה נקודות

 2.5ללוח למפסק נפרד עם קבלים שירות חובר ימ מעגל נפרדרד )כל נק' בעל גבי מעגל חשמלי נפם א/י"שקע/ים" הנמצ = ת תקע מעגל נפרדבי  (ה)

 מ"מ . 

 הה.גנה גבובדרגת הבית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים או אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

בין מחשבים,  –ת תקשור נקודת ה,דת טלפוניוכוללות נקו יחד )קומפלט( או לחודב דותנקו 3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורת/לויזיהטנקודת  (ז)

אינטרנט. /ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםחיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.   –נקודת טלוויזיה 

 .ולל כיסויכ 1מודול  55וקופסא  ת ההכנה בקירודנק ז התקשורת ועדר וחוט משיכה מריכול צינוורת תכלותקשנקודת ה

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

   "מ.מ  2.5ם כבלים ללוח למפסק נפרד ע ישירות, מחובר פרדחשמלי נעל גבי מעגל  בית תקע כוח = נקודת כח (ט)

הכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  שיכה בלבד.וחוט מוול"( שרלצנרת )" אחרת הכוונה באם לא צוין"הכנה"=   (י)

ספק למניעת )ספירלי(.  ר להט"ולא "תנום" מפזר חו" יותקן )באחריות הדייר(,מעל דלת חדר הרחצה באם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 ע מוגן מים.ללת שקמום כוחינה לתנור ההכ י החברה.חימום לא מסופקים ע" עיאמציודגש כי 

דליקים/מכבים את אותה/ם נקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מ =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

בר ישירות דה תחו. הנקויםכנן לכירית למקום המתוזית בארון המטבח, מתחפאלת תותקן נקודת תת חיבור תלת פאזי= הכולל ת מגוריםדירב (יב)

 . הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.5*2.5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

 ך אחרזה  או במסמ כך בטבלה, במפרט מכר ין צויבפועל רק באם הערות לעיל יותקנו חסות ביש התיי  יהםנים לגב)מובהר כי ציוד ומתק

 שה(.ם הרכי ף להסכורשצ 

 

 

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

  יש. :ת אור במבואה קומתיתלקלהדן מתוך הדירה לחצ יש. הדלקת אור:לחצני  יש. ור:מא גופי . הקבוע לילה              
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 ם )צינורות( בדירה על פי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.שרווליהכנת  :ץ טלפון חו  3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 י.שות הת", לפי דרי: סטנדרט: סוגאביזרי הדלקה/שקע 3.7.4 

בתוך  גיל(,שקע ר )כולל תי דירקשורת ולוח ת (עתידלצורך הרחבה ב ודוליםמ 6-לרת מקום פנוי )כולל השאדירתי  מללוח חש 3.7.5  

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

 כולל קוצב זמן.  : יש.חשמלי שמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .הקונה(וע"ח  קן ע"יותיוזמן וי קנת מונה אשראינו כולל הזמנה והת רההדימחיר אמפר. ) 3×  25: תלת פאזי: דירתי  דל חיבורגו  3.7.7 

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

 .הורים(דר שינה בח רודיבו לשמעופומית  ,הכניסה  

 ן.: איסגור )נפרדת(ל מעגויזיה נוספת במערכת טלו  3.7.9 

  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :ויזיהטלו רי דו לקליטת שי הכנה  3.7.10 

ין לחילופ  .(השרות ז אשר תספק ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות )   

ע"י הקונה  שי אשר יירכר דירתלא ממי)ל M.Fדיו רו 33, 1,2וץ לקליטת שידורי ער ניםניר באו למספ ןבניילנטנת צלחת מרכזית א  

 מספק שרות זה(.  

 

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. י "וונטה" אור דירתע"י מאוראו ותף( ו/המחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני )מש אוורור חלל  -  

החשמל ולרשת פאזי תלת לחיבור יםתתא כתהמער .יתהדירת שמלהח צריכת של ולבקרה לניטור מערכת קןתות דירה בכל -  

 .המשתנים החשמל תעריפי הזנת ותאפשר הישראלית   

 :תכלול המערכת                                   

 שמליח זרם המודד רכיב על סתתבסמ אשר הדירתית החשמל בלוח מדידה יחידת                                     

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

 אותם ומציג מקומית הצורב תוניםהנ את ומעבד המקבל אלחוטי דיגיטלי צג                                    

 הכניסה במבואת / ניסההכ דלתל סמוךב ,הדירה יםבפנ יותקן צגה ; ברורה בצורה                                     

  עלותם ואת ) ש"וטבק  (רתוהמצטב האנרגיה השוטפת צריכת נתוני את לפחות יציג הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה נגיש במקום                                    

                                .הכספית                                    

 .3.5לי/ים. ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף ים חשמלתריס/ר חיבו -

 

 מתקני קירור / חימום, בדירה: .4

 :תכלול אשר ,זיפא תלת טנדרטיתס תאח כזיתמר מיני למערכת בלבד הכנהיש  ן.אי מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או יההאמבט דרח תקרת יתלתחת בצמוד דלמאיי מתוכנן מיקום . 1                     

 ;הדירה     

                        נןוכהמת המיקום בין ההרצפ במילוי ונעה רסת בקימוכנ מליחש ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע  .2                   

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

 .בפועל ערכתהמ להתקנת עד ,גבס בלוח יכיסו עותאמצב הסתרה יכלול "צמה"ה                      

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד מיקוםמ קיר פיקודל ריק שרוול התקנת                   3.

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

 .המעבים / המעבה קוםלמי תרומוס צנעמו מיקום . 5                  

 הכנה תכלול:ה זה ה. במקר "דעילי בממ ע הכנה למזגןור פיקוד העורף, תבוציש*בא.       6  

 נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל.  -                    

 מכסה. קצה הצינור ייסגר בדירה. ה פעיל ברצפמחסום  צנרת ניקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל -                    

 ן.התכנו תר ע"פוסמוצנע ומ ה יהיה במקוםמיקום המעב -                     

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

 ל לכ מיזוג מאפשר ואינ הדירה תכנון ירהאוו גמיזו נדסמה קביעת יפ שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה סף בנו צעתבו ,רמוכא אחת  תמרכזי מיני תמערכ באמצעות חלקיה  

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל לרבות הנדרשות התשתיות   
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  .איןין: ת בבני כת מרכזי מערניזון ממיזוג אויר דירתי ה 4.3

   .אין :זבג הפועלר חימום תנו   4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע הכוללת חימום תנורל קודהנ בוצעת .: איןשמלמום הפועל בחתנור חי   4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7

 .: איןחימום תת רצפתי   4.8

 ן.: אימיתקנים אחרים  4.9
 
 

 חסן:ובטיחות בדירה, במ בוי אשידורי כי ס* .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן  .ות הכבאותע"י רשדרש ייש ככל: הדירב רינקלרים(:יבוי אש אוטומטית )ספכ רכתמע 5.1  

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

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

 , רשות הכבאות "י ע שדרי י , ככל שהםעלי  ות חיפוי/ציפוי לרב ,ו טיחות אלוב כיבוי  ,גילוי  סידורי * התקנת   

 ומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות.או שיס, ו/כרהמכנית בתו  יוצגו  בהכרח לא    
 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

  רש;: בתחום המגכולם. הד לדירחניה אח קוםפחות ממולא  לפי היתר הבניה: לבניין/ים סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 . יח פנים או בבטון צבוע בסיד סינטטיעשו בטי :רתףהמרות פנים גימור קי . תף בקומות המרכל החניות               

  ;אין)לפרט(:  חניות במקום אחר  

 כר.וכנית המבת כמצוין :מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 נכה )עם הצגת תג נכה רשמי   ש דירהר לרוכמכלהיתר, תיבנספח החניה המגרש/סביבה/פיתוח ו יתתכננכים כמסומן בחנייה ל             

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

 : יש.רהתאו מערכת  .מוחלק בטון :מקורה חלקית/מקורהחניה   תרצפגמר  6.1.3  

 יש. :חניה מהכבישגישה ל 6.1.4  

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

  אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש 6.2 

 .ןינילב הכניסה תלמבוא עד מהרחוב יתחיצונ כניסה בתרח תתוכנן המגרש בתחום                               

 ]ןילבני הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  כניסה שביל לתכלו תניהחיצו חבההר                               

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

 .תטבעי שתלבות/ אבןיט/ אספלט/ אבנים מגרנול : בטון/רגמ ם: חומרשבילי  6.2.1  

 .ככל הניתן בעל גוון בהיר הריצוף יהיה .אבנים משתלבות/ אבן טבעיתספלט/ ליט/ אנובטון/ גר :: חומר גמרתמדרגו /שבילים 6.2.2 

 בהתאם  מיםבגינון חסכוני  .יש :צמחיה)על פי סימון בתכנית  מצורפת(.  .יש: חצר משותפת 6.2.3  

   רד החקלאות.משחיות להנ                                

 .: ישותפתמש רשת השקיה 6.2.4

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

 עת וכש ביעשה ע"י הר ולי הבניין(מים מש רטיות )להרחקתת פו : סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרהערה   

 .טיתסידור הגינה הפר    

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים,  ), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : צמודה לדירה/ות גן תפות, בחצר הות משו רכפירוט מע 6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

 .מ"ר 7-פחות מלא טח : יש, בשות גן /ירהדהצמודה למשטח מרוצף בחצר  6.2.7  

 ת. הרשויות ניה ודרישלפי היתר הב חומר:: ות של המגרש/תזי דר בחג 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתממוצע  בגובה   

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.9  
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   מערכות משותפות .7

 מערכת גז:  7.1 

 ית בתוכנ ארהמתו יקוםובמ ,ברת הגז, בתאום עם חקרקעי -תת גז י/צובר אמצעותב ידור מרכזיס גז: הכנה לאספקת    7.1.1  

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

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 ת חברת הגז.לום בבעפקת הגז הינוצנרת אס ,ורגז כאמצובר/י האת כי בז רמובה   

 ;: ישרהדי מרכזי ל רממקו צנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. רת אספקת גז בתוך הדירהצנ 7.1.3  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 .בטיחותוהנחיות יועץ הוי בלפי דרישות רשות הכי :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 עץ הבטיחות.יות יונחהכיבוי והדרישות רשות לפי : ואות/פרוזדוריםמבבעשן רכת ליניקת מע 7.2.2  

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

 ץ הבטיחות.והנחיות יוע הכיבויי דרישות רשות לפ :עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן  7.2.4  

 טיחות.ועץ הבי י והנחיותת רשות הכיבולפי דרישו :גלאי עשן  7.2.5  

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

 באות.דרישות רשות הכפי למיקום וכמות  פרטיים, או               
 

 טיחות.הביות יועץ הכיבוי והנח ע"י רשות ככל שידרש: יהפי חנמאולץ במרת אוורור 7.3 

 אין.: )להזנת הדירות( מיזוג אוויר מרכזיתמערכת  7.4 

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

             ניסההכ דלת ליד הקרקע תבקומ ימוקמו הדואר תיבות מיקום:  וי.גלדואר ש 1לוועד הבית,  1לכל דירה, : תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםלכל במקבץ אחד ו א , יןניבכל ל                      

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 כלל ר/ים לשימוש חד ם(,בחלקים משותפי)רה ומאגר מים, מערכות תאת מים, מערכות סניקה ומשאבו  

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .ו'וכ בת הבנייןים לטווכסמ נייניםבבאו  מוכים,נים סייין ולטובת בניבנב ריםהדיי  
 

   חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 : אין.חצרל דנפר מונה מים: יש; לבית ראשי מונה מים : יש; חיבור לקו מים מרכזי  8.1  

 יש. רכזי:יבור לביוב מח 8.2  

 התקנת מונה.לא כולל יש. ; חשמלה ראות חברתבהתאם להו  ,לבור הבניין לרשת החשמחי  8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל תכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא בהתאם לתקנות ה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 ראה גם סעיף ) בלבד הכנה .אין :(אינטרנט/הזי )טלווי ן לרשת תקשורת נייבחיבור ה 8.5  

 עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, כה, קירות ת: כביש, מדרשל במגרובח כללי הגפיתו  8.6  

 יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.  

  (.הי היתר הבניאו אחר לפ יםם טמוניש )מכלי: אשפהרת י מתקן/ים לאצ 8.7  

 .ת המקומיתהרשו ע"י: פינוי אשפה  

 

   תףשו רכוש מ .9

 : וש המשותףתיאור הרכ 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: מקומות חניה משותפים    9.1.1   

 אין. :(פתוחה ועמודים, )קומת כניסה קומה מפולשת 9.1.2   
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 ת בחברה.לפי החלט: ותם לדירים שאינם צמודי חסנמ 9.1.3   

    מ"ר. 14-מ ותלא פחטח: בש .: ישניסהמבואה )לובי( בקומת כ 9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 בכל בניין. 1)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 בכל בניין. 1: מספר מעליות: יש; מעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 ש.יגג: יתקנים על הפוס על ידי מחלק התה פחות: למשותףגג  9.1.8   

 ממ"דים. -יםדירתי יםחבים מוגניש מר אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 ת, וחדר משאבמערכות סולאריות, משאבות סחרור, ( כגון: משותפות ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות מיתקנים על הגג 9.1.11  

  דין.פי כל כת על סמות מור שתדרוש רשוכל מיתקן אחר מים מאג           

 .; ישטח ללא גינון ש : יש.המגרשתחומי ב ושטח פתוח חצר 9.1.12   

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

 כר.מבתוכניות ה   

 

 ותף: משכוש הלהוציאם מהר שאין  (מיםייבאם ק) חלק/ים 9.2 

 וט(., )מילמדרגותי /חדר 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  

 על הגג. המשותפים() גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים 9.2.6  

 כונות.חדר מ מחדר מדרגות אלישה ג 9.2.7  

 .ם()משותפי  םדר/ים טכני/י ת או מלובי קומתי לחגו ר מדרגישה מחד 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  

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

 ניין(העלפי  )לבניין/ים ףבית משות 9.3 

 חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית  –הלן )ל 1974 – דל"התש(, ותהמכר )דירלחוק  6סעיף בהתאם ל )א(  

 וי של התקנון המצ וראההמיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה ה    

 תו עניין; ואלה העניינים:או ר פרטים עלהמכ זהחואו לצרף ללכלול במפרט המנויים להלן, חייב ם נייניעניין מן העלהמתייחסת     

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (2)   

 ;ם בקשר אליומחויביתף ובשירותים ההמשושיעור ההשתתפות בהוצאות הבית  (3)   

 בית המשותף;החלטות בדבר ניהול הת י קבלסדר (4)   

 )א( לחוק המכר דירות;3יכון בצו בדרך האמור בסעיף חר שקבע שר השניין אע כל (5)   

 , כמי שהתחייב המכרמוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזה  )ב(  

 המשותף.   עניין יחולו על הביתו י אותן המצוי לגבוהוראות התקנש    
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 ף הצמוד לדירה:ק ברכוש המשותשל החלו שיעור 9.4

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

 דעת  ולש לפי שיקכפי שיידר ף,ר ברישום הבית המשותשור הקו בכל פרט אחאון ביחס זה כל תיק, זאת בכפוף לןבניייחידות הדיור ב  

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

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

 

 ניהול הבית: החלטות בדברקבלת  סדרי  9.5

 . 1969 -טקרקעין התשכ"על פי הקבוע בחוק המה יהי 

 

 :הוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו ור ההשתתפות בשיע 9.6

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

 ות שלברכיב ההוצאות הקבוער מוחלקן היחסי כא םחויבו בתשלויפועל שה בהן שימוש בא יעה בידי המוכר לניידירות שהחזקה בהן תה

 ום רכיב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור , להבדיל מתשלף בלבדותהרכוש המשאחזקת 

להן כאמור שיות ההצבעה ע מזכווזאת מבלי לגרו, עללאחר שיוכיח  לגביהן כי לא היתה צריכה בפו מתשלומן ביחס לדירות האמורות

 .מצויה וןבתקנ

 

 משותף(:וחזרו לרכוש האו שי /)ו ש המשותף מוצאים מהרכו החלקים ה 9.7

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

   הסכם המכר.או בו/או מצוינים במפרט המכר ו/      

 רה.בלעדית של החביעתה הקבשותף לפי ירות בבית המש המשותף ויוצמדו לדכוהרהמגרש מוצאים מ חניה שבתחוםומות המק .א

 שטחי חוץ מקוריים.  .ב

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

 מסתורי כביסה. .ד

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

  .מוכרתה א שבבעלותוהמחסנים לת ירות, יוצמדו החניותלדם ות ו/או המחסנייצמדו כל החנלא יו ום הבית המשותף ריש ככל שבעת .ו

 

 

 

  ______ ______    ____________    ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה          

 
 
 
 
 
 
 
 

 ת המשותף.הבי מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות נספח א'
  .רות כלליותהע ב' נספח

 .אות זיכוייםבלטנספח ג'       
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 ות בעלי הדירותלקונה ולנציג יועברוים נוספים ש מסמכ – 'נספח א 

 

 תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: 10.1  

 דירה.הת( של יוונ)חיצות כלליות ידממידות של כל חדר ולת הכול 1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.1   

 שותף בקומה.המימון הרכוש וללת סהכ 1:100 -מן נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטתכנית הקומה בה  10.1.2   

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

 וש המשותף הכוללת סימון הרכ 1:100 -לא קטן ממידה  נהבקרתף ת; קומות משולומת כניסה/ קומות מפותכניות ק 10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  לו ניתן לצרף ניות אמוצמדים; תכושטחים דירתיים    

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

משותפת  חצרת סימון הכולל 1:250יה בקנה מידה בנ בלת היתרת המקומית לקשהוגשה לרשותכנית המגרש כפי  10.1.6   

 .וגינות צמודות

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכמעלכל ה ושימוש תחזוקהתנו הוראות בעת מסירת הדירה יינ 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 .כיבי הדירה על גימורםתחזוקת כל רפעולות שוטפות ל )א(   

 יר, וג אוומערכות מיז מערכות בטיחות,ות בדירה לרבות השירות המותקנ מערכות קה מונעת שלותחזו לתולתחזוקה כ )ב(   

 ת אלקטרומכניות וכיוצא באלה.מערכו   

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

 טלפון ליצירת קשר.ספק ומספר /ת יצרןמוש ם בדירה, לרבותניקתשל ציוד ומערכות המודות אחריות מפרט טכני ותעו )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  (1) יןה בבניהראשונ הדירה שר לו נמסרתהמוכר ימסור לרוכש דירה א 10.3  

 עניין:ברות המכר דיחוק פי  הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על  

 ל גימורם.בי הבניין עכל רכית וקות שוטפות לתחזולעפ )א(   

 מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג ות ות בבניין לרבהמותקנהשירות כות קה כוללת ותחזוקה מונעת של מערתחזו )ב(   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 ת.ואם נדרש ת ותקופתיות,קורות שוטפואפיון ביתדירות ו )ג(   

 ת קשר.ליציר ומספר טלפוןבמבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק  ציוד ומערכות המותקניםאחריות של  תעודותו נימפרט טכ )ד(  

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

 בטיחות רת, מערכות ותקשו מלחשלציה סניטרית, סטנות בלבד של איהמשותפ ( למערכותAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור אמורים הנחיה מכים הכר יצרף למסהמו קטרומכניות במבנה ובפיתוח.ומערכות אל   

 עם מינויה.למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד    
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 לליות ואזהרות כ  תהערו   –נספח ב' 

 דירה ות למבנה ול ת כללירוהע

  .ים למועד קבלת היתר הבניההתקפ הישראלי,והתקן נון והבניה כות יהיו לפי דרישות תקנות התככל המוצרים והמלא .1

 יהזיין מתקן הכנה לטלוויהתקינה בבנ בבניין ו/או אנטנה מרכזית אם )לא סלולרית( החברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה .2

 אות כל דין.להור פוף בכ לווין,ת לחבכבלים ו/או צ

דרשת ו/או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ו/או להימנע בכל פעולה הנ ולנקוטוועד הבית, לפעול בעצמו ו/או באמצעות ייב הקונה מתח .3

יצוע ריסוס יים וברנודבעלת שורשים ח יהחך לא רק, אי שתילת צמיל, לרבות אסיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעכדי  מכל פעולה שיש בה

 .רקיםלמניעת קינון ח תקופתי

 ת צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. אחרת וישנו א סגירה רה קלה ו/אויכוסו בתקומערכות כאמור  .4

ת נופיא יבוצע קיטום ל םוי קירות ו/או שיפוליבחיפ. אלייםבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישר .5

 .נגים()גרו

מל, בזק, כבלים, לצורך מערכות רש, לחברת החשאו המגמי המבנה ו/ידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחועת ספק יודגש כי באם תלמני .6

ובזכות  ןכ ,לצורך גישה ןני הבניישימוש במתק לרבות המשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשית

 ים אלו.ין שטחסי ועד בית בגלום מיפטורים מתש כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו ות רצועות הקרקע למעברבשטח/ים לרבטיפול והש השימו

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

 לקונה. נמסרה הדירהבטרם  מוטעהקונה או מי מ "יעעבודות בדירה  יבוצעולא  .8

ת ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין. מונמכות, קורותקרות יכול שיהיו  רכשו ע"י הדייריםשי שקיימים(,)ככל  במחסנים .9

 שימוש ובתפקוד.שלא יפגע ב ובאופן ונפרד למחסנים בלבד הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף 

לא אך  עהם ליצור הפרית כביסה, מקטינים החלל ועלוליבאם יותקנו באזור תלי יזוג האווירויח' מם מישל דוד המים הח םממיקו  .10

 בוע במפרט.פחות מן הק

דת בדרישות עומבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם  .11

 .םהתקנות לרעשים ומפגעי

י הקונה שהם שיובאו ע"רים כלטים או אביזפרישהו שיגרמו לחומרי הבניין, זק כלובדן, מחסור או נות כלשהי לאי אחריראאחהמוכר לא יהיה  .12

הפריטים ,בודה או ביצוע העכל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/ ,לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן

 קונה בלבד.ל על החות והתוספות הנ"ל יםרוהאביז

העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת הראשונות מעת השנים פחות בשלוש המוגן, באופן תכוף ל ורר המרחבחשוב להדגיש כי יש לאו .13

 .המוגןב חהבטון שמהם עשוי המר נמצא בקירותבאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה וה אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

 ות, מחסניםחני ,ון גינותים, כגבשטחים פרטיכלל הדיירים במבנה ואשר יעברו מערכות אחרות המשרתות או צנרת או ביוב  ותוחיתכנו ש .14

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

בהתאם  ועל חשבון שטח המגרש, מוקמו במגרשכד'( יו וב, טל"כ, גז, ביזקבערכות השונות )חשמל, ושוחות של מפילרים )גומחות( עירוניים  .15

 ת.ע"י הרשויו לתכניות הפיתוח שיאושרו

 ים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.ברכבים כבדעה נסי .16

 הרוכש לא תיפגענה. ובכל מקרה זכויות יות.אישור הרשו ן ו/אונותכבהתאם לצרכי ה מםור מקומות החנייה ומיקינויים במספיתכנו ש .17

 )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעייםבגז פחמימני  מונעיםסה לרכבים האסורה הכני .18

 או משותפים במרתף/ים.חים פרטיים בשט בגז פחמימני )גפ"מ(,בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  .19

שונים  בגבהיםאו אופקית, ן, תיתכן העברה גלויה אנכית ו/ובכפוף להוראות כל די יות הרשויותאו הנחו/ן י דרישות התכנולפ .20

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

ואוורור, קווי חשמל,  שוחות ביוב, צנרת מ.א.נרת ניקוז, יוב, צב רתצנרת חשמל, צנ ם,יות ועוד כגון: צנרת מ, צנרת, תעלמשותפות

חים צמודים לדירה, במחסנים, במרפסות, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית, ום הדירה, בשטה, בתחקשורת וכדומטלפון, ת

. צים הטכנייםת היועלטהחבתכניות, לפי  יןוהכל מעבר למסומן/למצ רות ובתקרותבשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקי

ל בהן הן עוברות. הקונה יאפשר גישה ו/או גובה החלצורת  רת וישנו אתיכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחמערכות כאמור יתכן ו

 לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.

שייכים לכלל י ביקורת, הכן פתחו '(יוב, ניקוז וכדב ,ן ועוברות צנרות )מיםהחניה, יתכ ברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדירה, או המחסן או .21

 מהווים חלקים משותפים. הבניין, ו



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 29  מתוך  26 'עמ 14.05.2020תאריך: /  21,47דירות   /גן -חד'  4  /  מפרט מכר למשתכן/ 2,3 ינים ניב /302 רשמג / דיעיןמורשת מופרץ בוני הנגב/  / מסד לאיכות הבניה

 

ם, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, החלקים הצמודיתוח, והמגרש, הפי גבולות .22

 ויות.הביצוע ולדרישות הרש

י המפרט המאפשר בחירה כבר עיף ו/או סעיפים מסעיפהבניה כך שסתקדמה ה כשת החוזה עם הרוימתהסר ספק במידה וטרם חלמען  .23

מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות  ה. הקבלן יבחרר בחירם, לא תתאפשהושל

 רת הקבלן.בחירה או החלפה בעקבות בחי

שמל קט או חלק מהן. עלות השימוש בחשתשרת את דירות הפרוי ל הבית, וזוותפת שמשה ר למערכת החשמלובחי  - T.V-גבר אנטנה למ .24

 הבית המשותף.חלק מהוצאות  תהיהר של המגב

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

כגון: הבדלי  , יתכנו תופעות טבעיותכללי המקצועהתאם לובם לתקנים הישראליף ו, בריצוף וחיפוי ובכפבאבן טבעית -הבדלים בין אריחים  .26

 ים )ברזל( המתבטאות בכתמים דמוי חלודה. תחמצנות מינרלוכן ה ם, "עיניים"מרקם, גוון, גידי

לא ן כ ניות המכר. כמווכתאינם בהכרח מסומנים בחון וכו'(, מערכת שלד הבניין )עמודים, קירות נושאים, קירות בט -שינוי בחלקי בניין  .27

הריסה ו/או עבודה הכוללת כן כל ות ומחיצות. לת, קירתקרות, רצפוביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' במערכות מים,  ות נתיבימנים בתוכנימסו

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

לקטרומכניות, ביוב ומים וחוץ(, ו/או למערכות אגבוה )פנים בחלל  ותונזיגוג קבוע, חלב םשל פתחי בניה החסומי  - ה וניקוי הגישה לתחזוק .28

, )פיגום 1139מקצוע ובאם נדרש רק מורשים לעבודות גובה ובציוד מתאים והעומד בת"י  ה רק ע"י בעלים, יעשג/ות עליוניו/או ג

 מתרומם/תלוי, סנפלינג וכו'(.

ת פרטיים )חדרים ומרפסות(, לרבו מעבר בשטחים ונה יאפשר, הקהבניין חזיתותב ותקירגגות, ו ןיויקנולצורך תחזוקה   -טי עבר בשטח פרמ .29

 .ובתאום מראש ןהענייציוד מכני וכלים, הכל כמקובל בנסיבות  סנפלינג, הנחתומים, קשירת פיג

 כו' ם, מזגנים ומפוחי ת,בור, מעליות, משאטורון: חשמל, תקשורת, גנול שיהיו כגככ -תחזוקה  של מערכות טכניות ומערכות אלקטרומכניות  .30

 .הוראות כל דיןהתאם להתחזוקה וב הבית ו/או הקונה בהתאם להראות תיעשה ע"י נציגות

צורך חרום ל בעת אשר ישמש את כלל הדיירים בקומהחיצוני חילוץ  ימוקם חלון/דלת ןבבנייבאחת מהדירות בכל קומה יתכן ו -חלון חילוץ  .31

יאפשר בעת חירום  בפתח זה, וכיקבוע ייקבע סורג  מתחייב כי לא ,החילוץ קם חלון/דלתכש ממור תהאשר בדירה או ,נהומעבר ומילוט. הק

 על המוכר להעביר מידע זה לרוכש טרם בחירת הדירה.ה אל חלון/דלת החילוץ. את המעבר בדיר

קה מקצועית ת תחזובויייות ואחרות המחכנמהותקנו מערכות אלקטרוקיו השונים במבנה ובחל -הדרכה לטיפול שוטף במערכות  .32

חברות ספקיות הציוד או המתקינות יצרנים ו/או הציגי הבמבנה, את נהחובה לזמן בסמוך לקבלת החזקה חלה המוכר ושוטפת, על 

 לאופן השימוש והתחזוקה. לנציגות הבית הציוד, לצורך קבלת הדרכה

 

 רותאחהערות כלליות 

ת באופן מושפעו ,ן, אספלט ו/או גרנוליטת בחשבון כי רצפות בטויש לקח -'( ים וכוילשבסעות, מעברים, מי) ססמיות על חומרי גמרהשפעות  .33

או תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעירים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפקודי בתופעה זות ססמיות ו/י מתזוטבע

  פעה.לשכיחות התובהתאם ת טפלבצע תחזוקה שוש ילחומרים אלו. פיינית עית זו, האוטב

הוראות המפרט כולן הן בנוסף ומבלי לגרוע  בתכניות, וכי  אמורותע מההערות הערות הנ"ל הן בנוסף ומבלי לגרו מובהר בזה כי הה .34

 מהאמור בהסכם.
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   זיכויים טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 

 חדות הערות מיו 

לצו המכר  ותיקון 1974-ר )דירות(, התשל"דלחוק המכ 6בתיקון מס' כרז וכנדרש אות המורלהלה הינם בהתאם א םריכוז זיכויי .1
כר(. מובהר כי עפ"י הוראות המכרז, פרט לנרשם להלן לא יבוצעו שינויים מהמפרט והתכניות המצורפים )מפרט המ 2015-תשע"הה

 .ים ו/או חיובים אחריםבוצעו זיכוילהסכם המכר ולא י
 

 ם מע"מ.כולליאינם  להלןם ביקוהמחירים הנ .2
 

 הידוע ביום חתימת הסכם המכר.ד הבסיס:המדד יה, מדתשומות הבנ הנקובים בנספח זה צמודים ל:מדדהמחירים  .3
 

ויי דיירים( ינשה )במסגרת הליך אל יםכותו לזיכוילהודיע לחברה/קבלן, על רצונו או אי רצונו לנצל זרוכש הדירה המועד האחרון שעל  .4
רה לפחות המכר  ובכל מקהסכם  ד החתימה עלימים ממוע 30החברה/הקבלן בתוך ימסר לרוכש הדירה ע"י ההודעה"(,  "מועד ן:הל)ל

 יום קודם למועד קבלת ההיתר.  60
 

ו ז כוויתור לזכותול בבלן בתום התקופה, תתקכורת ע"י הקאי הודעת רוכש הדירה כאמור עד התאריך האמור ובכפוף למתן הודעת תז .5
 כל דין.על פי 

 
ספק החברה, התקנת המטבח תתאפשר מטבחים שאינו ש ספק חר ע"י הרוכונות המטבח המתוכננים וככל שנבניצול זיכוי בגין אר .6

 לרוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.
 

 .308/2016רז מר/מכל "ל בלבד, בהתאםהנ נגד ויתור על הפריטיםקבל זיכוי כידוע לי כי זכותי ל .7
 

 ד תשומות הבניה בהתאם למועד הזיכוי.הוא מוצמד למדכאשר  בגין הממכר והמצטבר יקוזז מהתשלום האחרון סכום הזיכוי הכולל .8
 

 .ישות על פי כל דין. יפחתו מהדר מתן הזיכויים לנקודות חשמל ינתן בתנאי שמספר הנקודות ותשתיות החשמל לא .9
 

ירותים דרי השדרים כאשר חמעגל סופי אחד לפחות לכל שני חשמל, במתקן ביתי יותר הנוגעים לח התקניםו יםבהתאם לחוק .10
פר ים אינם כלולים בחישוב החדרים. מעגלים לדוד חשמלי, מכונת כביסה, מייבש, מדיח כלים, בישול ומזגן אינם כלולים במסוהמעבר

 ות והמעגלים הנ"ל.טל את הנקודרות לבפשא ובהתאם לכך אין, םנדרש של מעגלים סופייהמזערי ה
 

מפרט הבסיסי של משרד השיכון והבינוי, והיא בסיסית ונורמטיבית, הינה על פי ה י המכרטלפון במפרטכמות נקודות המאור/בית תקע/ .11
 ולכן לא מומלץ להפחית ממנה.

 
לת החזקה פשר לי אך ורק לאחר קבן עצמאי תתאם באופינתק"ל, האפשרות לההנ וי בגין פריט מהפרטיםהזכות לזיכ ככל וניצלתי את .12

 גם גישה לממכר לצורך מדידות וכיו"ב לא תתאפשר בטרם מסירת הממכר. ספק יובהר כי ען הסרחשבוני. למ בממכר, ובאחריותי ועל
ו כסיום ם יחשבנתתקיים והסתיימה הנובים באלמנטים יצוקים וביוב. הנמצא*למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/תקשורת/מים/

 האמור במפרט המכרכותו לזיכוי מימוש זת רוכש על מלחוק המכר לעניין הודע 6תיקון קנת הפריט" כמשמעותו ב"הת
שונים בין חור פריטים *פרטים שונים המוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא תינתן אפשרות לב

 זים.ים ובררייטדוגמא: כלים סנל םספקים שוני
 

ברה/המוכרת והקונה על נספח זה, זו, בחתימת החבטבלה ם המפורטים ו לזיכויים מהפריט/ים המתומחרימימש הקונה בפועל זכות .13
 יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.
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 : מקרא

 חידה. י -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

  ורך. א רמט -מ"א

 עבודה.  חומר שחור+  ר לבן+ ומח -קומפלט

 חד בודד. פריט א -פריט

 

 זיכוי בלבד ר בגיןמחי  - רחצה   נושא: ארונות מטבח,
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 5 לכלל ארונות המטבחזיכוי 

טבח, מ רזמטבח, ב, כיור דהוחתון/עליון, משטח עבת
 כר.לפי התיאור שבמפרט המ (,יפוי מטבחח

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי(, לפי ליכל)בחדר רחצה רחצה  ארון

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

 
 

 בלבד בגין זיכוי  מחיר -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים 
 

 
 הערות:

 ה.התקנ רים כוללים זיכוי פריט+ל המחי.כ1
 
 

סעיף 
במפרט 

 רכהמ
 תיאור

 חומר/
 הודעב

 יח'
יר זיכוי מח

 ח' בש"ח לי
 סה"כ כמות

   100 טפרי קומפלט ר.רט המכהתיאור במפ סוללת ברז לכיור רחצה,  לפי 3.6

   126 טריפ קומפלט במפרט המכר.לפי התיאור  סוללת ברז לאמבטיה,  3.6

3.6 
פרט ,  לפי התיאור במרפוץ()אינט מקלחתברז ל לתולס

 המכר.
   102 פריט קומפלט
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 מחיר בגין זיכויים   -נושא: חשמל/ תקשורת
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 ה"כס כמות

   72 פריט ומפלטק ויזיכ –יר/ תקרה ק רנקודת מאו  3.7

   78 פריט קומפלט יכויז –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט טקומפל קודת טלפון נ

 
 : לטבלאות החשמל/תקשורת ות הער

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

 ע. ום לזיכויים לפני ביצמתייחסי שורת חשמל/תק  . מחיר המחירון 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              __________ __    ____________   _ ___________ 
 חתימת המוכר     תאריך         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


