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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 . (1.1-1.2) שכתובת המבנה ומיקום המגר : 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 או יםדהמוצמ םיפרוט שטחים נוספ  :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

 
 ואביזריה דהורה, ציידין, המבנה, היאור 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. חדרים וגימורים בדירה ושטחים ת מרשי (2 ה)טבל  :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(3)טבלה   :3.5סעיף         
 (. 3.6.1-3.6.8) םנוספי היואביזרי אינסטלצ ,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   
 (. 6.2.1-6.2.8יתוח המגרש )פ  :6.2יף עס  

 .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   
 הדיירים. ושמים לשי/ר: מערכת מיזוג אויר בחד7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6סעיף   
 תף.שומרכוש ההמהחלקים המוצאים   :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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 . חדרים 5 מס' חדרים: / מדגםדירה  מורשת מודיעין  שם האתר: 

 __ דירה מס':   

 1 קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ : 'מס  חניה  

 __ בנין מס':   
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .יקבע ע"י הרשות המקומית :מס' תבי  מורשת: רחוב  מודיעין: בו שי  .1   

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

 . 420-0241646החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 .מקרקעי ישראל רשות: רכי שם המח 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   ת החכירה:פו תק 22.    

 

 ("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  

 ת שמש.ומרפס, מרפסת שירות*, )בית שימוש נפרד( רותי אורחיםיש חת(,לק)מרחצה הורים חדר אמבטיה(, ) כללי חדר רחצה 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    

 חוץ של הדירה.ה קירותהעוברים על פניהם החיצוניים של  לע הנוצר על ידי הקוויםבתוך המצו השטח הכלוא )א(    

  –ן זה לעניי     

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

 אחרת. תידירה או תוכנבקומה או בינה לבין      

 החוץ;במרכזו של קיר ולע האמור מצרה אחרת יעבור קו הכאשר 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.ירה; שטח הדירה יהיה בד  סלכל מפבדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל אושב פעם כל מהלך מדרגות בדירה יח שלשטחו  (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה ת םבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובה (ד)      

 בניה )בקשה להיתר(. הוהתכנון  תקנות –)להלן  1970      

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

 :המשמשים את הדירה באופן בלעדי ה או רי שטחים נוספים המוצמדים לדפירוט  .6 

דמוי  ]קירוי הכוונה למשטח מלאות /שמש מקורהה ות/מרפסתכה מתו  בנספח א' להסכם המכר רטכמפו :( 1)ת שמש בשטחו מרפס 6.1   

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

כנית ת )יש לצרף  כמפורט בנספח א' להסכם המכר: מס' פתחים בתקרה לשחרור עשן(ת וב)בעק מקורה חלקית /מקורה חניה  6.2   

 המוצמדת(; הינמקום הח שטחי החניה עם סימון

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

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 אין.: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6    

 : אין.שטח(ו)מהות  או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם פים המוצמדיםסו נ זורים,חלקים/א/אם יש שטחים 6.7    
     

 הערות לחישובי השטחים:     

 המצולע הנוצר על ידי הקווים וך צפה הכלוא בתרהח הוא שטמרפסת ה של ת לדירה; שטחיונמרפסת חיצ –" מרפסת שמש " .1   

 בלים וגשל קירות הדירה ההבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור התשיפידת חאשר מ לקה, בשלמות או בח רהחשופה ו/או מקו ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

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

 .פסת לשמשהמר שיפתח    

 בינו לבין חלק של דירה  דיחסן מפרמהכאשר קיר  ת שטח הקירות;ספן בתו, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  .2   

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

 ס"מ;   20  וץ בעוביהחמתחת לקירות ץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי טח הכלוא בין קירות החוהש א, הושטחו של מרתף .3    

 כאשר קיר המרתף  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;ריד בינו לבין חלק של דירה אחרת רתף מפמהשר קיר אכ    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     
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 מכר במפרט הפיע המו חצרשטח ה ןיב  5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל רצחשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 סטיות קבילות: .7  

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

  לה דולעניין שטחה של חצר תותר סטייה גובין השטח למעשה; ואולם  6-ו 5עיפים סבבין שטח כמפורט  2%סטייה בשיעור של עד  )א(    

 לעיל. 4רה עהו 6.6יף ורט בסעכמפ יותר    

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד     

 לעיל.  6-, ו5המפורטים בסעיפים  ם אחרים )למעט שטח חצר(,יחמשטח הדירה ושט 2%יעלו על     

הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה  רט ומידות האבזרים למעשהבמפ זריםהאב בין מידות 5%שיעור של עד ב סטייה ב()   

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

 

  .אדריכלים שטרנשייןלארי  "(:האדריכל)"להלן "  ורך הבקשה להיתרע שם .8

 .נווה אילן -קריית התקשורת : תבו כת 077-4512520 : סקפ 02-5792044 :ן טלפו  

 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 
 

 

 ה ואביזריהה, הדירה, ציודנבניין, המתיאור הב ב. 
 

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

 .תף ש המשווכהבניין או שטחים בר חזית   

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

     

 

 .ין הבני  תיאור .1

 

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

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

""L17  ין תעשה בין בניממפלס הרחוב ף החניה גישה למרת) לכל הבניינים יםפתתפים משוהמר. -2רתף רק מעל מנמצא

""L17 לבניין "H26").   

   
 

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

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

 ;, הכוונה למגורים בלבד )*(דירות. ריםוגדירות למ 18L:  18ם מדג 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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 קומהל בניין וייעודה של ככל פירוט הקומות ב – 1טבלה מס'  1.3

 בנייניםפות לכל הותמשקומות 

 נוי או תיאור יכ

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס כניסה 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 קומת מרתף 

בכל בניין: מבואה קומתית, מעלית, חדר  

מים וחדר משאבות   י/ גות, מאגררדמ

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

ים,  מעברים, מחסנ  ת,חניות, מיסעו כללי:

ניות לפי דרישת  כט ומערכות מתקנים 

 ות. המתכננים והרשוי

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

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  עברים,מ חניות, מיסעות, כללי:

ות לפי דרישת  ינ ערכות טכם וממתקני

 רשויות. המתכננים וה

אין גישה ישירה    -1בקומת מרתף 

 . L17לבניין 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

סמוכים   םיו/או ימוקמו בבניין/ 

 וישרתו הבניין. 

 

 H26מדגם  - 2,3 מס' בניינים
 

 4 קרקע  ןיינבל קומת הכניסה 

 –כניסה )לובי ת או, מב גן( )דירות  יםורמג

בחלקו חלל כפול(,  מעלית, חדר מדרגות,  

חדרי עגלות, חדר אשפה, מתקנים   ,

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

   והרשויות. 

   חצוברי גז מרכזיים, בפיתו

 . (1,4)בסמוך לבניינים 

 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

ים  ם בניין/ים סמוכבבניין ישרתו ג

מוכים  ים ס / ןימו בבניקוו/או ימ

 וישרתו הבניין. 

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-5 

4 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 ות. יודרישת המתכננים והרש 

--- 

 מגורים  קומת

 )פנטהאוז(
6 2 

ר  מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חד

  יניות לפ כט ם ומערכות מדרגות, מתקני

 המתכננים והרשויות.  דרישת

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  חדר מדרגות קומתית )לא מקורה(, מבואה 

, מערכות סולאריות, מתקנים  )מקורה(

(, לפי  תוומערכות טכניות )משותפות/ פרטי

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
7  --- --- --- 

 קומות סך הכל 

 יןינבב 
 )הראשי(.  ין הקומות לא נכלל הגג העליוןינבמ 9

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

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

  .)בקשה להיתר([  

 מקובלת ה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטההקומות בפועל עשוי להשתנות כגון מפרט הינו נומינלי. כינוימות בוקי מס' הונכי )ד( 

   ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון הבחב'   

 בכל בניין: (ראשיים) משותפים י מדרגות/רדח 1.4  

  עד למפלס הגג. מרתף ממפלס קומת  מקורה: תו גחדר מדר אפיון כל; 1: ן יי בנבי המדרגות /מספר חדר    

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

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

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

 .אין מר:עמדת שו  1.6  
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 :בכל בניין  רמגעבודות ו  ניין בה רי חומ .2

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

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

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

   הישראלי למניעת החלקה. ן ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התק                 

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

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

  .השלד מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  ים מבטון, לפי החלטת מהנדסשע: בטון מזוין, או אלמנטים מתוחומר גגות הבניין: 2.4

 :  1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי  עץ.וחיות הינהלפי  ם:טו שיפועי ניקוז ואי    

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

 ות מהנדס השלד.חיהנלפי  ,(או בלוק תאי )איטונג ירות, בלוקי בטון,החוץ ובצד הפונה לד  

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

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

 :ץ גימור קירות חו 2.6

 הבניה. בהיתר םי התנאיפלהכל  ה.יקדוגמת קרמי קשיח ו/או אבן מלאכותית ו/או חיפו : אבן טבעיתעיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

 משולב עם חיפויים אחרים;  שכבות( 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 1004י ת"י  פ   רש על נד ה   ר הבידוד האקוסטי השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעו   מהנדס   נחיות ה    

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

 :ראשי  מדרגותחדר  2.8

   ;נדסלפי חישובי המה עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: רות מעטפתי ק 2.8.1  

בעל "תו תקן  ,חיפוי בשיפולים+ צבע אקריליבצבע אקרילי עד תקרה. שכבות(, גימור  2) טיח: חומר: פניםרות י קגימור  2.8.2                

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

ון מטעם מכירוק"  בעל "תו תקןאקרילי מלבין גימור  + סיד סינתטישכבות 2: טיח מרוח: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:   

  . התקנים

 מדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות   : ודסטיםפו  מדרגות 2.8.3 

 ודסטים ופסים מחוספסים כנגד החלקה. פההתקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות ו  

 יבוצע על פי הוראות כל דין. מעליתהומדרגות ה לחדריי סטהבידוד האקו . 2279הכל בהתאם לת"י               

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

 גות.רדחדר המבאמצעות : )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 :מבואה )לובי( קומתית 2.9

מת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, , דוגחייפוי קשחביהיו ם ניגימור קירות פ: רחומ: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

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

 ת לא יבוצע )במקרה של תקרה מונמכמלבין סינטטי "בעל תו תקן ירוק"  : טיח + צבע מרו ח: גימור תקרה 

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

  :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי  דאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות ע: חומר: ימור קירות פניםג

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

 או תקרה דקורטיבית.  ו/או תקרת משנה מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד : טיח + צבע רמחו : קרהת מורי ג

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-מ תאבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחחומר: : ריצוף

 .למניעת החלקה

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

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

 תו ארונ. ('ום וכ, מיארונות חשמל מחות,)למעט גוסינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבועטיח קירות ותקרה: : למחסנים םפרוזדורי 

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. מערכות:ל
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בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע בבטון : גימור קירות חניה :מקורה חלקית/עבודות גמר חניה מקורה 2.11

 :גימור תקרהקנים. תה 

    ים.ק" מטעם מכון התקנבמלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירו: בטון צבוע חומר

 , משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף  רצפת גימור: מקורה חלקית/מקורה חניה ור רצפתמי ג 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םים טכניירדבח :קרהת מורי ג. (שמל, מים וכו'ות חארונ )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבוע: טיח מור קירותי ג 

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

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

 ין.התאם לדרישות כל דעבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, ב אשפה: רדח

 

  :תו הער

 צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. בבטון  או  פנים בטיח יעת קירות/תקרה יעשו בצ . 1

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

 

 

 בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת ע"י מערכת אינטרקום ומחזיר  וג(גיניום וזימ)אלו ואההמב במכלולב משול : יש,ן לבניידלת כניסה  2.13

 (. 3.7.8)ראה סעיף שמן, כולל אינטרקום                

 (,הלפי דרישות הרשויות והיתר הבני אלומיניום מזוגגאו  "י תוכנית )מתכתפע יש, :1בבניין : ין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה

  אין. : 2,3,4ם ני י יבבנ .וןפצ ווןמכי ביציאה/ כניסה

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

 בניהיתר הלפי התאור, חומר וכמות,  :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף תות פח.לד דלתות חדרים טכניים:  

 ן. יא  :ומתי ק בי לו ת תו דל 15.2

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

 רה  ות ולחצן מתוך הדיכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגלחצן הדלקת אור ב ובבניין המגורים יהי                 

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

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

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

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יסן ך המחיואליו מש ידירתנה הלמו              

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

            גם  ותין וישרינבו במוקמו/או י במגרש וכיםתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין/ים סמרה )יבחהחלטת ה

 משותפות שישרתו אתהעלויות התיקון של המערכות , התשלומים ו/או , בכפוף לאישור הרשויות השונותבמגרש סמוכים בניינן/ים

 (.ל הבניינים במגרשו ע"י נציגויות הבית שמלהבניינים ע"פ העניין ישו כלל

 

 י(הו י זי פרט –מור בפרק א' תיאור הדירה )בנוסף לא .3

 

 :*ה הדירהבו ג 3.1  

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

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

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

 

 מינימליבשטח ה ה הדירהבורה גמקבכל נה. ת ותקרות משלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיוהערה: * 

 הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.  
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 המשמשים אותה.ו לה א מדיםהמוצ בדירה ובשטחים רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2 

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

 ( 1)תקירו מרחו תיאור 

 (2) תותקרו תמר קירוג
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 כניסה 
 

 ןוטבלוקי ב  בטון,
 ( 1)אחר וא

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

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

 )באם קיים(.  חלוןור  אז ט עלמ
 --- ( 4)ראה  ון ת ח ת חיפוי מעל משטח ארון   ראה פרוט בהערות בהמשך. 

 ל כ ו ת א פינ 
 וקי בטוןל ב  בטון,

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

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   בטון,

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

 ורים ה ה נ י חדר ש 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ם י הור צה  חדר רח 
 חת( ל ק )מ 

 בלוקי בטון ,ןבטו
 ( 1)או אחר

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

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

 חדרי שינה 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)חרא  או

 . רות בהמשךבהע טוראה פר ןיא ( 3)ה אר ( 2)אחר 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

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

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 . התקנים עם מכוןט מוק" רן יתק  "תו
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 שרותי אורחים 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

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

 ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ראה  ה קיקרמ  פוייח . ערות  בהמשךראה פרוט בה 

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ת שמש  ו מרפס 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  ןאי ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 דירתי  מחסן  
 ( מד וצ שה   )ככל 

בלוקי בטון או   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 

 לטבלה:והבהרות ות הער

 ככל שיהיו כאלה, ניתן  -מתועשים/מתועשים למחצה  חוץ )בדופן פנים של קירות בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :ר קירותמו ח ( 1) 

 הרלוונטית לרבות  ס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינהי גבבלוק שמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס,  

 בחדרי  לוקי בטון תאי/בלוקי גבס.ן/בבטוהפנים )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי  קירות .מגורים( יניינבידוד תרמי של ב : 1045בת"י   

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

 בממ"ד לפי הנחיות .ונטיםהרלו םיות התקנשיודר תכנון המהנדסלפי , ולברמי/ בגר/ או משגבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות ( 2)

 .ם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבסאב .פקוד העורף         

 . ילם הישראינהתק ו תקן ירוק" מטעם מכוןכל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "ת לבן. :גוון  יעה בצבע אקרילי.בצ  

 לבן. גוון: .פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  .ת החברהטהחללפי גבס/ בגר/ או משולב, : טיח /טיח מר תקרותג

    בחירת  סוגי ריצוף ל   . R-9ות ובדרגת התנגדות להחלקה התקינה והחקיקה הרלוונטיות  ריש ד ו   2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י   :ריצוף ( 3) 

 להלן: אריחים מסוג גרניט פורצלן.    ורט למפ המוכר ו/או הספקים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם  שיציג   פשרויות א  כמה   הקונה  מתוך 
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ס"מ או   45/45או  ס"מ    60/60במידות  ניטרלי.    -א בגוון בהיר  י ן ה ה משאחת    דוגמאות/גוונים לפחות   3  -סדרות של ריצוף ו   4  מבין ה  לבחיר 

 נדרש לחדרים אלו. המ   חותה  פ   תהיה דרגת מניעת ההחלקה לא  ס"מ.    33/33

  המוכר יהיה פטור מהצגת אריח במידות אלו  אינו ניתן לאספקה )עפ"י אישור והצהרת הספק(    ס"מ  45/45במידה ואריח לריצוף במידות    

 מפורט להלן:יע לקונה סדרה נוספת או מידות אריח חלופי כ להצ יב  יחאולם יהיה  

   :  ( ר המוכ א להחלטת ן החלופות הי)הבחירה בי  

 ס"מ.   60/60,  "מ ס   33/33  בנוסף למידות האריחים:    במידות חלופיות אריח     א. 

 סדרות של ריצוף   5נה, לכל הפחות,  לקו  יציג   לכל מידת אריח, המוכר  לכל מידת אריח המיועד לריצוף, כלומר    סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 לי;יטר לפחות אחד מהם בגוון בהיר נ בדירות מגורים,  ימוש שב   כיחים ש וצים  ם לדוגמאות/גוונים נפו דוגמאות/גוונים התואמי   3-ו           
ונטיות ובדרגת רלוה ה ק יודרישות התקינה והחק  2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א' : ומרפסת שרות , שירותיםריצוף בחדרי רחצה -  

לפחות דוגמאות/גוונים    3  -וף ו צי ות של ר רד ס  4  בחירה מבין וג קרמיקה ל , אריחים מס R-11וברצפת תא מקלחת R-10 התנגדות להחלקה  

דרגת מניעת   מידות האריחים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר לפי האמור לעיל.  ניטרלי.  -יר  בה  שאחת מהן היא בגוון 

ר ח ב ספק, שי ה  ה או שתציג החבר גוון/מידה,  הרוכש תעשה מאחת מסוג/דוגמא/   בחירת יה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  א תהה לחלק ה ה 

 ידה.על  

המתאימים ניטרלי.   -דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר    3  -סדרות של ריצוף ו   4  בין סוג א'. לבחירה מ  :ת שמשו במרפסריצוף  -

ציג החברה או בחר שת מ מ בחירת הרוכש תעשה   חשוף לגשם. שאינה פחותה לריצוף ז, ובדרגת ההחלקה יקוי נעובגודלם ליצירת שיפ

 ך בשיפולים(.צורין )במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, א ידה. יבחר עלש פק,סה

  :רותיםי וש חדרי רחצה חיפוי  ( 4)

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

)חיפוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת  . ידה שתציג החברה או הספק, שיבחר על גוון/מידה, / מדוגמא   שה מאחת ע ת וכש  ס"מ. בחירת הר

 ח+ צבע אקרילי(. ה טילתקר הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, "מ ס   0/502נוספות   ת מידו דות דומות למפרט וכן ב בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המי   

 רה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפות והנקזיםגיויה תבוצע סגל נרתבמחיר הדירה. לצ

 ם.יכרים סמודחיין/מעבר מים לחלקי בניעת למנ םרטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיירים באזו

-במידות כ   ניטרלי.   –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר    3ן לפחות  מבירה  בחיסוג א',    –חיפוי קירות קרמיקה  : מטבחחיפוי ב  

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

מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי אם  תו  רות חיפוי קי  BIתחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת  ארון    ל ודה )מע בע טח ה מש 

 בקירות: טיח + צבע אקרילי. וי ו החיפ  מ' מעל הריצוף(. מעל   1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה  

 . מ"ר   .200  עד   ח הבודד רי א ה שטח   . ו צא טר  ו א  גרניט פורצלןריצוף   סוג א'.)ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות: 

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

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

 ת יניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמאלומ הקניה( מעבהר יתבה)באם לא נקבע אחרת  עיצוב מעקות המרפסות – מעקה 

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

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

 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) נותר בתקתוגובה המ דע ה()מדרג מונמך/מוגבה סף יתכןגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 בטבלה. המצויןחיפוי הקירות יעשה לגובה בה גו  - חיפוי קירות 

 ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVC  יבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או   –פרופיל פינות בחיפוי   

 ש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה.ליטו עצלא יבו יכדגש למניעת ספק יו - הברקהליטוש/ 

 ו/או  דהלפ ו/או ( עץ ו/או בטוןככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכר) – , קורה/ותהולרגפ 

  .משולב 

 טבח, ארונות למערכותארון מ ים, בגבפות מחבשולי קירות וחזיתו עטלמ ס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 פינות )גרונג(.לים, ללא קיטום יפווש ואזורים טכניים. חיפוי 

  לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(רש דננים לריצוף באבן טבעית וקרמיקה, לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 מ לפחות.מ" 1לריצוף טראצו    

 רך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחין כצוי ש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באםיהם יבגתקנים למו יוד )מובהר כי צ

 שצורף להסכם הרכישה(. 
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 ארונות: 3.3

חה של הכיור/ ה שטולהתקנ רון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאיםאה :ן ו ארון מטבח תחת   3.3.1 

 דיח כלים. נה למ(, הכ)כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה תוניים מובריה לכהכנ

   . MDFחלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או  שארט. קיגוף הארון והמדפים יהיו מעץ )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ ד                    

 מעל   לפחותס"מ  90 -ת. גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כמ לפחו"ס  60-כ  יהיהן, כולל חזית הדלתות, עומק הארו                   

 תחתית הארון.של ות ביס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רט 10 -סף הרצפה. בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כ  

 יותקנו "פתרונות פינה".הארון  פינה שלה ידותגובהו ולכל עומקו. ביחס"מ לפחות, לכל  60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב    

 לבן ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י גוונים לפחות )מהם אחד  5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמני: ו צי חי ציפו: מתכת. ידיות  

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

  ;ראה הערה בהמשך*: ן הארו אורך ותדי מ  

    ראה נספח ג' :התחתון  המטבחמחיר לזיכוי בעד ארון   

     

מאבן  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ דהעבו חלבחירת הקונה משט : תיאור:ולכל אורכו  משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון 

עם שוליים לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 י "ת שותדריל שווה ערך(, העונהטבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או 

יותקן קנט  המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחכל היקפם. זית הארונות בחס לח"מ ביס  2בהבלטה של 

זית המשטח ככל  בוד בחעם עי י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאהמוכר )הקונה ר בודו יקבע ע"ין עישאופ עליון מוגבה

 זה(. . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע היקף המשטח ם בכלימולל אף כ נדרשה

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3מוכר תציג בפני הקונה ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/הפק/הס ואמגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/לבחירת הקונה מתוך  גוון:  

  חד(.. לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד א(ניטרלי ריה בה)אחד מגוונים אלו יהי גוונים לפחות    

  

 .יש :עליון ארון מטבח    3.3.2 

ח עליון. במקרה זה לא יותר ארון מטבח מטבון ראמ"א  2 -מ"א ארון מטבח תחתון ב 1המוכר יהיה רשאי  להמיר עד הערה: 

 . פינתי עליון

 תון.ח התחבטארון המל התאםיהיה בן המטבח העליון מבנה וציפוי ארו

 ס"מ לפחות. הארון יכלול לפחות מדף אחד לכל אורכו. 30קו ומועס"מ לפחות  75גובהו של הארון העליון 

 

לחני ושתלוי או מונח הכולל כיור  העשוי עץ סנדוויץ' או טרספה, מתועשתחתון  וןאר ,()כללי רחצה בחדרארונות אחרים )ציין(:  3.3.3 

 ס"מ לפחות.   80 -כ ת:דו מי וצירי נירוסטה.  ,לרבות מגרה/ות, דלת/ותאו שיש,  נטגרלי(יא)רץ קוו או  מחרס   

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

    ראה נספח ג' הרחצה:כוי בעד ארון לזי  מחיר  

 

               :הערות  

)פינה ככל  רהקי רך או ל . המדידה3.3.2והכל בכפוף להערה בסעיף  מטר אורך 0.6מטבח  תונו רא כללית של אורך מדידת   (1) 

המשולבים בתוך ( ררמק טע)למ המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב (. חלליםבאורך הארון  פעמיים מחושבתשקיימת 

   זה. אורי מת היו כסטי בשיח אארונות המטבח, ל אורך מידותב 5% -טיות עד כס באורך הארונות. הארונות יכללו 

ת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח עצמי, על הקונה לקח ביצועטבח ו במקרה של זיכוי עבור ארונות המ ( 2) 

 תח/ים אלו לצורך תחזוקה.ש לאפשר גישה לפ. י פיםתו פתח/י גישה לקולטן/ים מש קיימים

 .הקונה להחלטת הינם ן תחתו  ון ראב יםמובנ 'וכו  תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  (3)

  דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את המוכר על ,להתקינם שלא ההקונ החליט -                     

ח י דז למשל מים וניקו  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת שיועדו  מותבמקו                        

 החברה תנחה את  נים שהחברה תקבע ובמועד שוח זמפי הלבאחריות הקונה לדווח על בחירותו על תחת הכיור.           

 . הרוכש         
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  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

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

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי  5,  יםגלגל ללכו םניצבי ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( ית כביסהי ללתצוני יחן תקמי 

 .מטר סה"כ 8 -לי כביסה באורך של לא פחות מל חב כול  מ"ס 120באורך מינימלי של או מתקן מתרומם  ,ס"מ 160של 

 .קן מתקן שווה ערך בחצרלדירות הגן: אפשר שיות 

 .5100מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: : הור כביסתסמ 

 

 

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

 

 סיםירת ותחלונ   דלתות ---

 ר חד
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /ניוםאלומי
 כת(מת

סוג פתיחה )ציר  
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 (תמתכ

ה  פתיחסוג 
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
ם/  אלומיניו
 (מתכת

 חומר שלבים 
  ציר/חה)יתפג וס

.כ/נגרר/  כ.ע
 כיס/חשמלי(

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  וןבטח פלדה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור 

1 

 .ע.כ כ  רנגר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 265/220-כ --- 265/220-כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ז מאלומ' 

1 

 ילה ידנילג אלומ'  ' מאלו

 115/115 -כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 אלומ' מזוגג 
 סב נטוי

 )דריי קיפ( 
 ע ובמעל חלק ק

1 

 גלילה ידני אלומ'  ומ' לא

 75/140 -כ 75/140 -כ 80/210-כ

 2חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ' מז אלומ

1 

 ילה ידנילג אלומ'  ' מאלו

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 ניד יגלילה  אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

  כחדר שינה
4) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
  גילה(. ציר )ר

 חוץ פתיחה 

1 

 וגג אלומ' מז 
 או  ככ.ע.   ררגנ

יות  לפי הנח 
 א הג"

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  ומ' לא

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים,  שתיים   וכנף אחת א 

          או ציר רגילה לפי הנחיות הג"א.   לכיס. 
--- --- 

רחצה   .ח
 הורים

1 

 ר רגילה יצ   צוהר+  עץ

1 

 ומ' מזוגג לא
 ויט נ

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ

ח. רחצה  
 כללי

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 ג מזוג  ' מאלו
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 80/210-כ

 שירותי
 אורחים

1 

 לה ר רגייצ +צוהר  עץ 

--- 
 אוורור 
 מכני

--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ
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 סיםירת ותחלונ   דלתות ---

 ר חד
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /ניוםאלומי
 כת(מת

סוג פתיחה )ציר  
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 (תמתכ

ה  פתיחסוג 
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
ם/  אלומיניו
 (מתכת

 חומר שלבים 
  ציר/חה)יתפג וס

.כ/נגרר/  כ.ע
 כיס/חשמלי(

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 80/210 -כ

1 

 ציר רגילה  טחוןפלדה בי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/215 -כ

י  דירת   סן מח 
 וד צמ 

  )ככל 
 ( מד וצ שה 

1 

 רגילה  רצי פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ך אחר שצורף להסכם הרכישה(.סמאו במר זה כמבטבלה, במפרט  צוין )הקיים בפועל רק באם 

ית בתחתט פולימרי קנ תנקללו התכית למים ודועמינה תהייהדלתות רגילה. ת ציר ובפתיח 23דלת עץ לבודה בהתאם לתקן ישראלי מס' = עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר , לומיניוםעץ האות יויחהנלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ' ס"מ לפחות )ראה פרוט יתר בסעיף י' בהמשך(.  7ת בגובה דלה

יר, ( בקגומחה )כיס ךולת ף ו/אונכ גררת עלכנף נ=  ניגרר כ.ע.כשתפלת, מ ילה+= רג )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ פתיחה, 

כולל אטם  וי פוליאוריתן מוקצף במיל רן(, צי: שלבי התריסים עשויים פח אלומיניום )בעובי לפי הנחיות התריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה 

  (.יורר דבחד חשמלית,הה ליללג י אחד,נד)גיבוי י ישמלו חו/א ת רצועהבאמצעו מעלה, = תריס נגלל כלפיגלילה . גומי בין השלבים לאטימה מוגברת

 דירה תתאים לסה"כ הדלתות/ית בהכלל תוובלבד שהכמ בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע דלתות/חלונות .ב

 .ריויזוג האומ רכתמע פקודהכנה לתס"מ כ 3פה עד  חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצ

ת חוני לושמהמורכבים , לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,ד(ממ" למעט) תויטרינו  / תו נחלו  .ג

 ריםזיתקן ואב תולי בע הם יהיוכיבית ורונוהחל .(ממ" 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

שה ן מורמתקי ידצירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על י ,EPDM, אטמי גומי וגזיג רגליובכללם: ס ,םיירומק

 יותקן ,תהחלונו ללכ תולסיבמ :רשתות .ד העורף ות פקולפי הנחי, נגרר  יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדהבממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף  הכנכה הבמסיל נוסף  בינת

לרבות במטבח באם פונה למרפסת שרות  ורור(רש אודנ)בחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והבניה  לקיר חיצוני  בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .סוי(כיפפת ות רב)לר מכנייותקן אוורור הסגורה בתריס או חלון, 

  יועץ האלומיניום.עפ"י תכנון ון, , גוסוג פרופיל .םוינומיאל םיעשוי סיםרי והתות גרות החלונסמ .ה

 . )"חלב"( עמומהה או פושקבטיחותית זכוכית תותקן  )באם יש חלונות(, ושירותים רחצהבחדרי  .ו 

 . י אש ו ב ישות כי ר ד לפי  ת,  ות קבועו רפפ או  / ו   ת כה בדל ו/או אוורור מכני ו/או סב ( יעשה באמצעות חלון  ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  .ז 

רכות עמ, (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,  5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, טחון()בילדה . דלת פיסהכנ תלד .ח

מ  מ" 1.25 לי שנת בעובמגולוו מפלדה משקוף בניה .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית מגן צילינדר, ירים, צ

 ל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.ניי ויחיפוקוף יהיו בשמהו תכנף הדל לפחות.

  בטחון/אש.שות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות חיות רלפי הנ .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

בכל היבט  או מילוי אחר שווה ערך/ורד קסבום מילוי פלע תרגסעל מ םיקחות מודבלותי מש עשויהתהיה  ף הדלתנכ :יםנפ מכלולי דלתות .י

המתאים  גמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מתועש. הדלת משקוף  גחוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסו –תפקודי 

בהתאם לתקן ישראלי ה יהי משקוף הדלת .תוחפצדדים ל 3-צופה במ נט()ק כנף הדלתקף בהי .יםי הצדד, עם ידיות מתכת משנלעמידות במים

בחדרי אמבטיה / מקלחת  עמיד למים. יהיה  התקנתו . המשקוף לאחראטימה יהלבשות פולימרי או עץ בגמר תואם לדלת כולל פס בעל  23מס' 

גוונים לפחות  3 ךומתושיוצגו לו  תואמגוון דוגמ וךכש מתת הרוחירלב גוון:   ף הדלת.גג בכנאור, מזו-מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 )אחד מהם לבן(, שיוצגו על ידי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.

 ,בנוסף  .ג קבוע, אין לקבוע סוראמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהתח ד ובפ"מבמ -פתח חילוץ  .יא

 מידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.ב וייםשינ ילוץ יתכנוח חתפכת סמכוומויות הרשה ע"ירז בפתח שיוכ

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  נגררת,/ב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתרחלמסה ינדלת כ :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים ם נפייכ 2 לכיס ו/או תוררגניים, התשאחת או  נף ה כפלדלון דירה. חמפלס ה "מ מעלס

 פתחוליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת נים לפרוק.ונית נצ'(,ה )פלדלחסומים בדיסקאות פ בקוטרים שונים,
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הרי מתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010א מאי "ת הג)תקנו צרן.הי תודמילפי  תהמערכ ותיד. ממיתהפרעה מקו רוצתיור וורהא

שהוסמכו לכך ע"י  בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן , העורף  דאושרו ע"י פיקוונבדקו תקינתו והתקנתו ש

ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל ר המכ ניותמצוין בתוכה ןבי סתירה לשה כל מקרב כי דגשת ספק יוניעלמ ורף.קוד העפי

 .התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף 

 

 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   
 

 מיתקן
 קוםי מ

 אורחיםתי שרו  בחטמ
 צה רחר דח

 הורים
  רחצהר דח

 ליכל
 רחא מרפסת שרות 

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3יף עסה רא א' --- --- סוג

 --- --- נספח ג'ה רא ןאי --- ---  י ₪ו כי ז

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- ןרצת הימידולפי  צרןי מידות היפל היצרןת מידולפי  ---

 --- --- א' 'א א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
ן די לפי הוראות כל

 ךבהמשראה 
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- ---  זיכוי ₪

 םי קר למים סוללה
מהקיר  ,ורי כל חמים/

 חהמשטאו מ

 --- --- פרח/מערבל  פרח/מערבל  פרח פרח דגם 

 --- --- א' א' א' א' סוג

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

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 פוץ)אינטר

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- --- ₪ זיכוי 
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 מיתקן
 קוםי מ

 אורחיםתי שרו  בחטמ
 צה רחר דח

 הורים
  רחצהר דח

 ליכל
 רחא מרפסת שרות 

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  רךד-רב
 ץ)אינטרפו

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- סוג

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

 --- יש --- --- --- --- ה ולניקוזת כביסמכונ מיםחיבור 

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 נת חשמלוהז

 --- יש --- --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
כוללת ברז והכנה לחיבור ההכנה )

 (פון המטבחלביוב, ולסי
 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- אין (נילז ר)ב ם למקררנק' מי 

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

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( מים נקודת גז לחימום

 :ואחרות טבלהל ערותה

 להסכם הרכישה(. ףאחר שצור בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך צוין )הקיים בפועל רק באם  

  נירוסטה בהתקנה מחרס/ סילי קוורץ/ קוורץ גרניט/ ,לבחירת הקונה: ס"מ( 80/46 -כ הס"מ או כפול 40/60-ת במידות כ)בודד מטבח יורכ (א)

   לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. כיור רחצה שולחני )אינטגרלי(:. )לפי סוג חומר הכיור( הנה תחתונבהתק או  שטוחה

 .רההחבי "ק, שיבחר עצרן/ספפי הילת , במידוחרס ידיים: יור נטילתכ

 )מושב(  :סוי אסלהכי . לפי החלטת החברה תוצרת . 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6) דו כמותי חרס,/סמוי ארגז שטיפה: תלויה.: האסל )ב( 

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי               

 בפינות ומיטת תמיכה  ץסטר. מילוי עליאפו ץ עם ציפוישלד ע יקפי,ק הומוגני, בעלת חיזוהמ"מ  3.5 תהיה מחומר אקרילי בעובי אמבטיה:   

 מאייל.מצופה א  פחותמ"מ ל 2.5לחילופין מפח בעובי  . מפרופילי ברזל מגלוון               

 וזלניק םיפועיש םע 2279 י"ת דרישותב העומד מרבג ,דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחת משטח מקלחת:               

 ;טחמשה       

והוא ימוקם  ניקלוי כרום בציפ ,מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי פרח/מערבל: דגם: . לקערת מטבח)כולל חסכם( למים קרים/חמים סוללה  (ג) 

  רותסד 3ך ה מתוחירלב ס"מ לפחות. 20 קחות ולעומס"מ לפ 25 -פיה בגובה כ :תהיינה ברז מידות ,הכיור או העבודה משטח מישור על

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

  או העבודה משטח מישור עלוהם ימוקמו    בציפוי כרום ניקל,  הפי  ערבלמפרח/: דגם:  )כולל חסכמים(  לכיור/י רחצה, סוללה למים קרים/חמים )ד( 

 שיוצגו  ותסדר 3 בחירה מתוךל חות,"מ לפס 15ולעומק  "מ לפחותס 15 -רך כבאו  :תהיינה ברז מידות ,הכיור  

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

 הכוללת יציאה תחתית  ,בציפוי כרום ניקל ן סוללה מים חמים וקרים מיקס מהקירתותק :יהאמבטב :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 מ לפחות ומזלף. "ס 60י באורך אנכל יסקופי ומובלקה טלוט הח, מורי, מתלה מתכוונןשצינור שר למיל' האמבטיה  

תכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך , מתלה משוריכולל צינור שריפוי כרום ניקל , בצ(3מערבל/רב דרך ) -מהקיר דגם: : למקלחת  

   מ."מ 15בקוטר מקלחת וראש "מ ס 30מהקיר באורך  עדייר, זרוס"מ לפחות ומזלף. לחילופין ולפי בחירת ה 60  

 שיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. סדרות 3יה/מקלחת, לבחירה מתוך טסוללות האמב  

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

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

 . והזנת חשמל ור לקו דלוחין או שפכיםב( וחי2007ג' או וןקתי -)הל"ת ם חמיםם, מיקרי: מים כביסה כוללת ור למכונתהכנת חיב )ח( 

  

 רי קצה.ללא אביזלבד : באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בהכנה לנק' גז (ט) 

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

 מדים בתקן ישראליושע קבועותוש לרכו אלבחור  כש,ות הרובאחרי, הם אינם ממבחר החבראב -מבטיה(קבועות רחצה )אגנית/א (א)י 
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 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.  פרח בוע.ק ולהנשלף מתוך שרו ראש ברז נשלף =  (ב)י 

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

 חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם. ציאה, של מיםה/ייסנ= חלוקת כ טרפוץ(ני)א דרך-רב  

  

 לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר ת בהערותיחסו )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התי 

 ה(.שצורף להסכם הרכיש 

 

 , ברצפה, הבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן יקורת לקולטני ביוב בצנרת ופתחי  :חרא ךה, לכל צורם בדירנוספי יה אביזרי אינסטלצ   3.6.1 

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

 בין  להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  רכזימיני למזגן מ קוזני אינסטלציה.הנדס הלטת מהח לפי ,מיקוםב י מיםקארון למחל  

 שרות ו/או במסדרון, במרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  מיועדקום . מיאיידלמד המיועהמיקום המיועד למעבה, עד המיקום   

  .הרהחבהנדס מ טתללפי הח יסה,תור כבו במסו/אעליון  בגג  למעבה דמיועיקום עפ"י החלטת החברה. מ  

 יהלארית תההסו תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכתבאמצעות מערכת סולארית הספקת מים חמים לדירות    3.6.2

 . )טיימר( םחימום המיללרבות גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן  579בהתאם לדרישות תקן ישראלי       

סולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק החובר למערכת המ( דאגירה )דו קן מכלה יותדירלכל   

 ההפעלה.   את זמני מראשבמאפשר לתכנן  

וצב תקן קוה המים באמצעות חשמל עשה חימוםי, באמצעות מערכת סולאריתלדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים   

 .)טיימר(ם מיהמן לחימום ז 

גג עליון  או בסמוך להירות או שבמרפסת גון במקום מוסתר אך נגיש כ: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד(             

       מהנדס האינסטלציה. תכנוןלפי  

 (.2007 יקון אוג'ת-"תל)ה ת כביסהמכונ .מקלחת, הרחצה, אמבטיומטבח  : קערותיםלחיבור מים חמים לכ 3.6.3

  אין. :דלי""ברז  3.6.4

 חברה(.לפי החלטת ה )מיקום : ישהכנה למונה מים לדירה 3.6.5

  טלציה,סהאינהנדס מלפי תכנון  ,PPR, S.Pונת, פקסגול, ו: פלדה מגולמר הצינורות: מים חמים וקריםחו  3.6.6

 פלסטי. :שפכיםסטי, פל :דלוחין   

 יש.: במטבח ועד נקודת הגזממקור הגז  הצנרת גז בדיר .763.

 .: ישהכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

  הערה: 

  ,התאמות, ברזי ניתוק, ם עבור מחברים, מאריכיםתשלומחיר הדירה אינו כולל ברה. לפי החלטת החנו היבדירה,  גזהנק' מיקום  

 עצמו לחיבור הגז,  מונהתקנת המונה והים לצורך השהנדרים נוספים ומלן מלאי ותשפיקדו ונים,ז מ, מיסים, ריכומונה פיקדון 

 ,)הכנה בלבד( בשרוול פלסטי לתחמושת אספקת גז צנר בבניין.עול ע"י החברה לפהגז המורשית ' הקונה ישירות לחב אותם ישלם 

 כלולה במחיר הדירה. 
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 (טבלה זו  ת לאחרהערו  ראה) ני חשמל ותקשורתקמת – 5ס' מטבלה  3.7
 

 טלפון, ראה נספח ג' ת תקע ונקודותת מאור, בי ו יר זיכוי לנקודמח
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 ע תק בית
 רגיל

 קע ת בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 ר/ הערותחא

 לדירה כניסה
 ואהמב או 

1 1 - - - 

 צןחפעמון+ ל -
 אינטרקום  -

ללובי  פסק תאורה מ -
 . דר מדרגותקומתי/ח

 . לוח חשמל דירתי -
ארון תקשורת כולל   -

 . שקע 
 לוויזיה טלפוניה/ט -

 דיור חדר
 לאוכ ופינת

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת  

 התריס. 

 פרוזדור
1 

סק  פלל מ )כו
 מחליף( 

1 - - - 

  3ך מעל ר באוררוזדובפ
  ל' או בפרוזדור הכולמ

נקודות   2, פניית "ר" 
 ור לפחות + מחליף. מא

 1 מטבח

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  
ת  מים בדרג 

44IP    ואחד
מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
התקע יהיה מעל  
  למשטח העבודה ככו

תאם  הר ובהאפש
קנו  טבח יותלתכנון המ

  ם נפרדי קעי כח ש
 מדיח, לתנור, למקרר ל

שינה  חדר
 הורים

1 
מפסק   )כולל
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 ע תק בית
 רגיל

 קע ת בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 ר/ הערותחא

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

של  מל צריכת החש
לשעון  המחסן תחובר 

החשמל הדירתי אליו  
ו  חסן. אמך הישומ
זנות  ילופין שה חל

  של כלהחשמל  
ים יחוברו למונה  המחסנ

משותף ונפרד  
למחסנים בלבד, או  

מונה נפרד לכל מחסן,  
טת המוכר ועפ"י  להחל

 בחירתו. 

  הערות לטבלה ואחרות   

 ת.דלקה אחת הדקוולל נאהיל/ ארמטורה(, כ -יונורה וכיס )ללאה רית נורה על גבי קיר או תקב = מאור קיר/ תקרהנקודת  (א)

  פרד(.פר כל שקע בננס ,)שני שקעים או יותר בפנל אחד = "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל. ור )רגיל(בית תקע מא (ב)

 ות.ממ"ר לפח 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  ל שקע בנפרד(.ל אחד, נספר כותר בפנו יאם שקעי )שני מזרם חשמל רגיל ןהניזו וי,סם כיע דשקע בודמוגן מים:  )רגיל(בית תקע מאור   (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים 

ות לכמ ושאינם תוספת' המאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף אשל נקודות  הדלקהתאור בלבד לאופן ה נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 '.אעיף בס מאור המצוינותה נקודות

 2.5מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם קבלים  רד )כל נק' במעגל נפרדמעגל חשמלי נפעל גבי ים /צא" הנמ"שקע/ים = מעגל נפרד עבית תק (ה)

 מ"מ . 

 בדרגת הגנה גבוהה.ן מים אך אביזר הקצה מוג ת תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרדביאו אחר=  4IP4 בית תקע עם דרגות הגנה (ו)

בין מחשבים,  –וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת  מפלט( או לחודיחד )קות בוודנק 3 =)מחשב( ן חוץ/תקשורתוטלפויזיה/לטדת קו נ (ז)

אינטרנט. /ניםר הדירה לרשת הטלפוללא חיבולחיבור לקליטת שידורי כבלים.   מור, ואפשרותכא החיבור לקליטת שידורי חוב –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  בקיר ת ההכנהקודנד רת ועט משיכה מריכוז התקשווצינור וח לתכלות רנקודת התקשו

 .(עמדת שומר לפי הענייןללמבנה או  דלת כניסהל) ניםפנקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת נקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

  . מ מ" 2.5 למפסק נפרד עם כבלים חשירות ללויובר מח ,על גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = ת כחנקוד (ט)

הכנה ת הדהכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקו אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד. באם לא צוין=  "הכנה" (י)

למניעת ספק רלי(. ילהט" )ספ ר"תנוא ל"מפזר חום" ו יות הדייר(,יותקן )באחרהרחצה  מעל דלת חדראם ההכנה לתנור חימום נמצאת בבקיר. 

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. י החברה.לא מסופקים ע"חימום  צעימא גש כייוד

ה/ם ליקים/מכבים את אותדדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מאביזרים נפר שנימנקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי,  =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

ת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות ון המטבח, מתחזית בארפא תתלקודת תותקן נור תלת פאזי= בהכוללת חי וריםמג בדירת (יב)

 מל הדירתי.ל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשה תכלול את כקודנ. ה5*2.5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

 זה  או במסמך אחר לה, במפרט מכרכך בטב יין ו צ ק באםלעיל יותקנו בפועל ר תסות בהערו חהתיי ש יכי ציוד ומתקנים לגביהם  )מובהר

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   לתאורת מנגנון שבת ובחדר מדרגות  להדלקת אורלחצן  .יש: מאור תו חדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקוד   3.7.1 

  יש. :בואה קומתיתלקת אור במדרה להך הדי לחצן מתו  יש. קת אור:ללחצני הד .שי :וראגופי מ. קבועה לילה              

 : הכנת שרוולים )צינורות( בדירה על פי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.טלפון חוץ  3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן וג:פעמון: ס 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.סטנדרט: : סוגי הדלקה/שקעאביזר 3.7.4 

בתוך  )כולל שקע רגיל(,דירתי ולוח תקשורת  (תידצורך הרחבה בעל מודולים 6-וי לום פנ)כולל השארת מקדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

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

 כולל קוצב זמן.  : יש.חשמלי שמש/ם, מי  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 
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 .נת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה(לל הזמנה והתקרה אינו כוייר הדמח. )אמפר 3×  25לת פאזי: ת: ר דירתי ו בחי  דלו ג 3.7.7 

 ראשית בקומת, כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה היבורשמע ד )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 הורים(. הנשי דרחב רלשמע ודיבוופומית  ,סההכני  

 ן.: אירדת(ל סגור )נפגת במענוספ מערכת טלוויזיה 3.7.9 

  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

פין וללחי  .(אשר תספק שרות זה ערוצית -רת הטלוויזיה הרבלחבועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות ר וללא חיבור בפיללא ממ)   

ע"י הקונה  ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2ץ טת שידורי ערולקלי ניניםבמספר או ל ןלבניית צלחת מרכזית נאנט  

 מספק שרות זה(.  

 :יםרמיתקנים אח 3.7.11 

 ש"ע. וונטה" או"רר דירתי ואי מע" שמלי חיצוני )משותף( ו/או, יבוצע ע"י מפוח חהמחויב באוורור מכני לפי תקנות ר חללאוורו  -  

החשמל ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים המערכת .הדירתית החשמל צריכת לש ולבקרה יטורלנ מערכת ןקתתו רהדי כלב -  

 .םהמשתני החשמל יפתערי הזנת ותאפשר הישראלית   

 :תכלול המערכת                                   

 ליחשמ זרם המודד רכיב על תססמתב ראש יתהדירת החשמל בלוח ידהדמ יחידת                                   

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

 תםוא ומציג תיממקו הרבצו הנתונים את ומעבד קבלהמ אלחוטי דיגיטלי צג                                    

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

  עלותם תאו ) ש"בקוט  (והמצטברת ה השוטפתהאנרגי צריכת נתוני את לפחות יציג הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה נגיש וםקבמ                                    

                                .הכספית                                   

 .3.5חיבור לתריס/ים חשמלי/ים. ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף  -

 

 :חימום, בדירה / מתקני קירור .4

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

 יחלק לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד תוכנןמ מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                        כנןותהמ וםהמיק בין הרצפה במילוי נעהו נסת בקירכומ ימלשח ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע  .2                   

  מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או פהרצ למחסום איידמה ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                        

 .בפועל המערכת להתקנת עד ,סבג בלוח ויסיכ תעוצבאמ הסתרה יכלול "צמה"ה                      

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק רוולש התקנת                   3.

 .אוויר מיזוג מהנדס ידי על המערכת לתכנון בהתאם היהי ההכנות קוםי. מ4                  

 .המעבים / המעבה םלמיקו סתרומו עצנומ מיקום . 5                  

 הכנה למזגן עילי בממ"ד. במקרה זה ההכנה תכלול:העורף, תבוצע שור פיקוד יא*ב   .    6  

  רה מלוח החשמל.ינקודת חשמל נפרדת הזנה יש -                    

 הצינור ייסגר במכסה.  הבדירה. קצ לפעיה פוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצים, מנקודה בקיר מחצנרת ניקו מ -                    

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

 האויר.ן מהנדס מיזוג וכל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנ  -                            

 ל כל זוגמי שרמאפ אינו הדירה תכנון האוויר וגזימ סנדהמ קביעת פי שעל ככל  לעיל.( 6) 4.1מור בסעיף מעבר לא .: איןמזגן מפוצל 4.2

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

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

  .אין :ית בבניין זכמר כתרוג אויר דירתי הניזון ממעמיז 4.3

   .: איןזגועל בהפום תנור חימ  4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןם הפועל בחשמלתנור חימו   4.5

 .יןא: רדיאטורים  4.6

 : אין.טורים חשמלייםקונבק  4.7

 .: איןצפתי חימום תת ר  4.8

 : אין.תקנים אחריםמי   4.9
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 בטיחות בדירה, במחסן:ו כיבוי אש  י דורסי * .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר ינקלרים(:אוטומטית )ספרכיבוי אש  תכמער 5.1  

 .באות"י רשות הכרש עדיככל שי: גלאי עשן  5.2  

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

 

 , באות"י רשות הכע דרשי י ככל ש, עליהם חיפוי/ציפוי  תלרבו  ,אלו  תיחו בטו כיבוי  גילוי, סידורי קנת * הת  

 , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות.כנית המכרבתו  יוצגו  בהכרחלא     

 

 :תוח ושונותת פי עבודו  .6

 חניה 6.1 

  : בתחום המגרש;כולם .אחד לדירה החנים וולא פחות ממק היתר הבניה לפי: לבניין/ים ניהסך הכל מקומות ח 6.1.1   

 . יעשו בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינטטי :גימור קירות פנים המרתף. ף בקומות המרתת כל החניו              

  ;אין רט(:)לפ חניות במקום אחר  

 המכר. תכניתובכמצוין : מיקום יתר הבניהלפי ה: חניות מספר : יש,חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 נספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  ביבה/פיתוח ובית המגרש/סנכמן בתכמסו חנייה לנכים             

 שאינו נכה.רי הבית וגם לדייר נכה, בין כלל די חבורה(, ובהעדר רוכש עם משרד התמט                               

 ש.: ירהמערכת תאו  .מוחלק טוןב מקורה:  הי חנ פתצגמר ר 6.1.3  

 יש.: חניה מהכבישגישה ל 6.1.4  

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

  אין. :יהלחנ בכניסהמחסום  6.1.6  

   

 פיתוח המגרש 6.2 

 .ןילבני הכניסה למבואת דע מהרחוב תיניצוח הכניס רחבת תתוכנן המגרש םבתחו                                

 ]ןילבני הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  כניסה שביל תכלול החיצונית הרחבה                               

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

 .בעיתאבנים משתלבות/ אבן ט ט/ אספלט/ילרנוג /: בטוןשבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .רככל הניתן בעל גוון בהי הריצוף יהיה .: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעיתר: חומר גמרגותמד/שבילים 6.2.2 

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

   אות.לקרד החות משלהנחי                                 

 .: ישמשותפת רשת השקיה 6.2.4

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

 ש בעת יעשה ע"י הרוכ בניין(הים משולי מ חקתהרלני הקרקע בחצרות פרטיות )דור שיפועי ניקוז פ: סי הערה   

 .הפרטיתדור הגינה י ס    

 ,ות וכו'(שוח צנרת,ים,  /מרזב), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדירה/ות גן  6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

 מ"ר. 7-מ לא פחותח טש, ביש :הצמודה לדירה/ות גן בחצר משטח מרוצף  6.2.7  

 הבניה ודרישת הרשויות. לפי היתר מר: חו : המגרש לשות /תבחזי  גדר 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהלשת )מפו  ומת עמודיםק 6.2.9  

 

   כות משותפותמער .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית  במיקוםו ,ם חברת הגז, בתאום עיעקקר -תגז ת י/צובר באמצעות מרכזי סידור גז: תספקלא הכנה    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהמידת הצורך תינתב ת.המקומי שותעפ"י דרישות הר ו/או המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה   

  קתה.נחת צנרת הגז ותחזולה    

 הגז. תת חברבבעלוצנרת אספקת הגז הינם ו ,ז כאמורגהי /ברוצמובהר בזאת כי    
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 ;: ישמרכזי לדירה קורממצנרת גז  7.1.2  

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

 

 :יבוי אשם לכסידורי  7.2 

 טיחות.בהעץ יו ישות רשות הכיבוי והנחיותלפי דר :דרי מדרגותמערכת להפעלת לחץ בח 7.2.1  

 ת הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.פי דרישות רשול: וזדוריםרפואות/במבן מערכת ליניקת עש 7.2.2  

 והנחיות יועץ הבטיחות.בוי ת רשות הכילפי דרישו :מתזים )ספרינקלרים( –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 יות יועץ הבטיחות.חכיבוי והנה שותר ת: לפי דרישוכיבוי ותכולתן כיבוי לרבות ארגזי עמדות  7.2.4  

 בוי והנחיות יועץ הבטיחות.ישות רשות הכילפי דר :שן ע גלאי  7.2.5  

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

 אות.בכת השו רמיקום וכמות לפי דרישות  פרטיים, או               

 

 נחיות יועץ הבטיחות.שות הכיבוי והע"י ר ידרשש ככל: חניה אוורור מאולץ במרתפי  7.3 

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

 .אין וש הדיירים:לשימר בחדר/ים מערכת מיזוג אוי  7.5 

             ניסההכ לתד ליד הקרקע בקומת מוקימו הדואר תיבות :מיקום לדואר שגוי.  1ית, לוועד הב 1ל דירה, לכ: תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות יהובני תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                     

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 לשימוש כלל  חדר/ים (,םיותפמש בחלקים)ים, מערכות תאורה מאגר מת מים, משאבומערכות סניקה ו  

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  ם סמוכים,נייובת בניטליין ובבנ םהדיירי  

 

   יתתשת נה למערכותחיבור המב .8

 ן.אי :חצרל נפרד מונה מיםיש;  :לבית ראשי ונה מים מ: יש; חיבור לקו מים מרכזי  8.1  

 יש. לביוב מרכזי: חיבור 8.2  

 לא כולל התקנת מונה.; יש. הוראות חברת החשמלבהתאם ל ,חשמליין לרשת הנבבור החי  8.3  

 .רה לחב' הטלפוניםחיבור הדיכולל בניה )בקשה להיתר(: לא ן והתכנוקנות הבהתאם לת :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 סעיף  םראה גלבד )הכנה ב .אין (:ינטרנטא/הטלוויזי ) ורתקשתחיבור הבניין לרשת  8.5  

 ועל ם בפדות שביצועעבובמחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תתוח כללי הגובל במגרשפי  8.6  

 אחריות החברה.יעשה ע"י הרשות המקומית אינם ב  

  .(אחר לפי היתר הבניה וא טמונים םימכל) שי: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7  

 .רשות המקומיתה ע"י: שפהא פינוי   

 

   רכוש משותף .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 ר.המכ ים בתוכניתבאם סומנו כמשותפ: מקומות חניה משותפים    9.1.1   

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

 פי החלטת בחברה.ל: לדירות םי מודצ םמחסנים שאינ 9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות מבשטח:  .: ישת כניסהלובי( בקומ) מבואה 9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 בכל בניין. 1)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 יין.בכל בנ 1: ר מעליותמספ: יש; מעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.: ל ידי מיתקנים על הגגעלק התפוס חה ותפחל: גג משותף 9.1.8   

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

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 חדר משאבות, רור, ולאריות, משאבות סחמערכות ס( כגון: משותפות ו/או)פרטיות יות מערכות טכנ: יש מיתקנים על הגג 9.1.11  

  דין.י כל פ כת עלמוסמ יתקן אחר שתדרוש רשותמוכל מים  רגמא           
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 .; יששטח ללא גינון  : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש רחצ 9.1.12   

 מנים כרכוש משותף מסוהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, :  שותףינם רכוש ממיתקנים וחלקים נוספים של הבית שה 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

 

 ותף: ש המששאין להוציאם מהרכו  (םמייבאם קי) ים/לקח 9.2 

 לוט(., )מי י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 י קומתי.לוב 9.2.5  

 גג.על ה המשותפים() יםגישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונ 9.2.6  

 .תחדר מכונו  לת אגו רגישה מחדר מד 9.2.7  

 .)משותפים( יםלחדר/ים טכני/ובי קומתי למת או מדרגו גישה מחדר  9.2.8  

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

 .מעליות 9.2.10  

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

 .ף שותמ של שיוגדרו ע"י החברה כרכוככ: חלק אחר 9.2.12  

 

 ניין(פי הע)לבניין/ים ל ת משותףי ב 9.3 

 חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית  –)להלן  1974 – דהתשל"המכר )דירות(, לחוק  6לסעיף בהתאם  )א(  

 י והמצ וןנשל התק בטל או משנה הוראהתו להחיל על הבית מת משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעכבי ועד להירשםיהמ    

 אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על או לצרף לחוזהלכלול במפרט  להלן, חייבם המנוייינים ייחסת לעניין מן העניתהמ    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;של  שיעורו (2)   

 ר אליו;שחויבים בקמים הותרבהוצאות הבית המשותף ובשישיעור ההשתתפות  (3)   

 הבית המשותף;דבר ניהול ב החלטותקבלת סדרי  (4)   

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

 ייב תחההאמור בחוזה המכר, כמי ש )א( יראוהו, על אף  עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן ם עלא מסר פרטילמוכר ש )ב(  

 ת  המשותף. ולו על הבייחעניין אותו ת התקנון המצוי לגבי ושהורא    

 

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: 9.4

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

 ש לפי שיקול דעת כפי שיידר תף,הבית המשו םובריש הקשורס זה או בכל פרט אחר חתיקון בי לכף לפוכ, זאת בידות הדיור בבנייןיח  

 לא יילקחו בחשבון השטחים ותף ברכוש המש מוכר ו/או כפי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה בביתה  

 (.6ט זה פרק א' סעיף דירה )כהגדרתם במפרהצמודים ל  

 

 בדבר ניהול הבית: לת החלטותבק רי סד 9.5

 . 1969 -טמקרקעין התשכ"בוע בחוק ההקפי  יה עליה 

 

 :שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו  9.6

 ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה. החלקעורו של שייהיה על פי  

 עות שלצאות הקבווההיב ר ברכשלום חלקן היחסי כאמותיחויבו ב לפועבש ודי המוכר לא יעשה בהן שימה בינייחזקה בהן תהדירות שה

  היה פטורי הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכראחזקת 

עה שלהן כאמור בכויות ההצזע מוגרלוזאת מבלי , צריכה בפועל לגביהן כי לא היתה לאחר שיוכיח  שלומן ביחס לדירות האמורותמת

 .יהמצו בתקנון
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 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/ש המשותף )ו המוצאים מהרכו החלקים  9.7

 כניות המצ"ב  הבאים אשר מסומנים בת טחיםותף הששהמ מהרכוש יוצאו, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה       

   ט המכר ו/או בהסכם המכר.ו/או מצוינים במפר      

 שותף לפי קביעתה הבלעדית של החברה.דירות בבית המיוצמדו לו תף שווש המום המגרש מוצאים מהרכחהחניה שבת ומותמק .א

 שטחי חוץ מקוריים.  .ב

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

 .ביסהסתורי כמ .ד

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

  .א שבבעלות המוכרתת והמחסנים לתדו החניוצמיו, דירותחניות ו/או המחסנים להוצמדו כל ילא  תף וככל שבעת רישום הבית המש .ו

 

 

   ____________    ____________    ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה          

 
 

 ות הבית המשותף.ועברו לקונה ולנציגמסמכים נוספים שי נספח א'
  .ליותלות כערה ב' נספח

 .כוייםטבלאות זיח ג'       פנס
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 ם שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירותנוספי םמסמכי – 'פח אנס 

 

 תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: 10.1  

 ירה.דה)חיצוניות( של כלליות כל חדר ומידות ל ידות שמהכוללת  1:50 -טן מירה בקנה מידה לא קהדנית תכ 10.1.1   

 המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מקט מידה לאנה בק הדירהכנית הקומה בה נמצאת ת 10.1.2   

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

 ותף וללת סימון הרכוש המשהכ 1:100 -מקטן  רתף בקנה מידה לאקומות מומות מפולשות; ק כניסה/תכניות קומת  10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  תכניות אלו ניתן לצרף  תיים מוצמדים;חים דירושט   

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

 משותפת חצר סימוןהכוללת  1:250בקנה מידה בלת היתר בניה לקקומית כפי שהוגשה לרשות המתכנית המגרש  10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש ות תחזוקהה יינתנו הורארת הדירמסית עב 10.2  

 :נייןרות בער דיחוק המכ   

 ל גימורם.ע הדירה ות לתחזוקת כל רכיביפעולות שוטפ )א(   

 מיזוג אוויר, מערכות יחות, רכות בטמע ותברה לרהשירות המותקנות בדי של מערכות תמונע תחזוקה כוללת ותחזוקה ב()   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 ת.דרשו, אם נתיותתדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופ )ג(   

 יצירת קשר.פר טלפון לספק ומסדירה, לרבות שמות יצרן/תקנים בכות המועריוד ומותעודות אחריות של צמפרט טכני  )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  (1) ה בבנייןסרת הדירה הראשונירה אשר לו נמלרוכש דור מסימוכר ה 10.3  

 :ענייןבהמכר דירות פי חוק  ם לכל דין לרבות עלתאר בהה למסוחוב הבניין שיש  

 ם.ן על גימוריהבני שוטפות לתחזוקת כל רכיביפעולות  )א(   

 מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג ות המותקנות בבניין לרבות השירל מערכות מונעת שקה זוחלת ותתחזוקה כול )ב(   

 אלה.בוצא ית וכאוויר, מערכות אלקטרו מכניו   

 אם נדרשות. ת,קופתיון ביקורות שוטפות ותאפיותדירות ו )ג(   

 פון ליצירת קשר.ספק ומספר טל ת יצרן/שמות ו, לרבערכות המותקנים במבנהשל ציוד ומ חריותמפרט טכני ותעודות א )ד(  

 ה.מילייספקר ומספ רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון )ה(   

 ות בטיחות כ, מערחשמל ותקשורתה סניטרית, בד של אינסטלציבלות ותפ( למערכות המשAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור המוכר יצרף  .ובפיתוחנה מבבניות ומערכות אלקטרומכ   

 מיד עם מינויה.)הראשונה שתמונה(  ותהדירבעלי  ה שללמסור אותם לנציגות הזמנית או הקבוע   
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 ות ואזהרות הערות כללי  –' ב נספח

 ולדירה  ה למבנ  הערות כלליות 

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה יה והתקן הישראלי,ת התכנון והבנות תקנורישד ייו לפהמוצרים והמלאכות יה כל .1

ה לטלוויזיה כנמתקן הת אם התקינה בבניין ן ו/או אנטנה מרכזיייבבנ ולרית(א סל)ל החברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה .2

 דין.הוראות כל ל פוף כבלים ו/או צלחת לווין, בבכ

ת, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ו/או להימנע צעות וועד הביאו באמ/ו וצמעעול בלפהקונה מתחייב  .3

וס סוע רילת שורשים חודרניים וביצשתילת צמחיה בעי רק, א ט לעיל, לרבות אך לאום המרתף, כפי שפוריטן לאסיכוי כד המכל פעולה שיש ב

 .למניעת קינון חרקים תקופתי

 או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. /ו בתקרה קלה ויכוסור אמוכ תמערכו .4

בוצע קיטום פינות ו שיפולים לא יא/ירות ובחיפוי ק. הישראלייםחות מהנדרש בתקנים פ ת לאבמידו גות(בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פו .5

 .ים()גרונג

ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות  בתחומי המבנה שטח/ים מידהעלחברה יודגש כי באם תידרש המניעת ספק ל .6

בזכות ו ורך גישה, כןלצ ןבניירבות שימוש במתקני הל אפשר גישה חופשיתל חייבונה מת, הקהמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים

 ים אלו.מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחם אלו פטורים יו גופייה כן . כמוות הקרקע למעבר כבליםלרבות רצוע טח/יםהשימוש והטיפול בש

 או סגורות. ים, באריזות פתוחותילו רעיפים את חרחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחו .7

 ירה לקונה.דסרה הונה או מי מטעמו בטרם נמת בדירה ע"י הקדועבו עויבוצלא  .8

יו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין. יכול שיה יריםע"י הדישו רכיש ם(,)ככל שקיימי במחסנים .9

 ד.קוש ובתפאופן שלא יפגע בשימווב רד למחסנים בלבדנפו תף ש המשוהרכוהזנת החשמל למחסנים תעשה  מ

אך לא  הפרעהעלולים ליצור החלל ו ניםטיקסה, מתקנו באזור תליית כביויר באם יוווג האדוד המים החמים ויח' מיזשל  מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

עומדת בדרישות  בוי שרמת הרעש שלהםעידות ק ביחיוש רבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימ .11

 ם ומפגעים.שיות לרעהתקנ

ביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה פריטים או א, הבניין מריחולגרמו זק כלשהו שיחסור או נלאובדן, מ יכלשה כר לא יהיה אחראי אחריותהמו .12

ם טיהפרי, ם ו/או ביצוע העבודהה כולל לטיב החומריאלגין ריות בהאח כל ,לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן

 ד.בנה בלתוספות הנ"ל תחול על הקווהאביזרים וה

וש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת כוף לפחות בשלבאופן תן, וגמה רחבדגיש כי יש לאוורר המחשוב לה .13

 .גןעשוי המרחב המום ון שמהה והנמצא בקירות הבט(, המופק מבטן האדמצץם )חאגרגטיב אצלהימלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

 חניות, מחסנים ,רטיים, כגון גינותבשטחים פעברו ואשר י בנהבמ ייריםאחרות המשרתות כלל הדאו מערכות  צנרת יתכנו שוחות ביוב או .14

 . פרויקטצי הומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויוע

 בון שטח המגרש, בהתאםגרש ועל חשמקמו בל"כ, גז, ביוב וכד'( ימו)חשמל, בזק, ט ותת השוניים ושוחות של מערכורים )גומחות( עירונילפ .15

 ויות.אושרו ע"י הרשיתוח שיהפ ותילתכנ

 עות בריצוף זה.קים לשם לגרולוליברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" ענסיעה  .16

 .ענהפגילא ת כל מקרה זכויות הרוכשוב רשויות.הישור תאם לצרכי התכנון ו/או אייה ומיקומם בהחנומות הנו שינויים במספר מקיתכ .17

 ם המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעייםהכניסה לרכבי אסורה .18

 מרתף/ים.ב שותפיםבשטחים פרטיים או מ גז פחמימני )גפ"מ(,ב ופעלתקן המכל מבנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן  .19

ת, בגבהים שונים ית ו/או אופקיויה אנכגל רהבכן העלהוראות כל דין, תית יות ובכפוף ות הרשרישות התכנון ו/או הנחיולפי ד .20

ל מערכות שאינן ושפות המשות נייןובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הב

מל, חש ויוור, קיוב, צנרת מ.א. ואוורז, שוחות בות ניקרת חשמל, צנרת ביוב, צנר: צנרת מים, צנוןעוד כגתפות, צנרת, תעלות ומשו

, דומה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במחסנים, במרפסות, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטיתון, תקשורת וכטלפ

יים. נם הטככניות, לפי החלטת היועציסומן/למצוין בתלממעבר  בקירות ובתקרות הכל ובשטחים ציבוריים, יםשותפטחים מבש

את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. הקונה יאפשר גישה  רה אחרת וישנואו סגי/ה וקל בתקרהת כאמור יתכן ויכוסו מערכו

 לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.

לכלל , השייכים תביקור, ניקוז וכד'( וכן פתחי רות )מים, ביובצנוברות ן או החניה, יתכן ועקרת הדירה, או המחסלתמוך ות ובסקיר ברצפה, .21

 פים. שותמ םחלקי הבניין, ומהווים
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ן, נוהתכ אילוציאם להפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתבולות המגרש, ג .22

 הרשויות. הביצוע ולדרישות

 ירה כברבח שרפט המאו סעיפים מסעיפי המפרשסעיף ו/א ךניה כחוזה עם הרוכש התקדמה הבה וטרם חתימת הידספק במלמען הסר  .23

ות או זכ/שה ואפשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דריהושלם, לא תת

 בחירת הקבלן. רה או החלפה בעקבותחיב

וש בחשמל ות השימעל ן.החלק מאת דירות הפרויקט או וזו שתשרת  הבית,מערכת החשמל המשותפת של יחובר ל  - T.V-לאנטנה מגבר  .24

 תהיה חלק מהוצאות הבית המשותף.מגבר של ה

 ה.ילי שתא במכלת אלאין לשתול צמחיה ישירות באדני  - (ככל שישבאדניות בנויות ) .25

 יהבדל תופעות טבעיות כגון: צוע, יתכנוקלי המנים הישראלים ובהתאם לכלפוי ובכפוף לתקחייצוף ובאבן טבעית, בר -ים הבדלים בין אריח .26

 ים" וכן התחמצנות מינרלים )ברזל( המתבטאות בכתמים דמוי חלודה. גידים, "עיני , גוון,רקםמ

ת המכר. כמו כן לא סומנים בתוכניומ בהכרח ת בטחון וכו'(, אינםקירות נושאים, קירו, ודיםין )עמהבנימערכת שלד  -שינוי בחלקי בניין  .27

הריסה ו/או עבודה הכוללת צפות, קירות ומחיצות. לכן כל כו' בתקרות, רת, גז ושורתק חשמל,מערכות מים, ביוב,  יכניות נתיבוים בתמסומנ

 .בדיקה תביי, מחהחזקה קבלתבקירות, תקרה או רצפה לאחר  חדירה לעומק 

ומים  יובב ,כניותו/או למערכות אלקטרומים וחוץ(, נוה )פוג קבוע, חלונות בחלל גבה החסומים בזיגניפתחי בשל   - חזוקה וניקוי הגישה לת .28

יגום , )פ1139ונים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדרש רק מורשים לעבודות גובה ובציוד מתאים והעומד בת"י או גג/ות עלי/ו

 (.תלוי, סנפלינג וכו'ם/תרוממ

לרבות  רפסות(,ומ יםרם )חדמעבר בשטחים פרטיי שרהקונה יאפ ,בנייןקירות בחזיתות הגגות, ו ןוניקיותחזוקה ך לצור  -מעבר בשטח פרטי  .29

 .ובתאום מראש ןהענייפיגומים, סנפלינג, הנחת ציוד מכני וכלים, הכל כמקובל בנסיבות קשירת 

 ם וכו' ימזגנ מעליות, משאבות, מפוחים,שורת, גנרטור, תקחשמל, ככול שיהיו כגון:  -רכות אלקטרומכניות מעות ו ת טכני ערכו תחזוקה  של מ .30

 ובהתאם להוראות כל דין. הראות התחזוקהבהתאם לנה קוהו/או עשה ע"י נציגות הבית תי

 חרום לצורך בעתקומה ש את כלל הדיירים בשמשר יאצוני חיץ חילו ימוקם חלון/דלת ןבבנייבאחת מהדירות בכל קומה יתכן ו -חלון חילוץ  .31

ום יאפשר , וכי בעת חירבפתח זהוע קב סורג מתחייב כי לא ייקבע ,דלת החילוץ/חלון שר בדירה אותה רכש ממוקםא ,ילוט. הקונהוממעבר 

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

ית עמקצו ואחרות המחייבות תחזוקה ת אלקטרומכניותכונו מערובחלקיו השונים הותקבמבנה  -ף במערכות וטול שה לטיפהדרכ .32

ת נציגי היצרנים ו/או החברות ספקיות הציוד או המתקינות חזקה במבנה, אלקבלת הוך סמבלזמן חלה החובה המוכר על  ושוטפת,

 זוקה.תחש וההשימו אופןל לנציגות הבית הציוד, לצורך קבלת הדרכה

 

 אחרותת הערות כלליו

ושפעות באופן מ ,וליטגרנו אלט ו/ן כי רצפות בטון, אספלקחת בחשבו יש - ת, מעברים, שבילים וכו'()מיסעו מרי גמרחו ות על השפעות ססמי  .33

ה ו/או תפקודי בתופע תיטיחומפגע בכל  טבעי מתזוזות ססמיות ו/או תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעירים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין

  התופעה. כיחותע תחזוקה שוטפת בהתאם לשים אלו. יש לבצמרלחוית טבעית זו, האופיינ

ת האמורות בתכניות, וכי הוראות המפרט כולן הן בנוסף ומבלי לגרוע לגרוע מההערו  ף ומבלי נוסב ן נ"ל הובהר בזה כי ההערות המ .34

 מהאמור בהסכם.
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   וייםזיכ ות טבלא  –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 

 הערות מיוחדות 

ר תיקון לצו המכו 1974-ל"דתשהות(, לחוק המכר )דיר 6מס' רש בתיקון דז וכנהינם בהתאם להוראות המכרז זיכויים אלה כורי .1
ורפים מצות הוהתכניפרט )מפרט המכר(. מובהר כי עפ"י הוראות המכרז, פרט לנרשם להלן לא יבוצעו שינויים מהמ 2015-התשע"ה

 ים אחרים.ובאו חי/לא יבוצעו זיכויים ולהסכם המכר ו
 

 ללים מע"מ.וכינם א להלןהמחירים הנקובים  .2
 

 הבניה, מדד הבסיס:המדד הידוע ביום חתימת הסכם המכר.ל:מדד תשומות צמודים זה ח פם בנסהמחירים הנקובי .3
 

דיירים(  רת הליך שינוייסגה )במלא צל זכותו לזיכוייםונו או אי רצונו לנרצעל  קבלן,/חברהלהודיע לרוכש הדירה המועד האחרון שעל  .4
על הסכם המכר  ובכל מקרה לפחות  ממועד החתימה ימים 30וך בת הקבלןוכש הדירה ע"י החברה/(, ימסר לר" הודעה)להלן: "מועד ה

 יום קודם למועד קבלת ההיתר.  60
 

יתור לזכותו זו ופה, תתקבל כוותקבתום הת תזכורת ע"י הקבלן ר ובכפוף למתן הודעמוך האהתארי ר עדאי הודעת רוכש הדירה כאמו .5
 דין. על פי כל

 
רוכש ספק מטבחים שאינו ספק החברה, התקנת המטבח תתאפשר ל שנבחר ע"י הנים וככוכנמתהמטבח זיכוי בגין ארונות ה ניצול .6

 ונו.על חשבכש ולרוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרו
 

 .308/2016בלבד, בהתאם למכרז מר/הפריטים הנ"ל  עלויתור תי לקבל זיכוי כנגד ידוע לי כי זכו .7
 

 כאשר הוא מוצמד למדד תשומות הבניה בהתאם למועד הזיכוי. מכראחרון בגין המתשלום המה זזובר יקם הזיכוי הכולל והמצטסכו .8
 

 .ל דין. כ על פי ל לא יפחתו מהדרישותקודות ותשתיות החשמהנספר נאי שמן בתמתן הזיכויים לנקודות חשמל ינת .9
 

ר חדרי השירותים שני חדרים כאשות לכל לפחד חופי אתקן ביתי יותר מעגל סלחשמל, במ םנוגעיבהתאם לחוקים והתקנים ה .10
במספר  ומזגן אינם כלולים ולביש כלים, מדיחוהמעברים אינם כלולים בחישוב החדרים. מעגלים לדוד חשמלי, מכונת כביסה, מייבש, 

 גלים הנ"ל.קודות והמענאת ה תאם לכך אין אפשרות לבטלים סופיים, ובהגלשל מע המזערי הנדרש
 

פרטי המכר הינה על פי המפרט הבסיסי של משרד השיכון והבינוי, והיא בסיסית ונורמטיבית, תקע/טלפון במ אור/ביתהמ ותדת נקוכמו .11
 .נהת ממלהפחי ומלץולכן לא מ

 
קה אך ורק לאחר קבלת החזתתאפשר לי  עצמאיהאפשרות להתקינם באופן  מהפרטים הנ"ל, יטגין פרי את הזכות לזיכוי בככל וניצלת .12

 למען הסר ספק יובהר כי גם גישה לממכר לצורך מדידות וכיו"ב לא תתאפשר בטרם מסירת הממכר. י ועל חשבוני.באחריות, וכרמבמ
 כסיוםוהסתיימה התקנתם יחשבו  יצוקים ובנוייםם אלמנטימים/ביוב. הנמצאים בנרות לחשמל/תקשורת/צ ש כיק יודגת ספ*למניע

 ל מימוש זכותו לזיכוי מהאמור במפרט המכרהודעת רוכש ע לעניין מכרה קלחו 6יט" כמשמעותו בתיקון "התקנת הפר
ם בין ת לבחור פריטים שוניפק. לא תינתן אפשרוס אותוק אצל ך ור*פרטים שונים המוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו א

 ם.מא: כלים סניטריים וברזיקים שונים לדוגספ
 

ים בטבלה זו, בחתימת החברה/המוכרת והקונה על נספח זה, ומחרים המפורטים המת/ריטהפמויים ונה בפועל זכותו לזיכמימש הק .13
 מכר.ה מפרטכמים במוס יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

  מרובע.מטר  -מ"ר

   מטר אורך. -מ"א

 ר+ עבודה. וומר שחחומר לבן+ ח -קומפלט

 . פריט אחד בודד -פריט

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  - מטבח, רחצה  ארונות שא: נו
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 כסה" כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 6 לל ארונות המטבחלכ יכויז

מטבח, ברז מטבח, יור משטח עבודה, כ ן,ן/עליותחתו
 יאור שבמפרט המכר.(, לפי התחבפוי מטחי

 5,812 --- --- --- מפלטקו

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי(, לפי כלליארון רחצה )בחדר רחצה 
 התיאור שבמפרט המכר.

  --- 600 --- קומפלט

 
 
 ד מחיר בגין זיכוי בלב -שרברבות ואביזרים ות  קבועושא:  נ
 

 
 הערות:

 התקנה .כל המחירים כוללים זיכוי פריט+1
 
 
 
 

ף סעי
במפרט 

 המכר
 ורתיא

 חומר/
 עבודה

 יח'
 יר זיכומחי

  ליח' בש"ח
 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט במפרט המכר. ,  לפי התיאורר רחצהלכיוז לת ברסול 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידייםסוללת ברז לכיור 

 המכר.
   80 פריט מפלטקו

   126 פריט קומפלט ר.רט המכיה,  לפי התיאור במפסוללת ברז לאמבט 3.6

3.6 
לפי התיאור במפרט  , ינטרפוץ(א) קלחתסוללת ברז למ

 כר.המ
   102 פריט פלטומק
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 מחיר בגין זיכויים   -נושא: חשמל/ תקשורת
 

סעיף 
רט במפ
 כרהמ

 אורתי
 ר/חומ

 עבודה
 יח'

ליח' מחיר 
 בש"ח 

 כסה" כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –תקרה  /נקודת מאור קיר  3.7

   78 פריט טקומפל זיכוי –ית תקע מאור ב  3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט לפון נקודת ט

 
 : לטבלאות החשמל/תקשורת ות הער

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

 לפני ביצוע.   יםלזיכוימתייחסים  מל/תקשורת חש . מחיר המחירון 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ______ ______   _ ___________   ______ _____ _ 
 חתימת המוכר     תאריך         הקונהחתימת                  

 

 

 

 

 

 

 


