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 14.05.2020תאריך עדכון: 

 מורשת מודיעין  שם האתר: 

  
 גן  חדרים  5 מס' חדרים: 

  
 קרקע  קומה: 

  

 דירה מס': 
 20 :2בבניין 

 46 :3בבניין 

  
 H26-  2,3 מס': מדגם/ בניין 

  

 511847337ח.פ. בע"מ (1993)רץ בוני הנגב פ
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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 5 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) בגני הפרץ 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 :ובחר  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    

 .לארשי ימקרקע 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 , חדרי שינה 2 חדר שינה הורים, ,מטבח ,פינת אוכלו : כניסה, חדר דיורבדירה .4  

 חצררחבה מרוצפת , מרפסת שירות*, )בית שימוש נפרד( רותי אורחיםישת(, ים )מקלחורה הרחצחדר אמבטיה(, ) כללי רחצה רדח פרוזדור,

 .(ניתחיצו)כניסה  כלי גינהלמחסן ו

 *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 המכר תיכמצוין בתוכנ: שטח הדירה הוא    

 קירות החוץ של הדירה.יים של וניצהחיהם העוברים על פנ על ידי הקוויםהשטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר  )א(    

  –לעניין זה      

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

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 במרכזו של קיר החוץ;ת יעבור קו המצולע האמור חרא רהן דיוץ מפריד בין הדירה לביקיר חכאשר      

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

 ה.בדירסכום שטחי כל המפלסים יהיה  כל מפלס בדירה; שטח הדירהבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)     

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

 .תוהמדרגח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –רות(, התש"ל אגו יותנא )בקשה להיתר,התכנון והבניה  ואם לנדרש בתקנותבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

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

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

 

 :לעדי דירה באופן בהמשמשים את השטחים נוספים המוצמדים לדירה או פירוט  .6 

 אין. :(1) טחבשש שמת פסמר 6.1   

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

 המוצמדת(; השטחי החניה עם סימון מקום החני

 המוצמד(; סןמחה יקוםת המחסנים עם סימון מירף תכנ)יש לצ כמפורט בנספח א' להסכם המכר :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

ילים ורחבה/ות מרוצפות דת לרבות שבמצכנית החצר המו)ראה ת כמפורט בנספח א' להסכם המכר: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6

 ואחר'(;

 . שטח(ו)מהות  ת הדירה באופן בלעדי יש לפרטםא יםמשמשו א נוספים המוצמדים רים,ם/אזו חלקי /אם יש שטחים 6.7    

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

     

 שטחים:שובי הי חהערות ל     

 וצר על ידי הקווים הנע ולהמצ הוא שטח הרצפה הכלוא בתוךסת מרפת 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.    

 וף כפע קיהר רלשמש ו/או לאו מידת חשיפתהר אש לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

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

 .שיפת המרפסת לשמשח    

  רהדישל  בינו לבין חלקהמחסן מפריד ר ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קי, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסמחסן של  שטחו  .2   

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

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי וח, הוא השטח הכלוא בין קירות השטחו של מרתף .3    

 כאשר קיר המרתף  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;של דירה אחרת ק חלן לבי ריד בינוכאשר קיר המרתף מפ    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     
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 ט המכר המופיע במפר חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יתותר סטומכים בהיקפה; תה, את שטח הקירות כולל חצרשטחה של  .4   

 .לבין השטח למעשה    

 

 סטיות קבילות: .7  

 המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:הסטיות    

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

 לעיל. 4ערה וה 6.6בסעיף יותר כמפורט     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המידבמת יוסט     

 לעיל.  6-, ו5המפורטים בסעיפים  ,משטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שטח חצר( 2%יעלו על     

הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה  העשלמם בזריזרים במפרט ומידות האדות האבבין מי 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

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

 

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

 .ילןא והנו -רתקריית התקשו : 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 :דוא"ל 
 

 

 

 

 יהזרביואודה הבניין, המבנה, הדירה, ציור תיא ב. 
 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    * 

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 אם יש כזה .  הרשמי  התקן הישראלי ות יהיו לפי דרישותם והמלאכירכל המוצ * 

     

 .אור הבניין י ת .1

 

    בניינים  2הנמצאים במגרש אחד ) ,בניינים 4אחד מתוך  קומות מגורים, 6הכולל קומת קרקע ועוד  ,ה""גבו בנין מגורים  1.1

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

""L17  ין תעשה בין בניממפלס הרחוב ף החניה מרתל שהגי) יםלכל הבניינ םהמרתפים משותפי .-2רק מעל מרתף נמצא

""L17 לבניין "H26").   

   
 

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

 ;, הכוונה למגורים בלבד )*(דירות. דירות למגורים H26:  62מדגם  בניין ב  

 ;מגורים בלבד ל נהוו, הכ)*(דירות. דירות למגורים 18L:  18מדגם  בניין ב  
 

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

 או לכל צורך אחר. לעסק,     
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 בניין וייעודה של כל קומהכל פירוט הקומות ב – 1ס' מ הטבל 1.3

 יםכל הבניינמשותפות לקומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

מתחת/מעל   ותומק

 למפלס כניסה 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 קומת מרתף 

בכל בניין: מבואה קומתית, מעלית, חדר  

אבות  ש ממים וחדר  י/ מדרגות, מאגר

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,   כללי:

ת  נים ומערכות טכניות לפי דרישמתק

 והרשויות.   יםננ תכהמ

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 --- -1 קומת מרתף 

ית, מעלית, חדר  תמבכל בניין: מבואה קו

 . רגות מד

מחסנים,   חניות, מיסעות, מעברים, כללי:

ות לפי דרישת  ם ומערכות טכנימתקני

 הרשויות. ו  יםננ המתכ

אין גישה ישירה    -1בקומת מרתף 

 . 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  ןלבנייקומת הכניסה 

 –, מבואת כניסה )לובי גן(רות )די מגורים

ל כפול(,  מעלית, חדר מדרגות,  חלו לקבח

חדרי עגלות, חדר אשפה, מתקנים   ,

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

   והרשויות. 

   , בפיתוחיםגז מרכזי יצובר

 . (1,4נים )בסמוך לבניי

 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ימוקמו בבניין/ים סמוכים  ו/או  

 ין. הבנירתו ויש

 קומות מגורים 

 יותוסטיפ
1-5 

4 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים  קומת

 טהאוז(נפ)
6 2 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

ת טכניות לפי  מדרגות, מתקנים ומערכו

 ת. שויווהר  דרישת המתכננים

--- 

 גג עליון

 י()ראש
--- --- 

  חדר מדרגות קומתית )לא מקורה(, מבואה 

, מערכות סולאריות, מתקנים  )מקורה(

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 רשויות. הודרישת המתכננים  

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
7  --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  וןהעליהגג כלל במניין הקומות לא נ 9

 
 
 

  :והבהרות ותרעה

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה ובעת קהיזו מהכניסות היא הכניסה לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטהשוי להשתנות כגוןע הקומות בפועל ינויי. כמינלו נונוי מס' הקומות במפרט הינכי )ד( 

   ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון הבחב'   

 

 בכל בניין: (שייםאר) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  גג.ס המפלל עד מרתף ממפלס קומת מקורה : גותרדאפיון כל חדר מ; 1: בניין בי המדרגות /מספר חדר    

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

 אין. :שבתמנגנון פיקוד ; 8: תי למספר נוסעים לכל מע   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :(בכל בניין ) גמר ן ועבודותיי חומרי הבנ .2

 .השלד מהנדסתכנון , לפי תמשולבו/או מתועשת ו/או  רגילה: שיטת הבניה; השלד נדסמהלפי תכניות  ניין:הב שלד 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  , םטרומייעשים/מאלמנטים מתו ןו/או בטון מזוי בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1חלק  1004י מס' אללפי תקן ישר טי:אקוס בידוד .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי  בידוד  

   .הריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלק                 

   .1045מס'  יראליש לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד סדלפי חישובי מהנ עובי: .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

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

  .השלד מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  מהנדס : בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטתחומר גגות הבניין: 2.4

 :  1045ראלי מס' קן ישלפי ת :י בידוד תרמ עץ.ולפי הנחיות הי שיפועי ניקוז ואיטום:   

 בדופן פנימית של קיר  באם מכלול מתועש, .השלד מהנדס והנחיות התכנון האדריכלי לפי מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ: 2.5

 הנחיות מהנדס השלד.לפי  ,(או בלוק תאי )איטונג ות, בלוקי בטון,ריהחוץ ובצד הפונה לד  

   :1045ישראלי מס'  תקן פיל :מי תר בידודהמהנדס. תכנון : לפי בי ו ע  

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

 גימור קירות חוץ: 2.6

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

 משולב עם חיפויים אחרים;  ת(שכבו 2טיח ): טיח חוץ  2.6.2 

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

 .  1  חלק 1004על פי ת"י    ש ר השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנד   מהנדס   ת ו י נח ה    

   .: בטון ו/או בלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכלחומר וגובה: מרפסות )ככל שיש(בין פרדה הר קי  

 :ראשי  מדרגותחדר  2.8

   ;לפי חישובי המהנדס עובי:ין או בנוי או משולב. מזו ן: בטוחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

בעל "תו תקן  ,חיפוי בשיפולים+ צבע אקריליאקרילי עד תקרה. ע בצבשכבות(, גימור  2) טיח :מרחו: גימור קירות פנים 2.8.2                

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקןאקרילי מלבין גימור  נתטיסי ד+ סישכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:   

  התקנים. 

 רה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות   סומגורים יהיו מאבן נה בנייןות מדרג: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 כנגד החלקה.  םיהתקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספס  

 כל דין.ראות פי הועל המעלית יבוצע דרי המדרגות וחלהבידוד האקוסטי  . 2279הכל בהתאם לת"י               

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

 חדר המדרגות.באמצעות : )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 :קומתית (י מבואה )לוב 2.9

ן, צלקה או גרניט פורקרמי רה אונסודוגמת אבן  יו בחיפוי קשיח,היגימור קירות פנים : חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 עד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע "בעל תו תקן ירוק"   נטטייסמלבין : טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 .ןה או גרניט פורצלנסוראבן  :וףריצטיח מעל תקרה זו(.                

  :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

מעל החיפוי  ,הסיאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכנ: חומר: ימור קירות פניםג

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

 או תקרה דקורטיבית.  או תקרת משנהו/ טי דוגמת פוליסיד נטסיין מלב: טיח + צבע חומר: מור תקרהי ג

שראלי קן היתב ם, והעומדימ"ר 0.64-מאבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת חומר: : ריצוף

 .למניעת החלקה
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, בחזית 816ובניה ות"י  וןלפי תקנות התכנ יניוםאלומ זיתהכניסה לבניין ויהיו בעלות ח תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת

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

ארונות . (וכו' םיארונות חשמל, מ )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבועטיח  :הקירות ותקר: למחסניםפרוזדורים 

 .ור )צד חיצוני בלבד(נוע בתצב פח למערכות:

בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע בבטון : גימור קירות חניה :מקורה חלקית/עבודות גמר חניה מקורה 2.11

 :גימור תקרההתקנים.  

    במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.: בטון צבוע רמו ח

 , משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף  רצפת גימור: תחלקי  ורהמק/מקורה גימור רצפת חניה 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :מור תקרהי ג. (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב עצבו: טיח גימור קירות 

 ינטטי. כל הצבעים, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.ס בטון צבוע בצבע              

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

 ות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, בהתאם לדרישות כל דין.צפה והקיררה לעבודות גמר ש חדר אשפה:

 

  :הערות

 ע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.ו בצ בבטון  או  פנים בטיח יעשו רה צביעת קירות/תק . 1

    .ניעת החלקהמל 9227יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי  )בדירות ובשטחים המשותפים( בניין בריצוף . 2

 

 

 טרקום ומחזיר ינת ע"י מערכת אלטת הנשחשמליחה בעלת פתי )אלומיניום וזיגוג( המבואה במכלול: יש, משולב ן לבניידלת כניסה  2.13

 (. 3.7.8)ראה סעיף שמן, כולל אינטרקום                

 (,לפי דרישות הרשויות והיתר הבניה יניום מזוגגומאל או עפ"י תוכנית )מתכתיש,  :1בבניין : ין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה

  .יןא : 2,3,4בבניינים  .ון צפוןוימכביציאה/ כניסה 

 .או סגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אש , סגירה אוטומטית באשעשן/לתות אשד :דלתות חדרי מדרגות 2.14

 לפי היתר הבניהתאור, חומר וכמות,  :ימוש משותףחדרים לש תו דלתות וחלונ דלתות פח. דלתות חדרים טכניים:  

 אין.   :קומתי  לובי  דלתות 15.2

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים, חדר י,, לובן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

  ר המדרגות ולחצן מתוך הדירה , ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדהמוקבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל                  

  .תמדרגוחדר הר בלהדלקת  או                 

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

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

 .כר והחלטתומוירת הבח עפ"יחסן ירתי אליו משויך המדהלמונה               

 של הבניין/ים לפי  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו יבור חשמל ח    2.19

            וישרתו גם בבניין  ומו/או ימוק במגרש מוקמו בבניין/ים סמוכיםת אשר ישרתו הבניין, אך יופתוהחלטת החברה )יתכנו מערכות מש

 משותפות שישרתו אתהעלויות התיקון של המערכות , התשלומים ו/או וף לאישור הרשויות השונותכפ, בבמגרש סמוכים ן/יםבניינ

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

 

 וי(הי פרטי ז –תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א'  .3

 

 :*גובה הדירה 3.1  

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

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

   מ'; 2.05 -לא פחות מ: *גובה מחסן דירתי )באם נרכש(   

 

 ינימליה גובה הדירה בשטח המרקלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מ: רההע* 

 התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.י חלקי דירה על פ לגבי הקבוע  
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 .האות םהמשמשי בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2 

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

 ( 1)ותחומר קיר תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)חיפוי יחת ארידוומי

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 כניסה 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ךבהמשהערות ב  פרוטה רא אין ( 3)ראה  ( 2)ר חא

 מטבח 
 וקי בטוןבל  בטון,

 ( 1)או אחר

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

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

 פרוט בהערות בהמשך. ה רא
 --- ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 אוכל   נת פי 
 ןבלוקי בטו בטון,

 ( 1)חראו א 
 . פרוט בהערות בהמשך האר אין ( 3)ראה  ( 2)ר אח

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   בטון,

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

 חדר שינה הורים 
 וןטב בלוקי  בטון,

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

 ים חדר רחצה הור 
 )מקלחת( 

 בטוןבלוקי  בטון,
 ( 1)אחר וא

משקוף הדלת  חיפוי קירות לגובה   ןאי ( 3)ראה  ( 2)אחר 
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

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

 --- ( 4)ראה  קה קרמי חיפוי

 חדרי שינה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 ת הג"א אולפי הור
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

משקוף הדלת  רות לגובה  קי פוייח אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

 מטעם מכון התקנים.  ק" רו"תו תקן י
 --- ( 4)ראה  רמיקה ק חיפוי . בהמשך  ותט בהעררוראה פ 

 שרותי אורחים 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

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

 וק" מטעם מכון התקנים. יר
 --- ( 4)ראה  מיקה קרי חיפו ראה פרוט בהערות  בהמשך. 

 רות שי מרפסת  
 בלוקי בטון ,וןבט

 ( 1)חראו א 
 . מעקה: ראה הערה בהמשך אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

   רחבה מרוצפת 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6ף אה סעיני רחיצו חיפוי/ציפוי קיר  אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 מסתור כביסה 
 וןבטי בלוק בטון,

 ( 1)או אחר
 3.4 סעיףראה  ןאי אין ( 2)אחר 

 גינה מחסן כלי  
בלוקי בטון או   בטון,

 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 . נדסהמעובי קירות מחסן לפי החלטת ה  אין
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 

 י  דירת מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

י בטון או  וקבל  בטון,
 ( 1)אחר

ע  ב צקירות  גימור .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

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

 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 יתן אלה, נכל שיהיו ככ -למחצה ם שימתועשים/מתוע חוץ קירותל )בדופן פנים ש בלוק תאי ן/בטון/בלוקי בטו :תו קיר חומר ( 1) 

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

 בחדרי  בלוקי גבס.י/תאבלוקי בטון/בלוקי בטון ן/לוקה פנימית(: יהיו מ: בטו. קירות הפנים )חם(ריוג: בידוד תרמי של בנייני מ1045בת"י   

 קירות מבלוקים המוגדרים "עמידים למים" ע"י היצרן או בלוק בטון.יבנו הרחצה י         
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 לפי הנחיות מ"דבמ .ם הרלוונטיםיקנהת תודרישו תכנון המהנדסלפי , רמי/ בגר/ או משולבגבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות ( 2)

 ירות אלו יעשו מלוחות גבס.יתכן שמעטפת הפנים של ק ת למחצה,מתועש מתועשת אוצעו בשיטה בוי באם קירות החוץ העורף. ודפק        

 י. ראלהיש כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים לבן. :גוון  צביעה בצבע אקרילי.  

 .בןל גוון: .סידליפובסיד סינטטי דוגמת  עהצבי .לפי החלטת החברה, לבגבס/ בגר/ או משוטיח /טיח : מר תקרותג

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

   מסוג גרניט פורצלן. ם חי בהתאם למפורט להלן: ארי ו  ו הספקים שבהם יבחר המוכר, ו/א שיציג המוכר   ות ויר שהקונה  מתוך כמה אפ 

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 

 . מהנדרש לחדרים אלו   ה  תו ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פח  33/33

  ר יהיה פטור מהצגת אריח במידות אלו וכ המ הספק( הצהרת  "י אישור ו אספקה )עפ ל   תן אינו ני    ס"מ  45/45דות  מי במידה ואריח לריצוף ב   

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

   : )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר(   

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

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

 בהיר ניטרלי;ן  לפחות אחד מהם בגוו ורים,  בשימוש בדירות מג   ים חי דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכ   3-ו           
ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת   2279. העומד בדרישות ת"י  א'   סוג : רותסת שרפומ , שירותיםרחצהרי חדב ריצוף -  

לפחות ת/גוונים  דוגמאו  3  -ריצוף ו  של   ת סדרו   4, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין  R-11וברצפת תא מקלחת R-10 התנגדות להחלקה  

דרגת מניעת   ל. גמאות המוצגות לדייר לפי האמור לעי רות והדו וך הסד ת האריחים ייקבעו מת דו מי  ניטרלי.  -בגוון בהיר    יא שאחת מהן ה 

שיבחר ,  ק פ שתציג החברה או הס הרוכש תעשה מאחת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,    בחירת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

 על ידה.

המתאימים ניטרלי.   -בגוון בהיר    מהן היא   ת שאחת דוגמאות לפחו  3  -ף ו צו רי סדרות של    4בחירה מבין  ל  סוג א'.  :ברחבה מרוצפתף צו רי  -

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

 .ם(קשיח, אין צורך בשיפוליי חוץ מחופה בחיפושבהם קיר ה)במקומות  ידה. לע חרביהספק, ש

  :םתי רו י וש חדרי רחצה 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 במידות לבחירקרמיקה ב ות)חיפוי קיר בחר על ידה. שי שתציג החברה או הספק,  דה, ת מדוגמא/גוון/מי אחמ   ה שס"מ. בחירת הרוכש תע 

 ף הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(. נוי מהמחיר עד גובה קו משקוה ללא שיהקונ

ס"מ ללא כל שינוי  333/3, ס"מ   20/50  ות ספו נבהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידות   

הרצפות והנקזים  י קרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירות,טי וחיפוד אקוסרה מובנית כולל בידוגיס ירה. לצנרת גלויה תבוצעהדבמחיר 

 וכים.סמם ירלמניעת מעבר מים לחלקי בניין/חד םבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיי

-במידות כ   ניטרלי.   –בהיר    ן יא בגוו מהן ה  ת דוגמאות/גוונים שאח  3ת  וג א', בחירה מבין לפחוס   –חיפוי קירות קרמיקה  : בחטמחיפוי 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

י ושל החיפ ליון ע ה ור וסביבו בקו הסף  תנה   יפוי קירות תואם מאחוריח  BIכאשר התנור אינו ביחידת  על ארון תחתון.   )מ ה  ד ו משטח העב

 מ' מעל הריצוף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.   1.50פה )גובה  הקרמי ועד הרצ 

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

 

  הערות: 

 שרות לבחור בחר של ספק אחד ולא תינתן האפך ורק ממתעשה אי בחירת הרוכש דגש כיוק למניעת ספ – דייר/הרוכשת בחיר 

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

 י כדוגמת נוולב עם זכוכית מחוסמת או בעקה אלומיניום משמ ה(ינעיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר הב – מעקה 

 ".ומסעדים "מעקים 1142ת ת"י פי הנחיוולת החזי        

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

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

 לה.טבב המצויןיעשה לגובה ת רוגובה חיפוי הקי  - ירותק חיפוי  

 ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –חיפוי  פינות ב פרופיל   

 דירה.ב ברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף צע ליטוש ו/או היבולא  למניעת ספק יודגש כי - ליטוש/הברקה 

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןבר יחייב בסימון בתוכנית המכרמבלי שהדקין, וככל ותבחר החברה להת) – , קורה/ותרגולהפ 

  .משולב 
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 נות למערכותבגב ארון מטבח, ארו, םילמעט בשולי קירות וחזיתות מחופס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 ם פינות )גרונג(.טוקי. חיפוי ושיפולים, ללא יםואזורים טכני 

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

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 אחר ךמבמפרט מכר זה  או במס, רק באם צויין כך בטבלה עלות בהערות לעיל יותקנו בפו תייחסלגביהם יש הם ני קת)מובהר כי ציוד ומ

 ישה(.הסכם הרכשצורף ל 

 

 ארונות: 3.3

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

  ם.ליל להצתה(, הכנה למדיח כשמבישול ונקודת חנקודת גז ל )כולל: פתח, בנותמום ייהכנה לכיר

   . MDFהארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או  המדפים יהיו מעץ )סנדוויץ'(, וגבהארון ו גוף                     

 ס"מ לפחות מעל   90 -ה כהיסף עליון של משטח העבודה יס"מ לפחות. גובה   60-כעומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה                     

 למים למניעת רטיבות של תחתית הארון.ס"מ ובחיפוי עמיד  10 -( בגובה של כהה )סוקלון הגבסף הרצפה. בתחתית האר  

 פתרונות פינה".ל הארון יותקנו "ש נהיפס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחידות ה 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב    

 לבן ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י )מהם אחד  ים לפחותגוונ 5. לבחירת הרוכש מתוך הקייפורמציפוי חיצוני: ת. תכ: מידיות  

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

  ;שךרה בהמראה הע*: ך הארון ורא תו מיד  

    נספח ג' האר :התחתון ד ארון המטבח בעמחיר לזיכוי   

       
מאבן  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:ולכל אורכו  רון מטבח תחתון דה מעל אעבו  טחמש

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

יותקן קנט  בהיקף המשטחה שטוחה של כיור. אם להתקניותטח המשונות בכל היקפם. ארה  ס"מ ביחס לחזית 2טה של בלבה

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

 אי ביצוע זה(. ן . לא יינתן זיכוי בגיהמשטחף מים בכל היקף ל אכול הנדרש

  ן,ארון המטבח חלק תחתוי לפמידות: 

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

  וח בודד אחד(.ל יו בהדבקה ולאאבן קיסר יה/. לוחות השיש(רלייטנ רי)אחד מגוונים אלו יהיה בה גוונים לפחות    

  

 .יש :עליון ארון מטבח    3.3.2 

מ"א ארון מטבח עליון. במקרה זה לא יותר ארון מטבח  2 -מ"א ארון מטבח תחתון ב 1שאי  להמיר עד יהיה רהמוכר : הערה

 . פינתי עליון

 המטבח התחתון.ון לאר םמבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתא

 אורכו.אחד לכל ת מדף רון יכלול לפחוות. האחפס"מ ל 30ועומקו לפחות  "מס 75בהו של הארון העליון וג

 

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

 ות.  לפח ס"מ 80 -כ מידות:וסטה. ירוצירי נ ,ות, דלת/ות/מגרה לרבותאו שיש, ( גרליאינט)קוורץ  או  מחרס   

  ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהאיפורמ: פנימי פוי י צ. קהאימפורי: ציפוי חיצונ  

    ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון   

 

               :הערות  

ל ככ ה)פינ לאורך הקיר המדידה. 3.3.2פוף להערה בסעיף ל בכוהכ מטר אורך 06.ח בטמ תו ארונ כללית של אורך מדידת   (1) 

המשולבים בתוך )למעט מקרר(  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב (. חלליםון רך האראו ב םמיי פע מחושבתשקיימת 

   זה. אורי ה מתיכסטי שבו חי  ארונות המטבח, לא אורךמידות ב 5% -טיות עד כס באורך הארונות. הארונות יכללו 

המטבח ר שבגב ארונות קי תכן ובן כי י על הקונה לקחת בחשבו  ,י רונות המטבח וביצוע עצמא במקרה של זיכוי עבור ( 2) 

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

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  רון אב מובנים 'וכו  תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  (3)
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  דלתות ומדפים, לרבות ,ותו למבש המטבח ארון  לספק את המוכר על ,םני קלהת שלא הקונה החליט -                     

יח דמשל מים וניקוז ל הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת שיועדו  במקומות                       

 חה את  ברה תנחברה תקבע ובמועד שהחהשרותו על פי הלוח זמנים חי באחריות הקונה לדווח על ב תחת הכיור.          

 . הרוכש         

 

  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

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

 מינימלי באורך חבלי כביסה פלסטיק, 5  ,יםגלגלכולל  ניצבים ים(ונממתכת )מגולו מוטות 2: נה()קט לתליית כביסהני חיצו  מיתקן 

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

 לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר. 

 .5100יד העומד בתקן ישראלי ר עממחומתיאור: : יסהכב תורסמ 

 

 

    )מידות בס"מ(  ם בדירהותריסי ת, חלונות רשימת דלתו  – 3טבלה מס'  3.5

 

 תריסים תחלונו   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

עץ ) חומר
אלומיניום/  

 מתכת(

פתיחה )ציר  ג סו
 ר( נגר  כע"כ(/

כמות ומידת  
 הבנוי הפתח 

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 בים חומר של

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

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  טחוןב  פלדה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 265/220-כ --- 265/220-כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 .ע.כ נגרר כ אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ ---

שינה  ר חד
 1 הורים

1 

 לה ר רגייצ עץ

1 

 מזוגג מ' אלו
 סב נטוי

 )דריי קיפ( 
 מעל חלק קבוע 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 75/140 -כ 75/140 -כ 80/210-כ

 2חדר שינה 

1 

 ה רגילציר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  זוגג אלומ' מ

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 3נה חדר שי

1 

 ילה רג ציר ץע 

1 

 ע.כ נגרר כ. ג מזוג  אלומ' 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

  כחדר שינה
4) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
לה(.  יציר )רג 

 חה חוץ יפת

1 

 אלומ' מזוגג 
 או  נגרר כ.ע.כ
יות  לפי הנח 

 א הג"

1 

 .  לכיס   ררנג אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים
          או ציר רגילה לפי הנחיות הג"א.   לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 

 ציר רגילה    +צוהר עץ 

1 

 ומ' מזוגג לא
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 70/210 -כ
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 תריסים תחלונו   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

עץ ) חומר
אלומיניום/  

 מתכת(

פתיחה )ציר  ג סו
 ר( נגר  כע"כ(/

כמות ומידת  
 הבנוי הפתח 

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 בים חומר של

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

חצה  ר ח.
 כללי

1 

 ציר רגילה  +צוהר   ץע 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 80/210-כ

 שירותי
 אורחים

1 

 ילה רג רצי צוהר + עץ 

--- 
 אוורור 
 מכני

--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

  מרפסת
 ירותש

1 

 לה גיר ר יצ +צוהר  עץ 

1 

 .כ כ.ע   נגרר ' מזוגג ומאל

--- 

--- --- --- 

 --- 155/110 -כ 80/210 -כ

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 הטבלל תערו ה

 מפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.ב בטבלה, צוין רק באם  בפועל )הקיים

תות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית ת ציר רגילה. הדלובפתיח 23מס'  ין ישראלדלת עץ לבודה בהתאם לתק= עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר , הנחיות יועץ האלומיניוםפי ל סוג פרופיל:= אלומיניום,  אלומ'(. י' בהמשךיף בסעתר י וט)ראה פרות פחל ס"מ 7 הדלת בגובה

= כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר, ניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  פ()דרייקי סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ פתיחה, 

כולל אטם  יות היצרן(,  במילוי פוליאוריתן מוקצף נחי הפח אלומיניום )בעובי לפעשויים  יםהתריס : שלבייסיםרת ,נכיתא עהותנב = כנף  גיליוטינה

  (.בחדר דיורחשמלית, ה)גיבוי ידני אחד, לגלילה  מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלי לל כלפיתריס נג =גלילה . גומי בין השלבים לאטימה מוגברת

 שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ בדובל בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאויע ת להופלוכויים חדרי שנם לותפי, משתנו חלו ות/דלת . ב

 .מיזוג האוויר ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת 3פה עד  מעל רצ יוגבהו םתות פניחלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דל

כבים משני לוחות ורהמ, לפי דרישות התקן יחותירגיל/בט (Double Glazing) ולכפ וף ג שקזיגו עם יניוםמאלומ ,)למעט ממ"ד( תויטרינו  /חלונות  .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביזרים  מ(.מ" 6ל בעובי ש רוח אויעם מרולפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

על ידי מתקין מורשה  נותיחה ונעילה. החלונות יותקנגנוני פות, מובנת מדיו, ייםגל, גלריםצי ,EPDMגומי מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי 

 יותקן ת,החלונו לכל במסילות :רשתות .י הנחיות פקוד העורף פל, ר גרנ ם פלדהיהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/יבממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב

לרבות במטבח באם פונה למרפסת שרות  בניה נדרש אוורור(והם לפי תקנות התכנון ים שבה)בחדר ני ר חיצו קיל תוגגמז לתד ו ון ו/אר חלדעהב .ד

 .ות רפפת כיסוי(בלר) מכני רורון אויותקהסגורה בתריס או חלון, 

  ם.ניוומיאלה יועץן עפ"י תכנוסוג פרופיל, גוון,  .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 . שקופה או עמומה )"חלב"(ית ותבטיחזכוכית תותקן  לונות(,באם יש ח) תיםירו וש צהחרי דרבח . ו 

 . דרישות כיבוי אש לפי  או רפפות קבועות,  / ו   ו סבכה בדלת ו/א ר מכני  ו אוור   או ו/ ( יעשה באמצעות חלון  ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  . ז 

מערכות , (תפיטלסקו)פנורמית/ עינית הצצהי נוסף, ימחון פנסגר בט 5044ל ראקן ישמת לתואת ריח,רב ב . דלת פלדה )ביטחון(דלת כניסה .ח

מ"מ   1.25ניה מפלדה מגולוונת בעובי של וף במשק .רהיומספר דתחתון, מעצור דלת  מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 וכר.המ ירתבח פיל ר לגווןגמ ר.נויעה בתלפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צב

  אש.ון/בטחלפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות  .חברהה בחירתגוון לפי  וניל,  פויצי "דממ דלת .ט

 בטבכל הי ערךה וואחר ש או מילוי/וכנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד  :פנים דלתותמכלולי  .י

המתאים  גמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מתועשם לסוג משקוף הדלת. תאתקנו בהיים, אחר. צירים יוסטיקה, קק, אקווזח –די פקות

 ישראליבהתאם לתקן משקוף הדלת יהיה  .צדדים לפחות 3-בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה ב .ת משני הצדדיםתכמ ידיות , עםמיםלעמידות ב
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בחדרי אמבטיה / מקלחת  לאחר התקנתו יהיה עמיד למים.  וף . המשקאטימה ילדלת כולל פסמר תואם או עץ בגי לימרת פוובשהל בעל  23 ס'מ

חות גוונים לפ 3 מגוון דוגמאות שיוצגו לו ומתוך לבחירת הרוכש מתוך גוון:   גג בכנף הדלת.ור, מזוא-ר/ צוהוי" וצומנעול סיבובי דמוי "תפוס פנ

 ים שיבחר/ו על ידה.או הספק/החברה ו/די ל יו עצגיולבן(, שהם מ חד)א

 בנוסף, .ג קבועבוע סוראין לק ,בקומה( אמור לשמש את כלל הדיירים )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהבממ"ד ובפתח  -ץ לו פתח חי  .יא

 ה.ון הפתיחתיחה וכיהפ סוגות רבל ן/תריס,חלוה וגפתח, סבפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות ה

 2 -כ גבוהים דוף הממ"סף הדלת וריצחיצונית.  נגררת,/דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

מעוגלים אוורור  תחיפ  וכןג גוום + זייניומאלחלון  כנפיים לפתיחה. 2מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ו/או  "מ מעלס

פתח יד לור הקי גע" רף(,פיקוד העולפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת אות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק.סקחסומים בדי בקוטרים שונים,

י רה סינון,מתקן הברה חה ע"יפק וסם באש יודגש (.2010)תקנות הג"א מאי  הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן. רוצתיהאוורור 

י ע" לכךמכו סשהו מיםבדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן פיקוד העורף,  "יאושרו עונבדקו התקנתו תו ותקינש

ועל ביצוע בפר היגבעל פוב הביצוע ביןל כרפרט המלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במ פיקוד העורף.

 העורף.ד ם הנחיות מעודכנות של פיקוהתוא

 

 

 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6 

 ה זו(לאחר טבהערות לגם )ראה   
 

 תקןי מ
 מיקום

 שרותי אורחים מטבח
 חדר רחצה 

 הורים
  רחצהחדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

 כיור מטבח
 לה(כפו בודדת/)
 

מידות 
 מ(ס")ב

 --- --- --- --- --- רה )א(ראה הע

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א' --- --- סוג

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

 םיי ידת לנטילור י כ

דות י מ
 בס"מ()

 --- --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

מידות 
 בס"מ()

 --- --- לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן ---

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- ןיא אין אין --- ₪ זיכוי 

 אמבט/ 

 מקלחת

ת דו מי 
 )בס"מ(

--- --- 
ות כל דין ראלפי הו

 ראה בהמשך
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- --- כוי ₪ י ז
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 תקןי מ
 מיקום

 שרותי אורחים מטבח
 חדר רחצה 

 הורים
  רחצהחדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,חמים ל/

 או מהמשטח

 --- --- ל רבפרח/מע רבל עמח/פר פרח פרח דגם 

 --- --- א' א' א' א' סוג

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

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- סוג

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

חת סוללה למקל
 יםלמים קרים וחמ

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' --- --- וי ₪ זיכ

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

 לשרוול וניתצופן חי בד 4פתח "
, מייבש כביסהמ  םי טת אדלי פ

 גירהכולל תריס הגנה ומשקולת ס
 זנת חשמלוה

 --- יש --- --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
 לחיבורכוללת ברז והכנה ההכנה )

 (וב, ולסיפון המטבחלבי
 --- --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- --- 1 ה(ז לבישול )הכנגנקודת 

 --- --- --- --- --- --- נה()הכ מים נקודת גז לחימום

 :ואחרות טבלהל ערותה

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

  נירוסטה בהתקנה וורץ/ קוורץ גרניט/קסילי  /מחרס ,ת הקונהרלבחי: ס"מ( 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-)בודדת במידות כ כיור מטבח (א)

   חברה.י ה"יבחר עלפי היצרן/ספק, ש כיור רחצה שולחני )אינטגרלי(:. )לפי סוג חומר הכיור( קנה תחתונהבהת או  שטוחה

 .לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה, במידות חרס כיור נטילת ידיים:

 )מושב(  :יסוי אסלהכחברה. לפי החלטת ה תוצרת . 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6) ותיכמדו  חרס,/סמוי שטיפה:ארגז  תלויה.: אסלה )ב( 

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי               

 תמיכה מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת  3.5לי בעובי קריאמחומר תהיה  אמבטיה:   

 ת מצופה אמאייל."מ לפחומ 2.5לחילופין מפח בעובי  . לי ברזל מגלווןימפרופ               

 לניקוז שיפועים עם 2279 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל תבהוראו הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחת משטח מקלחת:               

 ;המשטח       

והוא ימוקם  פוי כרום ניקלבצי ,תימיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמו פרח/מערבלם: ג: דבחמט. לקערת חסכם( )כולל סוללה למים קרים/חמים  (ג) 

  סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -כבגובה פיה  :תהיינה ברז מידות ,הכיור או העבודה משטח מישור על

 ידה. לחר/ו עשיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/או הספק/ים שיב

  או העבודה משטח מישור עלוהם ימוקמו    בציפוי כרום ניקל,  פיה  ערבלמ/גם: פרח: ד)כולל חסכמים(  לכיור/י רחצה, קרים/חמים  םה למי ללסו  )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15ולעומק  ס"מ לפחות 15 -באורך כ  :נההיית ברז תמידו ,הכיור  
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 . העל ידו ספק/ים שיבחר/הו/או  ע"י החברה/קבלן  

 ת הכוללת יציאה תחתי ,בציפוי כרום ניקל תותקן סוללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר :טיהבאמב :()כולל חסכמים סוללה למים קרים/חמים )ה( 

  ס"מ לפחות ומזלף. 60צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך האמבטיה  יל'מל  

י, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך ר שרשורכולל צינויפוי כרום ניקל , בצ(3בל/רב דרך )רמע - ירמהקדגם: : לחתקלמ  

 מ"מ.   15ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך  לפיולופין ס"מ לפחות ומזלף. לחי 60  

 חברה/קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.הע"י  גושיוצ סדרות 3 ךרה מתוסוללות האמבטיה/מקלחת, לבחי  

 .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהו כיורים ת התקנ ו() 

 .לבן: גוון הקבועות )ז( 

  .והזנת חשמל םיאו שפכ( וחיבור לקו דלוחין 2007תיקון אוג'  -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת ח() 

  

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

 : מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית.מים קרים )י( 

 לישעומדים בתקן ישרא קבועותלבחור או לרכוש  , באחריות הרוכש,באם אינם ממבחר החברה -)אגנית/אמבטיה(צה חועות רקב (א)י 

 .  R-11 -מפחות א ול ניעת החלקהמל  

 = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.  פרח קבוע. שרוול הנשלף מתוך ראש ברז נשלף =  (ב)י 

  קרים /חמים, בעזרת ידית אחת. ם לייסות מ)מיקסר( = ו מערבל  

 שניהם. ו/או רזו/או לפיית ב תש מקלחנטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראי)א דרך-רב  

  

 ות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרהתייחס )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש

 כם הרכישה(.להס שצורף 

 

 , ברצפה, הבניין( ללכפים לותמשוחלקם יתכן ב)ביוב צנרת ופתחי ביקורת לקולטני : אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1 

 אש(. וי בשות כיוכמות, עפ"י דרי )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  קום וכמות עפ"י החלטת מהנדסבמי, רהבקירות או בסמוך לתק  

 בין  דוי פיקבללהעברת גז וכ תוצנר למפוצו/או  יני מרכזילפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

 שרות ו/או במסדרון, במרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום מאיידלמיועד ההמיקום המיועד למעבה, עד המיקום   

  .הרהחבעליון ו/או במסתור כביסה,לפי החלטת מהנדס  בגג  למעבה מיועדהחברה. מיקום טת לפ"י החע  

 לארית תהיהרכת הסותהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המעסולארית  מערכתת באמצעולדירות  ם חמיםהספקת מי   3.6.2

 . צב זמן לחימום המים )טיימר(קו ןם והתקלרבות גיבוי חשמלי לדוד המים החמי 579בהתאם לדרישות תקן ישראלי       

ן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק קי והתמלאלמנט עזר חש םימום עלכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל ח  

 את זמני ההפעלה.   נן מראשבמאפשר לתכ 

והתקן קוצב , יעשה חימום המים באמצעות חשמל לאריתסו תת מערכבאמצעולדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים   

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

גג עליון  או בסמוך להשירות או במרפסת ש כגון במקום מוסתר אך נגי: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תוליבבק למים חמים (ה )דודמכל אגיר            

       מהנדס האינסטלציה. תכנוןלפי  

 (.2007 תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה ., מקלחתהרחצה, אמבטיומטבח  : קערותחמים לכליםים מחיבור  3.6.3

    .בדלהגן בת בדירו ,שי :דלי""ברז  3.6.4

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

  האינסטלציה,מהנדס  תכנון לפי ,PPR, S.Pונת, פקסגול, ו: פלדה מגולחומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

 יש.: חז במטבגקודת הה ממקור הגז ועד נצנרת גז בדיר 3.6.7

 .: ישנה למונה גז לדירהכה 3.6.8

 

  הערה: 

 ק, י ניתוברז התאמות,, ם עבור מחברים, מאריכיםתשלומחיר הדירה אינו כולל לפי החלטת החברה. הינו דירה, ב הגז' נקמיקום  

 , זור הגיבעצמו לח המונהוהמונה הנדרשים לצורך התקנת , מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים נוספים מונה פיקדון 

 ,)הכנה בלבד( בשרוול פלסטי לתחמושצנרת אספקת גז  בבניין.החברה לפעול ית ע"י הגז המורש' הקונה ישירות לחב אותם ישלם 

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

 פח ג'נסראה  ת טלפון,ו ונקוד מחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 ילרג

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 דות נקו  3 כ"סה

 ר/ הערותאח

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

  מפסק תאורה ללובי -
 . ותחדר מדרג /קומתי

 . ל דירתימוח חשל -
ארון תקשורת כולל   -

 . שקע 
 לוויזיה פוניה/טטל  -

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת  

 . ס התרי

 וזדורפר
1 

)כולל מפסק  
 מחליף( 

1 - - - 

  3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל  

קודות  נ  2פניית "ר", 
 . יףמחל  +  תאור לפחומ

 1 טבחמ

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

ת  ים בדרג מ
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
התקע יהיה מעל  

  ה ככולעבודה משטח 
האפשר ובהתאם  

לתכנון המטבח יותקנו  
שקעי כח נפרדים  

 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
 הורים

1 
ל מפסק  ל)כו

  ףליחמ
 ( רהנולמ

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

)נק'  אינטרקום  -
 ע/דיבור בלבד( שמ

   רחצה חדר
 הורים

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- - 

 - 1 1 - 3 1 חדרי שינה

 /ד"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי  
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

פיקוד   ות תקנפי ל
 העורף

 חדר רחצה
 ה()אמבטי 

1 
 מים(  וגןמ)

- 1 
1 

קע  תבית )
 לתנור( 

- 

+ התקן קוצב זמן  
הכולל מפסק לדוד  

השמש במיקום עפ"י  
 התכנון. 

 + אוורור מכני

 - - - - 1 שירותים
 בהעדר חלון, 

י  נכ הכנה לנק' אוורור מ
 יכן שנידרש. מפסק ה+ 

 מרפסת שרות 
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מים  גןמו

 מכונת כביסה, )
 מייבש כביסה(

- - 

רחבה 
 תוצפרמ

1 
 גן( מו)

- 
1 
 גן( ו)מ

IP44 
- - 

כולל תריס חשמלי +  
מפסק + מנגנון פתיחה  

 ידני. 

לי מחסן כ
 גינה

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
המחסן תחובר לשעון  
  החשמל הדירתי אליו

. או  המחסן שויךמ
לחילופין שהזנות  
החשמל של כל  

מונה  ל רוהמחסנים יחוב
משותף ונפרד  

למחסנים בלבד, או  
סן,  מחד לכל ר ונה נפמ

וכר ועפ"י  מ לטת הלהח
 בחירתו. 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 ילרג

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 דות נקו  3 כ"סה

 ר/ הערותאח

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
המחסן תחובר לשעון  
החשמל הדירתי אליו  

משויך המחסן. או  
לחילופין שהזנות  

כל   ל של משהח
מונה  חסנים יחוברו להמ

משותף ונפרד  
  אולמחסנים בלבד,  

מחסן,  רד לכל מונה נפ
"י  להחלטת המוכר ועפ 

 תו. רבחי

 ורמסת
 הכביס

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- - 

    

  הערות לטבלה ואחרות

 ת הדלקה אחת.ל נקודכול ,(אהיל/ ארמטורה -בית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסוי = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

  חד, נספר כל שקע בנפרד(.אבפנל ו יותר שקעים א י)שנ ל.י הניזון מזרם חשמל רגיקן חשמלחיבור מתל = "שקע" בודד ית תקע מאור )רגיל(ב (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  ד, נספר כל שקע בנפרד(.ו יותר בפנל אחקעים אני שש) הניזון מזרם חשמל רגיל שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 מ"ר לפחות. מ 1.5ם צע בכבליבוי

לכמות  ושאינם תוספתשל נקודות המאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף א'  ההדלקה ןלאופ ור בלבדתא פולה=כהדלקה נקודת מאור  (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 2.5למפסק נפרד עם קבלים  ות ללוחובר ישירמח חשמלי נפרד )כל נק' במעגל נפרד ים על גבי מעגלהנמצא/ים"  /ע"שק = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 .  מ"מ

 בדרגת הגנה גבוהה.בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים או אחר=  IP44נה גגות הע עם דרבית תק (ו)

בין מחשבים,  –שורת נקודת תק, ( או לחוד וכוללות נקודת טלפוניהת ביחד )קומפלטנקודו 3= (בש)מח טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.  חדורי ליטת שיחיבור לק –יזיה נקודת טלוו

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  רקודת ההכנה בקיועד נ שורתקתנקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז ה

 .(עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או לת פנים )רלתקשורי קצה ולל אביזכמלאות נקודה/ות )אינטרקום(=  ון פניםקודת טלפנ (ח)

  . מ"מ  2.5ים לב, מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כעל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = נקודת כח (ט)

קודת ההכנה נועד  תקשורת ( מריכוזבת )מחשהכנה לנק' תקשור בלבד. ט משיכהול"( וחורום לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שבא"הכנה"=   (י)

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

 גן מים.שקע מו ום כוללתימההכנה לתנור ח סופקים ע"י החברה.צעי חימום לא מכי אמ ודגשי

דליקים/מכבים את אותה/ם , משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מיכיבו להדלקה/הניתנות  ת מאורנקודה/ו =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

שירות תחובר יהנקודה  ם.מטבח, מתחת למקום המתוכנן לכירייפאזית בארון ה דת תלתנקו ןקתותבדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  (יב)

 הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי. . 5*2.5ט בכבל מל ותחוושלוח החלמפסק תלת פאזי ב

 

 במפרט מכר זה  או במסמך אחריין כך בטבלה, באם צו רק  לע)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפו 

 רכישה(.להסכם ה רףשצו  

 

   מנגנון שבת לתאורת ובחדר מדרגות  לחצן להדלקת אור .יש: ת מאורו ד: נקו כל קומהומתית: בקמבואה חדר מדרגות/    3.7.1 

  יש. :ואה קומתיתלקת אור במברה להדהדי  ךו לחצן מת יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

 (.רלהית ה )בקשהון והבנינות התכ)צינורות( בדירה על פי תקנרוולים כנת ש: הוץ טלפון ח 3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגאביזרי הדלקה/שקע 3.7.4 
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בתוך  ל(,שקע רגיכולל )רתי די ולוח תקשורת  (ורך הרחבה בעתידלצ מודולים 6-וי לם פנוק)כולל השארת מדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.שעון שבת: : יש. סקי פחתפמ מל.נדס החשתכנון מה לפי  :מיקום .: ישהדירה

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

 .ונה(וע"ח הקע"י  יותקןל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן ורה אינו כוליר הדימח) .ראמפ 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7 

 , כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומתשמע דיבור )אינטרקום .5 בטבלהכמפורט : מיקום ,: ישוםמערכת אינטרק 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.: אידת(ל סגור )נפרת במעגנוספ המערכת טלוויזי  3.7.9 

  ציתה רב ערויטלוויזלקליטת לחיבור לכבלים  כנהה :יזיהטלוו ידורי הכנה לקליטת ש 3.7.10 

.  לחילופין (אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות  ללא)   

ע"י הקונה  שאשר יירכדירתי  ממיר )ללא M.Fדיו ור 33, 1,2ת שידורי ערוץ לקליט ניניםמספר באו ל ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית   

 זה(. ק שרותמספ  

 :אחרים תקניםמי  3.7.11 

 ש"ע. המחויב באוורור מכני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" או אוורור חלל  -  

מלהחש ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים תמערכה .תיתהדיר החשמל צריכת של ולבקרה יטורלנ מערכת ןתותק הדיר לכב -  

 .המשתנים החשמל ריפיעת זנתה תאפשרו שראליתיה   

 :תכלול המערכת                                   

 חשמלי זרם המודד רכיב על תמתבסס אשר תיהדירת החשמל בלוח מדידה יחידת                                   

 ; אלחוטי שידורל שורתתק חידתי) פאזי תתל לוח עבור זרם חיישני שלושה                                   (

 אותם ומציג מקומית בצורה הנתונים את ומעבד המקבל אלחוטי דיגיטלי צג                                    

 הכניסה במבואת / סההכני לתלד ךבסמו ,הדירה בפנים יותקן הצג ; ברורה הבצור                                     

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

                                .הכספית                                    

 .3.5יף עתחים סים. ראה גם תריסים בטבלת פ/ם חשמלייס/יור לתרחיב -

 

 ור / חימום, בדירה:רני קי מתק .4

 :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנהיש  ן.אי מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1 

 לקיח לכל וקצר יליע אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום סדרוןהמ או המבטיהא חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד תוכנןמ מיקום . 1                     

 ;הדירה     

                        כנןהמתו םמיקוה בין הרצפה במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע  .2                   

  מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום המאייד זניקו 3* 2.5 נפרד עגלמ כוח עשק ,המתוכנן למעבה המיקום דוע איידלמ                        

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

 .מסדרוןקיר ה על התרמוסטט למיקום דע מאיידה וםממיק רקי לפיקוד ריק שרוול התקנת                   3.

 .אוויר מיזוג מהנדס ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום .4                  

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 נה תכלול:זה ההכ מקרהמ"ד. בהעורף, תבוצע הכנה למזגן עילי במשור פיקוד *באי       .6  

 ישירה מלוח החשמל.  הזנה ל נפרדתקודת חשמנ -                     

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

 התכנון.ע"פ מוסתר מיקום המעבה יהיה במקום מוצנע ו -                    

 כנון מהנדס מיזוג האויר.תתאם להנ"ל בהההכנות  לכ  -                            

 לכל  וגמיז רשמאפ אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 לכ את לשתכלו ההדיר לקיח ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  עתבוצ ,אמורכ אחת  מרכזית מיני מערכת אמצעותב חלקיה  

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

  .איןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:  4.3

   .: איןעל בגזהפו  םו תנור חימ  4.4

 רחצה(. )בחדרי .מוגן שקע הכוללת חימום ורלתנ ודהנק עתבוצ. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 .אין: םאטורי רדי   4.6
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 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7

 .: איןחימום תת רצפתי   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 
 
 

 סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:* .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן  .ת הכבאותע"י רשודרש יכל שיכ: הבדיר אוטומטית )ספרינקלרים(:כיבוי אש  מערכת 5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותייככל ש: י עשן גלא 5.2  

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

 

 , באות"י רשות הכע דרשי י ל שככ, עליהם לרבות חיפוי/ציפוי  ,כיבוי ובטיחות אלו  גילוי, סידורי * התקנת   

 ניות.ות תיכנו שקב דרי מנו אך יותקנו במיקום אחר עאו שיסו , ו/ת המכרכני בתו  יוצגו  לא בהכרח    

 

 דות פיתוח ושונות:ו עב .6

 חניה 6.1 

  : בתחום המגרש;כולם. ולא פחות ממקום חניה אחד לדירה לפי היתר הבניה: לבניין/ים סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

  .סינטטיח פנים או בבטון צבוע בסיד עשו בטיי :ףם המרתגימור קירות פני . בקומות המרתף ת כל החניו              

  ;איןלפרט(: ) אחר ת במקוםחניו   

 כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  ש דירה לרוכתימכר ביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, ית המגרש/סן בתכנמסומכ חנייה לנכים             

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

 : יש.רהכת תאו מער .קמוחל בטון :מקורה חלקית/חניה  מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 המכר. ן בתכניתופי סימ: למיקום אחת לפחות.: לדירהחניות  מספר 6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

   

 פיתוח המגרש 6.2 

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

 ]ןילבני הכניסה תמבוא בברוח לפחות[ מרוצף  כניסה ילשב כלולת יתהחיצונ הרחבה                               

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

 .בעיתאבן ט בות/לת: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים מששבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .ן בעל גוון בהירתל הניככ ף יהיהוהריצ .אבנים משתלבות/ אבן טבעית /אספלט /וליטן/ גרנ: בטו: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2 

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

   קלאות.ות משרד החלהנחי                                

 .: ישמשותפת רשת השקיה 6.2.4

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.  לשטח  ונההכו . )חצר,המכר וכניתתלפי  :חצר מחדרליציאה ; יש: , צמודה לדירה/ות הגן חצר 6.2.5  

 ש בעת י הרוכה ע"שעי  מים משולי הבניין( : סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקתהערה   

 .סידור הגינה הפרטית    

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים,  ), חלחול םיוב ומיבגז,  ישמה/ות,גיתכן  :, בחצר הצמודה לדירה/ות גן משותפותכות וט מערפיר 6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

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

 ויות. הרש ודרישתלפי היתר הבניה חומר: : של המגרשות /בחזית גדר 6.2.8  

 .ברהחיעת הבולפי ק המאושרת הפיתוחלפי תוכנית בגובה ממוצע    

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

 מערכת גז:  7.1 

 וכנית ר בתהמתוא ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקעיקר -גז תת י/צובר צעותמבא סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או רה"י החבשיקבע ע ום אחרהמגרש או הבניין או במיק   

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 ת הגז.בבעלות חבר ז הינםת הגקוצנרת אספ ,צובר/י הגז כאמורמובהר בזאת כי    

 ;יש :ירהכזי לדמר ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4בלה ט ראה: םמיקו ש. י: דירהצנרת אספקת גז בתוך ה 7.1.3  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 בטיחות.יועץ ה חיותוי והנלפי דרישות רשות הכיב: פרוזדוריםבמבואות/שן ניקת עת לי כמער 7.2.2  

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :ים(ררינקלספתזים )מ –טית מי אוטו מערכת כיבו  7.2.3  

 חות.הבטי : לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץעמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן  7.2.4  

 ת.הבטיחו יועץנחיות לפי דרישות רשות הכיבוי וה :עשן  גלאי  7.2.5  

 יבוי בשטחים משותפים, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש בוי י כו  וי ילג רכותמערבות לבאות, כל סידורי הכהערה:      

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או               

 

 ות.בטיחיועץ הע"י רשות הכיבוי והנחיות  שידרש ככל: י חניהבמרתפ אולץ מאוורור  7.3 

 .אין: (הדירות ת)להזנ מערכת מיזוג אוויר מרכזית 7.4 

 .אין ערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים:מ 7.5 

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

 . 816י"ות ובנייה תכנון נותקת לפי םומיניואל חזית בעלות ויהיו הבנייניםקבץ אחד לכל במאו   ,ייןבנכל ל                     

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 ל לחדר/ים לשימוש כ בחלקים משותפים(,)מאגר מים, מערכות תאורה ת מים, מערכות סניקה ומשאבו  

 .ועציםהיננים וית המתכנתוכפי ל מיקום וכמות: .וכו' בנייןלטובת הכים סמו יםבבניינאו  נים סמוכים,ילטובת בניבבניין ו יםהדייר  

 

   חיבור המבנה למערכות תשתית .8

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

 יש. זי:כחיבור לביוב מר 8.2  

 לא כולל התקנת מונה.; יש. להחשמחברת  בהתאם להוראות ,בניין לרשת החשמלחיבור ה 8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל תכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא בהתאם לתקנות ה :וניםפת הטלרשניין ליבור הבחהכנה ל 8.4  

   (.3.7.10 ם סעיף בלבד )ראה גהכנה  .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 עבודות שביצועם בפועל יר הרכישה. חבמ יםולכלשה, דרכי גי ניקוז,ומכים, ביש, מדרכה, קירות ת: כמגרשבל בלי הגו פיתוח כל 8.6  

 יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.  

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

 .הרשות המקומית ע"י: אשפה פינוי   

 

   ותףכוש משר .9

 : יאור הרכוש המשותףת 9.1 

 ם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.אב: יםתפיה משו ומות חנקמ    9.1.1   

 אין. :(פתוחה ועמודים, )קומת כניסה קומה מפולשת 9.1.2   

 ה.בחבר לפי החלטת: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

    מ"ר. 14-ת מלא פחובשטח:  .: יש)לובי( בקומת כניסה מבואה 9.1.4   

 .יש :ומתיתמבואה )לובי( ק 9.1.5   

 בכל בניין. 1)מספר(:  גותררי מדחד 9.1.6   
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 בכל בניין. 1: מספר מעליות: יש; מעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.ג: על הג קניםתהחלק התפוס על ידי מי פחות: לגג משותף 9.1.8   

 ממ"דים. -רתייםם דימוגני יש מרחבים אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: ףם משותחדר דודי  9.1.10   

 חדר משאבות, מערכות סולאריות, משאבות סחרור, ( כגון: משותפות ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות ים על הגגנמיתק 9.1.11  

  דין.פי כל  ת מוסמכת עלוש רשושתדר וכל מיתקן אחרמאגר מים            

 .; יששטח ללא גינון  : יש.שמי המגרבתחו פתוח  ושטח חצר 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף הכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, :  פים של הבית שהינם רכוש משותףסים נו לקנים וחמיתק 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

 

 וש המשותף: ם מהרכוציאהשאין ל (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 ת.מה טכני קו  9.2.2  

 תפת.גישה לחניה משו  9.2.3   

 ה.סת כני ומובי בקל 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

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

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 .ותפים()מש מלובי קומתי לחדר/ים טכני/יםמדרגות או  ה מחדרגיש 9.2.8  

 .הגג על תפיםו מש ניםהתפוס על ידי מיתק –לק הגג ח 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

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

 

 פי העניין(ן/ים לבנייל) בית משותף 9.3 

 בבית  וותף אמשבבית  כר דירהות(, המחוק המכר דירו –)להלן  1974 – דתשל"ה, )דירות(לחוק המכר  6בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי  המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה    

 ינים:אותו עניין; ואלה העני ים עלמכר פרטה הרף לחוזים להלן, חייב לכלול במפרט או לצינים המנוין העניין מיהמתייחסת לענ    

 וש המשותף;כק מהרחלהוצאת  (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (2)   

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

 ת בדבר ניהול הבית המשותף;קבלת החלטוסדרי  (4)   

 ;דירותר וק המכ)א( לח3 בסעיף  בע שר השיכון בצו בדרך האמוראחר שק ייןכל ענ (5)   

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

 יחולו על הבית  המשותף.  אותו ענייןלגבי  מצויהשהוראות התקנון     

 

 ש המשותף הצמוד לדירה:לק ברכו הח עורו שלשי  9.4

 של כל  ( לשטח 5ח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף טבין שס ששר ליחכל האפכקרוב  יהיה 

 עת שיקול דכפי שיידרש לפי  ום הבית המשותף,הקשור בריש רט אחרל פכ, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או ביחידות הדיור בבניין  

 כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים  ללקה שב חבחישו וסמכת.מרשות  ר ו/או כפי שיידרש על ידי כלמוכה  

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

 

 בית:ה לו סדרי קבלת החלטות בדבר ניה 9.5

 . 1969 -קבוע בחוק המקרקעין התשכ"טיהיה על פי ה 

 

 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 29  מתוך  23 'מע  14.05.2020ך: תארי /20,46דירות  /גןחד'   5  /  מפרט מכר למשתכן/ 2,3נים בניי /302 מגרש / ןשת מודיעיר מופרץ בוני הנגב/  / יהמסד לאיכות הבנ 

 

 :ליו בקשר אויבים המח ירותיםפות בהוצאות הבית המשותף ובשר ההשתתיעו ש 9.6

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

 וצאות הקבועות שלכאמור ברכיב הההיחסי  לקןיחויבו בתשלום חה בידי המוכר לא יעשה בהן שימוש בפועל ניידירות שהחזקה בהן תה

 , אשר המוכר יהיה פטור ף המשותלרכוש ביחס  ועלפריכה במתשלום רכיב ההוצאות בגין צ להבדיל בד,שותף בלאחזקת הרכוש המ

מור אן כוזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלה, לאחר שיוכיח  לגביהן כי לא היתה צריכה בפועל מתשלומן ביחס לדירות האמורות

 .קנון המצויבת

 

 וש המשותף(:זרו לרכיוחאו ש/)ו החלקים המוצאים מהרכוש המשותף  9.7

 כניות המצ"ב  ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתמהרכוש המש צאווי, כםבהסזה  בענייןר וע מהאממבלי לגרו      

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

 החברה. עדית שלהבלקביעתה ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי מהרכוש המשותף  וצאיםמגרש מקומות החניה שבתחום המ .א

 שטחי חוץ מקוריים.  . ב

 . , ככל שיש(ף משות ר עגלותמעט חדל) מחסנים .ג

 מסתורי כביסה. .ד

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

  .המוכרת מדו החניות והמחסנים לתא שבבעלותנים לדירות, יוצהמחס וו/א ככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות .ו

 

 

  ___ _________    ____________   _________ ___ 

 חתימת המוכר     תאריך          הקונה  חתימת         

 
 
 

 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'
  .הערות כלליות נספח ב'
 .אות זיכוייםטבל       נספח ג'
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 ות בעלי הדירותסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגמ – 'א ספחנ 

 

 המפרט: בלתי נפרד של ו כחלקפלו יצורתוכניות א 10.1  

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

 שותף בקומה.המהכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מטלא ק דהמי רה בקנהנמצאת הדיבה  המהקו תכנית 10.1.2   

 בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -מידה לא קטן מבקנה  תטיפוסי תכנית קומה 10.1.3   

  וש המשותף הרכ ןוסימ הכוללת 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מתכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מ 10.1.4   

 . 1:200ה מידה בצילום מוקטן לקנ ים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף דירתים טחיוש   

 . 1:100 -ידה לא קטן ממקומת גג בקנה תכנית  10.1.5   

משותפת  רחצהכוללת סימון  1:250בלת היתר בניה בקנה מידה תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק 10.1.6   

 .ודותמצנות וגי

 

 לרבות על פי כל דיןלבהתאם  גימור, שיש למסורת ולחומרי הורכמעלכל ה ושימוש יינתנו הוראות תחזוקהדירה ה ירתבעת מס 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם. )א(   

 מערכות מיזוג אוויר, ות, בטיח ותערכמלרבות ות בדירה ותקנמהרות השי ל מערכותתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת ש )ב(   

 כיוצא באלה.ת אלקטרומכניות ומערכו   

 פות ותקופתיות, אם נדרשות.טון ביקורות שות ואפיותדיר ג()   

 .רת קשטלפון ליציר ספק ומספרתקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המו )ד(   

 

 הגימור של חומרי ומערכות של הראות תחזוקה תכנית והו (1) יןה בבניה אשר לו נמסרת הדירה הראשונש דירוכלר ר ימסורהמוכ 10.3  

 עניין:בהמכר דירות פי חוק  בניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות עלה  

 על גימורם.פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין  )א(   

 מיזוג  , מעליות, מערכותמערכות בטיחותות השירות המותקנות בבניין לרבמערכות ת של נעמו ותחזוקהקה כוללת תחזו ()ב   

 באלה.וצא טרו מכניות וכיקיר, מערכות אלאוו   

 אם נדרשות. אפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות,תדירות ו )ג(   

 פק ומספר טלפון ליצירת קשר.רן/ סיצות רבות שמבמבנה, ל קניםתות המציוד ומערכו מפרט טכני ותעודות אחריות של )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  לפוןטח לרבות מספר והפיתו המערכותננים של הבניין, רשימת צוות המתכ )ה(   

 בטיחות  חשמל ותקשורת, מערכותות בלבד של אינסטלציה סניטרית, ( למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 כש הדירה האמור בכתב ולפיה על רוהמוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה  תוח.פיוב ת במבנהקטרומכניות אלוכומער   

 או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה. תלנציגות הזמניאותם  רלמסו   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 לדירה הערות כלליות למבנה ו

  .תר הבניהים למועד קבלת היהתקפ התכנון והבניה והתקן הישראלי,קנות ת שותלפי דריכות יהיו המלאו צריםכל המו .1

בבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה  )לא סלולרית( לאנטנה בת התקנת מתקןרה מחוותהא פט החברה .2

 ראות כל דין.להו פוף בכבלים ו/או צלחת לווין, בכ

להימנע  , ו/אוף ום המרתבת לשמירה על איטדרשת ו/או המתחייות וועד הבית, ולנקוט בכל פעולה הנבאמצעו ו/אבעצמו  לפעולייב מתח הנהקו .3

 סיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוסכדי  ולה שיש בהעמכל פ

 .רקיםון חניעת קלמני תקופתי

 רות. החלל בהן הן עוב ת צורת ו/או גובהבתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו אכוסו יוור כות כאממער .4

בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות . ווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםרבריצוף יעשו מיפוי וחב .5

 .)גרונגים(

לצורך מערכות מל, בזק, כבלים, תחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשים ב/טחד שה להעמיידרש החבראם תב ש כייעת ספק יודגלמנ .6

ובזכות  לצורך גישה, כן ןלרבות שימוש במתקני הבניי ים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתראו בניינים אחיין ו/נמשות הבהמש

 ים אלו.ין שטחאלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגופים ג היומו כן יכבלים. כ מעברל קרקעבות רצועות ההשימוש והטיפול בשטח/ים לר

 לטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.ויים חומרים הפם דירתין במחסנאיסור חמור לאחס חל .7

 ה לקונה.עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדיר יבוצעולא  .8

ן. ילל הבניוורור, המשרתים כת ומעברי צנרת ואיכול שיהיו תקרות מונמכות, קורו יםהדיירי ע" רכשושי שקיימים(,ככל ) סניםבמח .9

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. ונפרד למחסנים בלבד ם תעשה  מהרכוש המשותף ית החשמל למחסנהזנ

אך לא  ולים ליצור הפרעהל ועלחלם המקטיני ית כביסה,תלי רובאז ר באם יותקנושל דוד המים החמים ויח' מיזוג האווי מםמיקו  .10

 בוע במפרט.פחות מן הק

עומדת בדרישות יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם  ,ויר ע"י הקונהוג האוזרכות מיסופקו ויותקנו מעבאם י .11

 התקנות לרעשים ומפגעים.

י הקונה פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"יין, בני הו לחומרשהו שיגרמק כלזנאו  אובדן, מחסורהמוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי ל .12

הפריטים ,כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה  ,ר מכןחבדירה ובין לאתקנתם הן לפני לבניין, וזאת בי לדירה או

 והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.

מנת ת הקונה וזאת על העמדת הדירה לרשוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת ן תכוופבא המוגן, ורר המרחבלאו שיכי  חשוב להדגיש .13

 .באגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן אלהימצעלול  גז ראדון אשר שרידי קלסל

 ות, מחסניםחני ,בשטחים פרטיים, כגון גינותרו ר יעבאשה וים במבנכלל הדיירתות רשת הממערכות אחרו יתכנו שוחות ביוב או צנרת או .14

 כנני ויועצי הפרויקט. תעפ"י החלטת מ יקבעו ןומיקומ ות פרטיות, מספרןומרפס

בהתאם  גרש,מהשטח ש ועל חשבון פילרים )גומחות( עירוניים ושוחות של מערכות השונות )חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו במגר .15

 שרו ע"י הרשויות.שיאו וחפיתכניות הלת

 משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה. ם באריחי "אבןמרוצפיהנסיעה  ברים ואפילו דרכיים על שבילים, מעברכבים כבדנסיעה  .16

 ה.תיפגענ הרוכש לא ויותכזקרה ובכל מ ויות.יתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרש .17

 ניה תת קרקעיים)גפ"מ(, למרתפי חכניסה לרכבים המונעים בגז פחמימני ורה האס .18

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. בגז פחמימני )גפ"מ(,או לאחסן כל מתקן המופעל /חמור להתקין ואיסור  נוסף חלב .19

ו/או אופקית, בגבהים שונים  אנכיתה לויהעברה גן, תיתכן ל דיכ ראותת ובכפוף להולפי דרישות התכנון ו/או הנחיות הרשויו .20

מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות שאינן  ל האלמנטים שלשל כל ,בתכניותו בשונה מהמסומן ם שונה, כמסומן אובמיקו

, שמלקווי ח ואוורור, מ.א. תצנר שוחות ביוב, משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: צנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז,

ניה פרטית, חפים וחצרות, בת מרוצוות, בגג, במחסנים, במרפסחים צמודים לדירה, תקשורת וכדומה, בתחום הדירה, בשטטלפון

ם. בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/למצוין בתכניות, לפי החלטת היועצים הטכניי

ה הקונה יאפשר גיש ל בהן הן עוברות.אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החל סגירהו ו/ארה קלה יכוסו בתקכן ותימור מערכות כא

 ל."ול במערכות הנה וטיפקלתחזו

 השייכים לכללברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדירה, או המחסן או החניה, יתכן ועוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת,  .21

  ם.תפיקים משומהווים חלן, וייהבנ
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פיים, בהתאם לאילוצי התכנון, וישום וחלוקה סהליך רתנויים בייתכנו סטיות ושים, אינם סופיים ולות המגרש, הפיתוח, והחלקים הצמודיגבו .22

 הביצוע ולדרישות הרשויות.

כבר ה חירמאפשר בי המפרט הסעיפמ יפיםסעיף ו/או סעלמען הסר ספק במידה וטרם חתימת החוזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך ש .23

ו/או דרישה ו/או זכות  הא תהיה כל טענרוכש ללדעתו ו יות בהתאם לשיקולמתוך אחת האפשרו ושלם, לא תתאפשר בחירה. הקבלן יבחרה

 בחירה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן.

בחשמל  שימושה לותמהן. ע קט או חלקפרויה ירותו שתשרת את דיחובר למערכת החשמל המשותפת של הבית, וז  - T.V-מגבר אנטנה ל .24

 הבית המשותף.תהיה חלק מהוצאות של המגבר 

 רות באדנית אלא במכלי שתילה.ישתול צמחיה ישאין ל  - (שיש ככלניות בנויות )באד .25

דלי כגון: הב עיותבטעות ע, יתכנו תופבאבן טבעית, בריצוף וחיפוי ובכפוף לתקנים הישראלים ובהתאם לכללי המקצו -הבדלים בין אריחים  .26

 לודה. ות בכתמים דמוי חים )ברזל( המתבטאידים, "עיניים" וכן התחמצנות מינרלון, גגום, מרק

ערכת שלד הבניין )עמודים, קירות נושאים, קירות בטחון וכו'(, אינם בהכרח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן לא מ -חלקי בניין ינוי בש .27

הריסה ו/או לת עבודה הכולכן כל ' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. לז וכוג רת,ל, תקשוביוב, חשמים, מ רכותמע יות נתיבימסומנים בתוכנ

 .בדיקה ת, מחייבצפה לאחר קבלת החזקהררות, תקרה או בקי ק מירה לעוחד

ם מיב וות, ביולקטרומכניות אכרלמע וחוץ(, ו/או של פתחי בניה החסומים בזיגוג קבוע, חלונות בחלל גבוה )פנים  - הגישה לתחזוקה וניקוי  .28

, )פיגום 1139בת"י  מתאים והעומד ובציוד ות גובהרק מורשים לעבוד מקצוע ובאם נדרש ו גג/ות עליונים, יעשה רק ע"י בעליו/א

 מתרומם/תלוי, סנפלינג וכו'(.

רבות ת(, לסומרפחדרים ופרטיים ) טחיםשבעבר מ קונה יאפשר, הקירות בחזיתות הבנייןגגות, ו ןוניקיולצורך תחזוקה   -מעבר בשטח פרטי  .29

 .תאום מראשוב ןיינהעיבות , הכל כמקובל בנסציוד מכני וכלים קשירת פיגומים, סנפלינג, הנחת

 וכו' ככול שיהיו כגון: חשמל, תקשורת, גנרטור, מעליות, משאבות, מפוחים, מזגנים  -וקה  של מערכות טכניות ומערכות אלקטרומכניות זתח .30

 .אות התחזוקה ובהתאם להוראות כל דיןם להרתאבה ו הקונההבית ו/א יגותצנע"י תיעשה 

חרום לצורך  בעתאשר ישמש את כלל הדיירים בקומה חיצוני חילוץ  דלת/ןימוקם חלו ןייבבנמה ות בכל קבאחת מהדירותכן וי -חלון חילוץ  .31

וכי בעת חירום יאפשר זה,  תחבפ קבוערג ייקבע סו י לאכ חייבמת ,ת החילוץאשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דל ,מעבר ומילוט. הקונה

 ת הדירה.רלרוכש טרם בחידע זה יהעביר מעל המוכר לילוץ. ה אל חלון/דלת החאת המעבר בדיר

 במבנה ובחלקיו השונים הותקנו מערכות אלקטרומכניות ואחרות המחייבות תחזוקה מקצועית -הדרכה לטיפול שוטף במערכות  .32

וד או המתקינות חברות ספקיות הציקה במבנה, את נציגי היצרנים ו/או הת החזבללק ן בסמוךהחובה לזמחלה  רהמוכושוטפת, על 

 לאופן השימוש והתחזוקה. ות הביתגלנצי לת הדרכהורך קבצציוד, לה

 

 אחרותהערות כלליות 

פעות באופן מוש ,יטנולו/או גרן, אספלט בטו תורצפ חת בחשבון כייש לק -)מיסעות, מעברים, שבילים וכו'(  השפעות ססמיות על חומרי גמר .33

גש כי אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפקודי בתופעה דלמניעת ספק יואלו.  תם ברצפותכנו סדקים זעיריאו תרמיות ולכן יטבעי מתזוזות ססמיות ו/

  ופעה.לחומרים אלו. יש לבצע תחזוקה שוטפת בהתאם לשכיחות התטבעית זו, האופיינית 

 י לגרועלן הן בנוסף ומבלהוראות המפרט כו  גרוע מההערות האמורות בתכניות, וכי בלי לומסף הן בנו  ערות הנ"לי ההכ בזה מובהר .34

 בהסכם. מהאמור
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   זיכויים טבלאות   –' גספח נ 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 

 הערות מיוחדות 

קון לצו המכר ותי 1974-ד, התשל"ר )דירות(המכ קולח 6בתיקון מס'  ריכוז זיכויים אלה הינם בהתאם להוראות המכרז וכנדרש .1
נויים מהמפרט והתכניות המצורפים ין לא יבוצעו ששם להלרפרט לנ "י הוראות המכרז,כר(. מובהר כי עפ)מפרט המ 2015-התשע"ה

 להסכם המכר ולא יבוצעו זיכויים ו/או חיובים אחרים.
 

 ים מע"מ.כוללאינם  להלןהמחירים הנקובים  .2
 

 הסכם המכר. הידוע ביום חתימתמדד תשומות הבניה, מדד הבסיס:המדד ים ל:ודצמ נספח זההנקובים ברים יחהמ .3
 

ה )במסגרת הליך שינויי דיירים( אל להודיע לחברה/קבלן, על רצונו או אי רצונו לנצל זכותו לזיכויים הרוכש הדירשעל אחרון ההמועד  .4
רה לפחות מועד החתימה על הסכם המכר  ובכל מקמים מי 30 לן בתוךהחברה/הקבע"י  ההדירימסר לרוכש  )להלן: "מועד ההודעה"(,

 ההיתר. קודם למועד קבלת יום  60
 

דירה כאמור עד התאריך האמור ובכפוף למתן הודעת תזכורת ע"י הקבלן בתום התקופה, תתקבל כוויתור לזכותו זו הי הודעת רוכש א .5
 על פי כל דין.

 
המטבח תתאפשר  ספק החברה, התקנתשנבחר ע"י הרוכש ספק מטבחים שאינו וככל ם נניח המתוכונות המטבן אריגוי בניצול זיכ .6

 חריות הרוכש ועל חשבונו.אירת הדירה, ובאחר מסלוכש רק לר
 

 .308/2016ידוע לי כי זכותי לקבל זיכוי כנגד ויתור על הפריטים הנ"ל בלבד, בהתאם למכרז מר/ .7
 

 י.התאם למועד הזיכוד תשומות הבניה בכאשר הוא מוצמד למד רון בגין הממכרם האחלוהתשיקוזז מוהמצטבר  כוללה יכויסכום הז .8
 

 .חשמל ינתן בתנאי שמספר הנקודות ותשתיות החשמל לא יפחתו מהדרישות על פי כל דין.  תיכויים לנקודומתן הז .9
 

י חדרים כאשר חדרי השירותים כל שנל חותאחד לפ מעגל סופיותר י ביתיחשמל, במתקן בהתאם לחוקים והתקנים הנוגעים ל .10
, מייבש, מדיח כלים, בישול ומזגן אינם כלולים במספר הי, מכונת כביסד חשמלוגלים לדחישוב החדרים. מעים אינם כלולים בוהמעבר

 .להנ" דות והמעגליםהמזערי הנדרש של מעגלים סופיים, ובהתאם לכך אין אפשרות לבטל את הנקו
 

 ת ונורמטיבית,בסיסי אוי, והישרד השיכון והבינמפרט הבסיסי של מקע/טלפון במפרטי המכר הינה על פי הבית תר/מאוקודות הכמות נ .11
 ולכן לא מומלץ להפחית ממנה.

 
לת החזקה ר קבחארק לאפשר לי אך וככל וניצלתי את הזכות לזיכוי בגין פריט מהפרטים הנ"ל, האפשרות להתקינם באופן עצמאי תת .12

 ר.כטרם מסירת הממאפשר בת"ב לא תצורך מדידות וכיוגם גישה לממכר ל ועל חשבוני. למען הסר ספק יובהר כייותי חרובאבממכר, 
*למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/תקשורת/מים/ביוב. הנמצאים באלמנטים יצוקים ובנויים והסתיימה התקנתם יחשבו כסיום 

 האמור במפרט המכרודעת רוכש על מימוש זכותו לזיכוי מיין הענר לחוק המכל 6תיקון תו בועכמשמתקנת הפריט" "ה
ה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא תינתן אפשרות לבחור פריטים שונים בין ראחד מספקי החבל ספק צוצגים א*פרטים שונים המ

 ספקים שונים לדוגמא: כלים סניטריים וברזים.
 

ה על נספח זה, ברה/המוכרת והקונחרים המפורטים בטבלה זו, בחתימת החהמתומם ט/ים מהפריו לזיכוייזכות לבפועמימש הקונה  .13
 כשינויים מוסכמים במפרט המכר. רצע הקונה כאמויים שבואו השיניר
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 + עבודה. חומר לבן+ חומר שחור -קומפלט

 חד בודד. יט ארפ -יטפר

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  - טבח, רחצה ות מרונ: א נושא
 
 

סעיף 
במפרט 

 רהמכ
 תיאור

 חומר/
 ודהעב

 יח'
יכוי מחיר ז

 חליח' בש"
 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 6 לכלל ארונות המטבחזיכוי 

מטבח, ברז מטבח, תחתון/עליון, משטח עבודה, כיור 
 מכר.רט הפמר שב(, לפי התיאוחיפוי מטבח

 5,812 --- --- --- לטקומפ

3.3.3 
ינטגרלי(, לפי . כולל כיור אלליכארון רחצה )בחדר רחצה 

 כר.פרט הממיאור שבהת
  --- 600 --- קומפלט

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים 
 

 
 הערות:

 התקנה יכוי פריט+.כל המחירים כוללים ז1
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 "כהס מותכ

   100 יטפר קומפלט לפי התיאור במפרט המכר. צה, רח יורברז לכ סוללת 3.6

3.6 
 טי התיאור במפר,  לפםיילת ידינטללת ברז לכיור סו

 המכר.
   80 פריט קומפלט

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

3.6 
מפרט ור באיי הת,  לפנטרפוץ()אי סוללת ברז למקלחת

 .המכר
   102 ריטפ טקומפל
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 בגין זיכויים מחיר   -תקשורת נושא: חשמל/ 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה   3.7

   78 טפרי פלטקומ זיכוי –ר ואקע מבית ת  3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט נקודת טלפון 

 
 : החשמל/תקשורת לטבלאות ות הער

 (, במפרט המכר. 5)טבלה  3.7ות לאחר סעיף ת כללי וראה הער .1

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ________ ____    __________ _ _   _________ ___ 
 חתימת המוכר     תאריך         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


