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 14.05.2020תאריך עדכון: 

 מורשת מודיעין  שם האתר: 

  
 חדרים  5 מס' חדרים: 

  
 1-5 קומה: 

  

 דירה מס': 
 . 24,26,27,28,30,31,34,35,38,39 :2בבניין 

 . 50,52,53,54,56,57,58,60 :3בבניין 

  
 H26-  2,3 מס': מדגם/ בניין 

  

 511847337ח.פ. בע"מ (1993)ב ני הנגבו פרץ
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 תוכן עניינים
 

 יופרטי זיהא.   פרק 
 
 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               

 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               
 אור הדירה.ית  :4סעיף               
 .טחהשוב שיחואופן  הדירה שטח  :5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               
 שלד.ה נוןי לתכארפרטי מהנדס אח  :9סעיף               

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיאור הבניתפרק ב'.   

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף                
 .םהגמר ואביזרי אור הדירה, חומריית  :3סעיף                

 גובה הדירה.           :3.1 סעיף
 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         
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( ה )כלים,תברוא נימתק ,(4 הל)טב  :3.6עיף ס        
 . (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

 .ותשונתוח ויפ עבודות  :6ף סעי
 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש )  :6.2סעיף   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3סעיף   
 כזית.מריר ווג אזממערכת   :7.4 סעיף  
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 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   
 קשר אליו.ב ביםהמחיי םשותף, ובשרותישיעור השתתפות בהוצאות הבית המ  :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :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: / םמדגדירה  מורשת מודיעין  שם האתר: 

 __ ': רה מסיד  

 __ 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 

 ירה(ולד הבנת והבהרות הנכונים למאמוהת ללכו)                           

 

 

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

                                             ת.ז       לבין:    

 ( "םי /ונה"הקאו  " ים/"הרוכשלן )לה         ת.ז                 

 

       מתאריך:   

 

 טי זיהוירפ    א.

 

   .יקבע ע"י הרשות המקומית: בית מס' מורשת: רחוב  מודיעין: ישוב .1   

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

 . 420-0241646החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

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

 .רהחכי :רההזכות שהקונה רוכש בדי     

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

 (,המשמש גם כחדר שינה מ"ד,מ  – רחב מוגן דירתי )להלןמ, חדרי שינה 2 חדר שינה הורים, ,מטבח ,פינת אוכלו : כניסה, חדר דיורבדירה .4  

 מרפסת שמש., מרפסת שירות*, )בית שימוש נפרד( רותי אורחיםישרחצה הורים )מקלחת(, חדר אמבטיה(, ) כללי חדר רחצה דור,פרוז

 *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 כנית המכרוכמצוין בת: שטח הדירה הוא    

 קירות החוץ של הדירה.חיצוניים של פניהם ההעוברים על  ידי הקווים עלצר כלוא בתוך המצולע הנוהשטח ה )א(    

  –לעניין זה      

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

 תוכנית אחרת.דירה או בקומה או בינה לבין      

 במרכזו של קיר החוץ;אחרת יעבור קו המצולע האמור  הרבין דיפריד בין הדירה לר חוץ מקי שרכא     

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

 .ם בדירהסכום שטחי כל המפלסיהיה י ירהל מפלס בדירה; שטח הדכבדירה 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)      

 ת.רגודהמח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –ו ואגרות(, התש"ל ר, תנאי)בקשה להיתתכנון והבניה ה נותואם לנדרש בתקגובהם תבחישוב השטח ייכללו רק השטחים ש (ד)      

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

  דירה.ל בשטח הואינו כלש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)     

 

 :רה באופן בלעדי די ת ההמשמשים אם לדירה או שטחים נוספים המוצמדי פירוט  .6 

דמוי תקרה ]קירוי הכוונה למשטח מלאשמש מקורה המתוכה מרפסת  כמפורט בנספח א' להסכם המכר  :(1) מש בשטחמרפסת ש 6.1   

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

)יש  נספח א' להסכם המכררט בכמפו: 'מס חרור עשן(ים בתקרה לשתחת פ)בעקבומקורה חלקית  /מקורה חניה : מס' מקורהחניה  6.2   

 המוצמדת(; לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה

 המוצמד(;סן ימון מיקום המחסת המחסנים עם )יש לצרף תכני כמפורט בנספח א' להסכם המכר :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)טחמרתף דירתי בש 6.4   

 אין.: בשטחד לדירה צממוגג  6.5    

 אין.: (4)מוצמדת לדירה בשטח רצח 6.6    

 . שטח(ו)מהות  או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

 .רה(ממפלס רצפת הדי מוכהנ)יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה תוכנית המכר. מן בוכמס :מסתור כביסה    

     

 :השטחים הערות לחישובי      

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

 ם בלישל קירות הדירה הגום הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצונייאו המעקים  ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץהעובר    

 במרפסת.    

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

 שפיע על  שיש בה כדי לה להוהן מחוצה  הקרקע לשהי הן בתחוםכלמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית     

 .לשמש סתמרפשיפת הח    

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר הכלוא בין קירות המחס השטח , הואסן שטחו של מח .2   

 יכלל שטח הקיר במלואו.ין גובל בשטח משותף סהקיר; כאשר קיר המחרק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל    

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביתיאורטי בתוספת שטח תף המר ץ שלירות החוהכלוא בין קח השט, הוא שטחו של מרתף .3    
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 המרתף  כאשר קיר ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;ריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ    

 או.ייכלל שטח הקיר במלוגובל בשטח משותף     

 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יה; תותר סטם בהיקפ, את שטח הקירות התומכילולכ רחצשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 סטיות קבילות: .7  

 ן כסטייה ממפרט זה:תהמפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אוהסטיות    

  ן שטחה של חצר תותר סטייה גדולה לענייאולם ו ובין השטח למעשה; 6-ו 5 יםעיפבין שטח כמפורט בס 2%סטייה בשיעור של עד  )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  או/וות למעשה לא ייחשבו כסטייה סטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד     

 לעיל.  6-, ו5 עיפיםים בסרטים )למעט שטח חצר(, המפוחרם אמשטח הדירה ושטחי 2% יעלו על    

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

     .(רונותקבועות שרברבות, איחים, חלונות, דלתות, תריסים, ר)אביזרים קרי: א

 

  .אדריכלים שטרנשייןלארי  "(:יכלהאדר)"להלן "  רבקשה להיתה ורךשם ע .8

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

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

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

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

 office@pr-eng.com :דוא"ל 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב. 
 

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

 .תף שוהמוש הבניין או שטחים ברכ חזית   

 אם יש כזה .  הרשמי  התקן הישראלי היו לפי דרישותלאכות יכל המוצרים והמ * 

     

 .תיאור הבניין  .1

 

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

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

""L17  ין תעשה בין בניממפלס הרחוב ף החניה גישה למרת) לכל הבניינים . המרתפים משותפים-2רק מעל מרתף נמצא

""L17 לבניין "H26").   

   
 

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

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

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

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

 ורך אחר.כל צל או  לעסק,     
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 בניין וייעודה של כל קומהכל רוט הקומות בפי  – 1 טבלה מס' 1.3

 משותפות לכל הבנייניםקומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס כניסה 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות וש ימשסוג ה

 --- -2 קומת מרתף 

קומתית, מעלית, חדר  בכל בניין: מבואה 

ת  מים וחדר משאבו י/ , מאגרות דרגמ

 (. 2מס'  בניין למעט)

חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,   כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

כים  מוס  םבבניין ישרתו גם בניין/י

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 ניין. וישרתו הב

 --- -1 קומת מרתף 

חדר   מעלית,  ל בניין: מבואה קומתית,כב

 . מדרגות 

מחסנים,   חניות, מיסעות, מעברים, כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

אין גישה ישירה    -1בקומת מרתף 

 . L17לבניין 

ת  ת הממוקמונושו יתכן ומערכות 

  בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים 

וכים  סמים ו/או ימוקמו בבניין/ 

 וישרתו הבניין. 

 

 

 H26מדגם  - 2,3 מס' בניינים

 4 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

בחלקו חלל כפול(,  מעלית, חדר מדרגות,  

חדרי עגלות, חדר אשפה, מתקנים  

טכניות לפי דרישת המתכננים  ת כורומע 

   והרשויות. 

   , בפיתוחיםגז מרכזי יצובר

 . (1,4נים וך לבנייסמ)ב

 

שונות הממוקמות   ת מערכוו יתכן

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-5 

4 

 )בכל קומה( 

ת, חדר  לימע  מגורים, מבואה קומתית,

נים ומערכות טכניות לפי  מדרגות, מתק

 ות. דרישת המתכננים והרשוי

--- 

 מגורים  קומת

 ז()פנטהאו
6 2 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  תוחדר מדרג קומתית )לא מקורה(, מבואה 

, מערכות סולאריות, מתקנים  )מקורה(

י  לפ(, ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות

 . ות דרישת המתכננים והרשוי

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
7  --- --- --- 

 סך הכל קומות

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

 
 

  :והבהרות הערות

  .הבניה ייתראם להתייתכנו שינויים בטבלה בה )א(

 כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה ין ]לבני עתהכניסות היא הכניסה הקובמ יזולבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה בשיטהו/או וכו'  : קרקע, ביניים, א', ב'..הקומות בפועל עשוי להשתנות כגון כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי )ד( 

   ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון הבחב'   
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 ין:בני  בכל (יםראשי ) משותפים י מדרגות/דרח 1.4  

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

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

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

 אין. :שבתון פיקוד גנמנ; 8: מספר נוסעים לכל מעלית   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :בכל בניין  חומרי הבניין ועבודות גמר .2

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

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  , םטרומיים/תועשיטים ממנו/או בטון מזוין מאל ויןמזון בט חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

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

   ישראלי למניעת החלקה.ה תקן ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות ה                 

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר :תקרה קומתיתה ו רצפ 2.3

   .1 חלק 1004' י מסללפי תקן ישרא בידוד אקוסטי: .יועץהלפי החלטת  :בשיטה   

  .השלד מהנדסלפי חישובי  עובי: השלד. סם מבטון, לפי החלטת מהנדשיתוע: בטון מזוין, או אלמנטים מחומר גגות הבניין: 2.4

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

 ר בדופן פנימית של קי באם מכלול מתועש, .השלד מהנדס והנחיות יכלידרן האוהתכנ לפי מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ: 2.5

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

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

 וק" של מכון התקנים הישראלי.לי "תו תקן  ירו בעיהי םצבעי תקרות וקירות פני                   

 :חוץ גימור קירות  2.6

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

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

 משולב, לפי  אוו/ או בלוק תאי )איטונג(ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: תדירו ין הבקירות הפרדה  2.7

 .  1  חלק 1004והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  לד  הש   דס הנ מ   נחיות ה    

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

 :ראשי  מדרגותחדר  2.8

   ;לפי חישובי המהנדס עובי:ו משולב. אבנוי ן או וי: בטון מזחומר: ות מעטפתרי ק 2.8.1  

תקן  "תו בעל ,יחיפוי בשיפולים+ צבע אקרילבצבע אקרילי עד תקרה. שכבות(, גימור  2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2                

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקןאקרילי מלבין ר מוגי טינת+ סיד סישכבות 2: טיח מרחו: הגימור תקר. תקרהעד לגובה:   

  התקנים. 

  שות  לדרי םמדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתא: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 קה. ד החלנגודסטים ופסים מחוספסים כהפת והתקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגו  

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

 . 1142לת"י  בהתאם, ד(אחז יבות מר: מתכת ו/או בנוי ו/או משולב )למאחז יד /מעקה 2.8.4 

 גות.דרהמ חדרבאמצעות : )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 :מתיתקו מבואה )לובי(  2.9

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

 וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה. צע טיחיח יבושעד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הק

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע קן ירוק"  תל תו י "בעטטמלבין סינ: טיח + צבע מרחו : הגימור תקר 

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

  :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

יפוי על החמ לגובה משקוף דלת הכניסה,ד ת עאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחו: חומר: יםפנ קירות ימורג

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

 או תקרה דקורטיבית.  ו/או תקרת משנה מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד : טיח + צבע חומר: גימור תקרה
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אלי הישר קן, והעומדים בתמ"ר 0.64-מת יפחה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא נסוראבן : מרוח: ריצוף

 .החלקה מניעתל

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

 ר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.וני ומואניין חיצבהבניין יותקן מספר 

ארונות . (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבוע חיטקירות ותקרה: : למחסניםם ורי פרוזד

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. למערכות:

 כוןבסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מצבוע בבטון : ות חניהמור קירי ג :מקורה חלקית /עבודות גמר חניה מקורה 2.11

 :גימור תקרההתקנים.  

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

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

   :רים לשימוש משותףדח 2.12

 :ו'כוחדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,טי דוגמת פוליסיד נטסיע בצב צבוע: טיח גימור קירות 

 קנים.מכון הת םבטון צבוע בצבע סינטטי. כל הצבעים, בעל "תו תקן ירוק" מטע              

 לב.משופורצלן או : אריחי קרמיקה או טראצו או גימור רצפה  

 בקרמיקה )גרניט פורצלן(, בהתאם לדרישות כל דין.ת יעשה הקירוצפה והרעבודות גמר של  דר אשפה:ח

 

  :הערות

 נים.קצבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון הת בבטון  או  פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו  . 1

    .קההחלעת ני למ 2279ישות התקן הישראלי דרם ליהיה נגד החלקה בהתא )בדירות ובשטחים המשותפים( בניין בריצוף . 2
 

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

 (. 3.7.8ראה סעיף )נטרקום ישמן, כולל א               

 (,לפי דרישות הרשויות והיתר הבניה מזוגג םיניוומאלאו  עפ"י תוכנית )מתכת, יש :1בבניין : ין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה

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

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

 לפי היתר הבניהתאור, חומר וכמות,  :משותף שימושרים לחדדלתות וחלונות  לתות פח.ד ים:דלתות חדרים טכני   

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

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

 קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  בת לתאורת לילה נון שומנג ה,לחצן הדלקת אור בכל קומ יויה בבניין המגורים                 

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

 בד( יצוני בלבחלקם הח)פח מכופף צבוע בתנור  ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או ד לכל מחסן, התקנת מונה נפר לופיןו לחיא כל המחסנים למונה נפרד, שלמל חיבור הזנות החש: דירתייםתאורה במחסנים      2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 של הבניין/ים לפי  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  ש.: יותפותשלמערכות אלקטרומכניות מלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

            ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם  במגרש קמו בבניין/ים סמוכיםהבניין, אך ימו ישרתואשר  ותברה )יתכנו מערכות משותפהחטת החל

 משותפות שישרתו אתההמערכות  יקון שלויות התלע, התשלומים ו/או , בכפוף לאישור הרשויות השונותבמגרש סמוכים בניינן/ים

 (.גרשים במבניינה מו ע"י נציגויות הבית שלוליש הבניינים ע"פ העניין כלל

 

 פרטי זיהוי( –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 מוזדוררפו  שרות י חדר גובה   

   מ'; 2.05 -מ חותלא פ: *גובה מחסן דירתי )באם נרכש(   

 

 קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי תחת עטלמ: רההע* 

 י דין.בוע על פקהקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי ה  
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 אותה. המשמשיםדים לה או צמהמו בדירה ובשטחים  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2 

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

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
זיכוי למ"ר/ מ"א  ר למחי

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 כניסה 
 

 וןבלוקי בט בטון,
 ( 1)אחר או

 פרוט בהערות בהמשך. ה רא ןיא ( 3)ה אר ( 2)אחר 

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

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

.  מעל משטח ארון תחתון  ס"מ 60-כ
 . )באם קיים( ר חלוןזוט אלמע

 רות בהמשך. עוט בה פרראה 
 --- ( 4)ראה  חתון ת חיפוי מעל משטח ארון  

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

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

 פרוזדור 
או  בלוקי בטון  ,בטון

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

 רים הו נה  חדר שי 
 טוןבלוקי ב  בטון,
 ( 1)חרא  או

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

 חדר רחצה הורים 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 . בהמשך ת ערוראה פרוט בה  

 --- ( 4)ה אר קרמיקה חיפוי 

 חדרי שינה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . ות בהמשךה פרוט בהעראר אין ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

משקוף הדלת  ובה  ות לגיר פוי קיח אין ( 3)ראה  ( 2)ר אח
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

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

 שרותי אורחים 
 טוןבלוקי ב  ון,טב 

 ( 1)או אחר

 '. מ 1.50עד גובה חיפוי קירות   אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
ן  תו תק"  לי בעלעל טיח + צבע אקריומ
 קנים. ק" מטעם מכון התירו

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  ראה פרוט בהערות  בהמשך. 

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . משךהערות בהה פרוט ב אר אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מרפסת שמש  
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6 סעיף אהצוני ריפוי/ציפוי קיר חיח אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2)אחר 

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

בלוקי בטון או   בטון,
 ( 1)רחא

צבע  קירות ור ימג .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 . מהנדסה  החלטת  בי קירות מחסן לפיעו ןיא
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 

 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 לה, ניתן כל שיהיו כאכ -מתועשים/מתועשים למחצה  חוץ )בדופן פנים של קירות בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

 ית לרבות בתקינה הרלוונט עמידהפוף לבכ. הכל גבס, או בלוק תאי קיבלושמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס,   

 בחדרי  .ס: בידוד תרמי של בנייני מגורים(. קירות הפנים )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי גב1045בת"י   

 או בלוק בטון.ן יצררחצה ייבנו הקירות מבלוקים המוגדרים "עמידים למים" ע"י ה         

 בממ"ד לפי הנחיות .ודרישות התקנים הרלוונטים תכנון המהנדסלפי , רמי/ בגר/ או משולבגבס/טיח ת טיח/ רגיליח : טותירגמר ק ( 2)

 כן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.ה, יתמתועשת למחצמתועשת או  הבאם קירות החוץ יבוצעו בשיט פקוד העורף.        

 בעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. צ כל ן.לב :גוון  יעה בצבע אקרילי.צב  
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 לבן. גוון: .דיסיפולי דוגמת טבסיד סינטצביעה  .לפי החלטת החברהגבס/ בגר/ או משולב, : טיח /טיח מר תקרותג

    סוגי ריצוף לבחירת    . R-9התנגדות להחלקה דרגת  ות וב טיהרלוונ ת התקינה והחקיקה  שודריו   2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י   :ריצוף ( 3) 

 ט פורצלן.  י הקונה  מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/או הספקים שבהם יבחר המוכר, ובהתאם למפורט להלן: אריחים מסוג גרנ

ס"מ או   45/45או  ס"מ    60/60ות  ידבמ טרלי.  ני  -א בגוון בהיר  הי הן שאחת מ  דוגמאות/גוונים לפחות   3  -סדרות של ריצוף ו   4  מבין ה  לבחיר 

 מהנדרש לחדרים אלו.   ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה    33/33

  המוכר יהיה פטור מהצגת אריח במידות אלו  צהרת הספק( "י אישור וה פ אינו ניתן לאספקה )ע    ס"מ  45/45במידה ואריח לריצוף במידות    

 הלן:חלופי כמפורט ל   אריח   מידות ו  וספת אהציע לקונה סדרה נל   ייב אולם יהיה ח

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

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

 יצוף של ר ות סדר  5  לקונה, לכל הפחות, ג  יצי לכל מידת אריח, המוכר   לכל מידת אריח המיועד לריצוף, כלומר    צוף נוספת של רי  סדרה   ב.   

 לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי; בשימוש בדירות מגורים,    דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים   3-ו           
לוונטיות ובדרגת הר קה  ודרישות התקינה והחקי  2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א' : שרות פסתומר שירותים ,ריצוף בחדרי רחצה -  

לפחות דוגמאות/גוונים    3  -סדרות של ריצוף ו   4, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין  R-11וברצפת תא מקלחת R-10   החלקה ל   תנגדות ה 

דרגת מניעת   סדרות והדוגמאות המוצגות לדייר לפי האמור לעיל. ך ה ייקבעו מתו ם מידות האריחי  ניטרלי.  -שאחת מהן היא בגוון בהיר  

שתציג החברה או הספק, שיבחר הרוכש תעשה מאחת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,    בחירת לו.  רים א חד נדרש ל לא תהיה פחותה מה   קה החל ה 

 על ידה.

המתאימים ניטרלי.   -ן היא בגוון בהיר  אחת מה פחות שאות ל מ דוג   3  -סדרות של ריצוף ו   4סוג א'. לבחירה מבין   :במרפסת שמשריצוף  -

ציג החברה או ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה   חשוף לגשם. יצוף לרחותה פ שאינה וז, ובדרגת ההחלקהיקי נבגודלם ליצירת שיפוע

 )במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים(. הספק, שיבחר על ידה.

 

  :רותיםי שו  חדרי רחצה י וחיפ ( 4)

  30/60-ס"מ או כ   25/33-ניטרלי. במידות כ   –ר  ן בהיבגוו  יא מהן ה  ות/גוונים שאחת גמאדו  3  לבחירת הרוכש מבין לפחות   -סוג א'. קרמיקה            

מידות לבחירת ב)חיפוי קירות בקרמיקה  שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. ס"מ. בחירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, 

 י(. טיח+ צבע אקרילרה תקד לשינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועהקונה ללא 

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50נה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות  הקו  סכמת ה ב   

ם י וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפות והנקזיאקוסטידוד ת כולל בירה מובנגיבמחיר הדירה. לצנרת גלויה תבוצע ס

 למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים. םהתקנים הרלוונטיי ולפי דרישות ל דיןאות כורלפי ה ם רטובים יאטמווריאזב

-במידות כ   ניטרלי.   –בהיר  הן היא בגוון  גוונים שאחת מ /דוגמאות   3סוג א', בחירה מבין לפחות    –חיפוי קירות קרמיקה  : מטבחחיפוי ב  

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

 יון של החיפוי ו בקו הסף העלבחיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסבי   BIמשטח העבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת  

  רילי. אק + צבע  ובקירות: טיח   פוי חי ל ה מ' מעל הריצוף(. מע   1.50הרצפה )גובה    הקרמי ועד 

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

 

  הערות: 

 ק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור שה אך ורחירת הרוכש תעבלמניעת ספק יודגש כי  – דייר/בחירת הרוכש 

 החברה.ע"י  נבחרוש ם מאלוספקים שונים, גמם נישו מוצרים 

 עיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת  – מעקה 

 ם".עקים ומסעדי"מ 1142ת ת"י והחזית ולפי הנחי        

 . ס"מ 2 -כ עד יםוכם סמליחלבין ל שרות, סתפרמו דחדרי רחצה, ממ" בכניסה לדירה, – הפרשי מפלסים 

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

 לה.בטב המצויןבה וגובה חיפוי הקירות יעשה לג  - חיפוי קירות 

 י החלטת החברה. ס"מ, לפ   60  -חות מ רכם פ או ורות ש אם יש פינות קמ ב   , PVCו  יבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום א   –פרופיל פינות בחיפוי   

 למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה. - ליטוש/הברקה 

 או ו/ דהפל ו/או ( עץ ו/או בטוןבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכרן, ומלהתקיר החברה חככל ותב) – , קורה/ותרגולהפ 

  .משולב 

 למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותס"מ לפחות,  7בגובה מחומר הריצוף לים( )פנ –ם שיפולי  

 )גרונג(. ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות 
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  לפחות. מ"מ 3של  (פוגות) אריחיםצוע מרווח בין בי רשנד נים לריצוף באבן טבעית וקרמיקה,לפי דרישות התק – ם )פוגות(וחי מרו  

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

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

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  חיתוך פתח המתאיםושבת לכיור, ים, ת, מדפות, מגירון יכלול דלתותהאר :תון ארון מטבח תח   3.3.1 

 )כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלים.  הכנה לכיריים מובנות

   . MDFאו יץ'( ווץ )סנדר חלקי הארון עשא ט.דיקגוף הארון והמדפים יהיו מעץ )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ                     

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

 תחתית הארון. של ותטיבס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת ר 10 -הה )סוקל( בגובה של כהגב ארוןבתחתית ה .סף הרצפה  

 ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחידות הפינה של הארון יותקנו "פתרונות פינה". 60ל יחידת מגירות ברוחב יכלו וןהאר   

 לבן ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י ים לפחות )מהם אחד גוונ 5ך הרוכש מתו . לבחירתקהייפורמציפוי חיצוני: : מתכת. ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי ברה. די החי ר/ו עלו הספק/ים שיבחו/אה ברחה  

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  מידות  

    ראה נספח ג' :התחתון מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

 מאבן "מס 2-מ בעובי לא פחות ודהעבטח לבחירת הקונה מש : תיאור:ולכל אורכו  על ארון מטבח תחתון בודה ממשטח ע

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

יותקן קנט  תקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחותאם לההמשטח ייקפם. הס"מ ביחס לחזית הארונות בכל  2בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאה ר)הקונר י המוכעיבודו יקבע ע"פן אוה שעליון מוגב

 . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. הנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח

  חלק תחתון, חלפי ארון המטבמידות: 

 3ונה תציג בפני הקמוכר ברה/הבחידו.  ים שיבחר/ו על/ספקה או/מגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ולבחירת הקונה מתוך  גוון:  

  . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(.()אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי גוונים לפחות    

  

 .יש :יון לעארון מטבח    3.3.2 

מטבח ארון יותר א ה זה לבח עליון. במקרמט וןאר מ"א 2 -מ"א ארון מטבח תחתון ב 1המוכר יהיה רשאי  להמיר עד ה: הער

 . פינתי עליון

 לארון המטבח התחתון.מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם 

 אורכו.אחד לכל  לול לפחות מדף כס"מ לפחות. הארון י 30ועומקו ס"מ לפחות  75גובהו של הארון העליון 

 

שולחני תלוי או מונח הכולל כיור  או טרספה, ויץ'סנדו עץהעשוי  מתועשן תחתון ארו ,לי()כל רחצה בחדרארונות אחרים )ציין(:  3.3.3 

 ס"מ לפחות.   80 -כ מידות:וצירי נירוסטה.  ,לרבות מגרה/ות, דלת/ותאו שיש, )אינטגרלי( קוורץ  או  מחרס   

  ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאירמופי חיצוני: פוי צ  

    ג' נספחראה  ה:הרחצן לזיכוי בעד ארו ירמח  

 

               :הערות  

)פינה ככל  לאורך הקיר . המדידה3.3.2והכל בכפוף להערה בסעיף  מטר אורך 06.ארונות מטבח  כללית של אורך מדידת   (1) 

וך המשולבים בתר( מקרט למע) המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב (. חלליםבאורך הארון  פעמיים מחושבת שקיימת

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

בגב ארונות המטבח יתכן ובקיר ש קחת בחשבון כי לבמקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה  ( 2) 

 תחזוקה. לצורךאלו  יםלפתח/ יש לאפשר גישה ים.תפמשו פתח/י גישה לקולטן/ים  קיימים

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

  דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו  המטבח ן ארו  לספק את רכהמו  על ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     
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של מים וניקוז למדיח  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים לייםהחשמ יםהכל נתלהתק שיועדו  ותמקו במ                       

 תנחה את  במועד שהחברה ו באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע תחת הכיור.           

 . הרוכש         

 

  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

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

רך מינימלי ה פלסטיק, באוסחבלי כבי 5,  יםגלגלכולל  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני מיתקן 

 .מטר סה"כ 8 -ות מלא פחל אורך של חבלי כביסה בכול  מס" 120באורך מינימלי של או מתקן מתרומם  ,ס"מ 160של 

 לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר. 

 .5100מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: : מסתור כביסה 

 

 

    )מידות בס"מ(  ירהם בדי תות, חלונות ותריסלרשימת ד – 3טבלה מס'  3.5

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

ה )ציר  חסוג פתי
 ( ע"כ(/ נגררכ

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

ה  תיחפ סוג
כע"כ/  /ר)צי
 ס( רר/כי ג נ 

כמות ומידת  
 נוי הפתח הב

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

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

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 ' ומאל אלומ' 
 יל מה חשילגל

 דנייבוי יכולל ג
 265/220-כ --- 265/220-כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1 הורים

  דירות ב
24,27,28,31

,35,39,50 , 
53,54,57,58 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 זוגג אלומ' מ
 ינטוסב 

 ( )דריי קיפ
 קבוע חלק  מעל 

1 

 ניגלילה יד  מ' אלו ' ומאל

 75/140 -כ 75/140 -כ 80/210-כ

חדר שינה  
 1הורים 

  בדירות
26,30,34,38 

52,56,60 , 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג וג מז  אלומ' 

1 

 ניגלילה יד  אלומ'  אלומ' 

 135/115 -כ 135/115 -כ 80/210-כ

 2חדר שינה 

1 

 ה ציר רגיל עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר ג מזוג מ' אלו

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 יגלילה ידנ אלומ'  מ' ואל

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

  כחדר שינה
4) 

1 
  פיפלדה ל 

 א  "הג
.  לה()רגיציר 

 וץ ח תיחה פ

1 

 מזוגג אלומ' 
 או  נגרר כ.ע.כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  יסים, הנגררת/יםורס גד גז, הדף  תיים, פלדה נכנף אחת או ש
           א. או ציר רגילה לפי הנחיות הג"  לכיס. 

--- --- 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

ה )ציר  חסוג פתי
 ( ע"כ(/ נגררכ

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

ה  תיחפ סוג
כע"כ/  /ר)צי
 ס( רר/כי ג נ 

כמות ומידת  
 נוי הפתח הב

 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

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

ה  חצר ח.
 הורים

בדירות  
24,28,50 , 
54,58   
 בלבד 

1 

 ציר רגילה    +צוהר עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 70/210 -כ

ח. רחצה  
 הורים

 דירותיתר הב

1 

 ציר רגילה    +צוהר עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ

רחצה   .ח
 כללי

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 80/210-כ

 שירותי
 אורחים

1 

 ציר רגילה  הר ו+צ  עץ 

--- 
 ורור וא

 מכני
--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 לה ציר רגי +צוהר  עץ 

1 

 .ע.כ ר כרגנ גג ' מזוומאל

--- 

--- --- --- 

 --- 155/110 -כ 80/210 -כ

י  רת י ד מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 :ואחרות טבלהל ערותה

 .ה(רכישלהסכם השצורף  סמך אחרמאו ב בטבלה, במפרט מכר זה צוין )הקיים בפועל רק באם 

. הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית הובפתיחת ציר רגיל 23דלת עץ לבודה בהתאם לתקן ישראלי מס' =  ץ ע דלת .א

 סוג =רגילה ציר , םלומיניואועץ ההנחיות ילפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ' עיף י' בהמשך(. ת )ראה פרוט יתר בסס"מ לפחו 7ובה בגת להד

= כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר, ניגרר כ.ע.כ , ת= רגילה+ משתפל )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, פ י קתיחה, פ

ם אטל ולכ מוקצף אוריתן וי פולילבמי  : שלבי התריסים עשויים פח אלומיניום )בעובי לפי הנחיות היצרן(,תריסים ,עה אנכית= כנף בתנווטינה ליי ג

  (.רבחדר דיוחשמלית, ה)גיבוי ידני אחד, לגלילה  עות רצועה ו/או חשמליצ= תריס נגלל כלפי מעלה, באמגלילה . ין השלבים לאטימה מוגברתבגומי 

 ת/כ הדלתוים לסה"ירה תתאדלית בובלבד שהכמות הכל בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאומשותפים לשני חדרים יכולות להופיע , דלתות/חלונות . ב

 .כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר מס" 3ת בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד  וינוהמצ נותולח

וחות המורכבים משני ל, לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) ג שקוף גוזי מאלומיניום עם ,()למעט ממ"ד תויטרינו  /חלונות  .ג

ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביזרים  החלונות מ(.מ" 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 בעובי )זיגוג הםביניאוויר  ם מרווחכוכית עז

שה רין מוצירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי מתק ,EPDMאטמי גומי , גמקוריים, ובכללם: סרגלי זיגו

 יותקן ת,החלונו לכל במסילות :רשתות .רף ולפי הנחיות פקוד הע, נגרר  אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדה גולון מסח יהיהבממ"ד  היצרן. מטעם

 .אחת רשת נף כל כהכנה במסילה נוסף  נתיב

ת שרות פסלמר אם פונהבמטבח בלרבות  (וורור)בחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והבניה נדרש א לקיר חיצוני  או דלת מזוגגת/חלון ו בהעדר  .ד

 .ות רפפת כיסוי(ב)לר מכנייותקן אוורור , בתריס או חלוןהסגורה 

  מיניום.יועץ האלותכנון  "יפעסוג פרופיל, גוון,  .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 . ()"חלב" העמומ שקופה אובטיחותית זכוכית תותקן  )באם יש חלונות(, ושירותים רחצהבחדרי  . ו 

 . דרישות כיבוי אש לפי  ו רפפות קבועות,  א / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ( יעשה באמצעות חלון  מחסן רכש  שנ   ל כ כ )   ן מחס ור ה אוור  . ז 

מערכות , (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,  5044ראל לתקן ישתואמת  רב בריח, ן(ו. דלת פלדה )ביטחדלת כניסה .ח

מ"מ   1.25וונת בעובי של למשקוף בניה מפלדה מגו .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  ,זטות"רוו"ה נעידית  לינדר,מגן צי ,צירים

 ת המוכר.גמר לגוון לפי בחירצביעה בתנור.  אול ילפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי וינ

  בטחון/אש.ן ויותקנו דלתות רקע יתכבקומת קת דירויסה לכנב באות,רשות הכ נחיותלפי ה .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט
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בכל היבט  רךמילוי אחר שווה עו א/ולת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד דכנף ה :פנים מכלולי דלתות .י

המתאים  עשוני מתופוי חיצציאו  ו צבעא קהורמייגמר פ. תף הדלחוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקו –תפקודי 

קן ישראלי לתם אבהתמשקוף הדלת יהיה  .צדדים לפחות 3-היקף כנף הדלת )קנט( מצופה בב ., עם ידיות מתכת משני הצדדיםלעמידות במים

מקלחת  / בטיהרי אמחדב מים. עמיד ל הו יהי. המשקוף לאחר התקנתאטימה יהלבשות פולימרי או עץ בגמר תואם לדלת כולל פס בעל  23מס' 

לפחות  יםונוג 3 מגוון דוגמאות שיוצגו לו ומתוך לבחירת הרוכש מתוך גוון:   ת.לאור, מזוגג בכנף הד-בובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צוימנעול ס

 ו על ידי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.ם לבן(, שיוצג)אחד מה

 סף,ובנ ., אין לקבוע סורג קבועאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( ם)בחרו ימתקו ץלותח חירז כפוכהמ  הירדבפתח בממ"ד וב -פתח חילוץ  .יא

 ג הפתיחה וכיון הפתיחה.לון/תריס, לרבות סות הפתח, סוג החדומיבבפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים 

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  ,ררתנג/פתחתהנמה, אטו לדהה דלת פוגן הינממרחב דלת כניסה ל :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

פתחי אוורור מעוגלים ניום + זיגוג וכן  חה. חלון אלומיתילפ כנפיים 2הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ו/או  סס"מ מעל מפל

פתח וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )אויר סינון  כתמער התקנת .ם לפרוקוניתני ,לנצ'(חסומים בדיסקאות פלדה )פ שונים, בקוטרים

הרי מתקן הסינון, ע"י החברה סופק  יודגש שבאם (.2010 י)תקנות הג"א מא הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן. רוציתהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  אטימות נוספת ע"י הגורמיםנות ות תקייקבדייב חוכש, יע"י הר רוקויפ ןלכף, אושרו ע"י פיקוד העורונבדקו תקינתו והתקנתו ש

בר הביצוע בפועל ין הביצוע בפועל יגבמפרט המכר לב אוו/ למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר פיקוד העורף.

 ת מעודכנות של פיקוד העורף.התואם הנחיו

 

 ם בדירהסניטרי  יםוכל תברואה מתקני  – 4מס'  הטבל 3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 תי אורחיםו רש מטבח
 חדר רחצה 

 הורים
  רחצהחדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

 חטבמכיור 
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- ןאי  י ₪ ו זיכ

 הרחצ כיור

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ --- ---

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

 --- --- 'ג חראה נספ אין --- --- זיכוי ₪ 

 ת ידייםלנטילכיור 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- י ₪ זיכו 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
לפי הוראות כל דין 

 ךבהמש ראה
170/70  

 ה()אמבטי
--- --- 

 --- --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪ 
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 מיתקן
 מיקום

 תי אורחיםו רש מטבח
 חדר רחצה 

 הורים
  רחצהחדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,חמים ל/

 או מהמשטח

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

 --- --- א' א' א' א' סוג

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

מבטיה ה לאסולל
 למים קרים וחמים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3 ךדר  
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- סוג

 --- --- פח ג'ראה נס --- --- --- ₪  זיכוי 

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  דרך-רב
 ץ)אינטרפו

ו ( א3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- סוג

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

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

 שרוולל בדופן חיצונית 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

 כליםדיח ור מיבהכנה לח
כוללת ברז והכנה לחיבור ההכנה )

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

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

 --- --- --- --- --- 1 ול )הכנה(נקודת גז לביש

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

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ם הרכישה(.כבטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להס צוין בפועל רק באם יים )הק 

  נירוסטה בהתקנה מחרס/ סילי קוורץ/ קוורץ גרניט/ ,הלבחירת הקונ: ס"מ( 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-)בודדת במידות כ כיור מטבח (א)

   לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. )אינטגרלי(:חני שול צהכיור רח. ומר הכיור()לפי סוג ח הבהתקנה תחתונ או  שטוחה

 .לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה, במידות חרס :םכיור נטילת ידיי 

 )מושב(  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת . 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6) דו כמותי רס,ח/סמוי רגז שטיפה:א יה.תלו: אסלה )ב( 

 .רי נירוסטהל ציבע ד כב פלסטי               

 יטת תמיכה ות ומי, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפיננמ"מ הומוג 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:   

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

 לניקוז שיפועים עם 2279 י"ת תובדריש העומד בגמר ,דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא לחתהמק טחמש לחת:מק               

 ;המשטח       

וקם והוא ימ ניקלבציפוי כרום  ,מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי פרח/מערבל: דגם: לקערת מטבח .)כולל חסכם( חמיםקרים/סוללה למים   (ג) 

  סדרות 3לבחירה מתוך  "מ לפחות.ס 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כ :תהיינה ברז מידות ,כיורה או ודהעבה משטח מישור על

 שיבחר/ו על ידה. פק/יםשיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/או הס

  או העבודה שטחמ ורמיש עלימוקמו  והם    ום ניקלבציפוי כר,  הפי  ערבל: דגם: פרח/מ)כולל חסכמים(  לכיור/י רחצה, סוללה למים קרים/חמים )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15ולעומק  חותפס"מ ל 15 -באורך כ  :תהיינה ברז מידות ,הכיור  
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 שיבחר/ו על ידה.  קבלן ו/או הספק/יםחברה/ע"י ה  

 הכוללת יציאה תחתית  ,כרום ניקלפוי בצי יריקס מהקחמים וקרים מן סוללה מים תותק :באמבטיה :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 זלף. ות ומס"מ לפח 60מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך  צינור שרשורי,למיל' האמבטיה   

רך באו אנכיל י ומוביהחלקה טלסקופתכוונן, מוט כולל צינור שרשורי, מתלה מיפוי כרום ניקל , בצ(3מערבל/רב דרך ) -מהקיר גם: ד: למקלחת  

 מ"מ.   15ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30ר באורך יס"מ לפחות ומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהק 60  

 שיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. ותסדר 3לבחירה מתוך לחת, סוללות האמבטיה/מק  

 .ניל ירזבו, ביובל : חיבורכוללת ת אסלהארגז/י שטיפו כיורים התקנת  )ו( 

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

 . ת חשמלוהזנ חין או שפכיםו דלו( וחיבור לק2007תיקון אוג'  -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםכוללת ההכנת חיבור למכונת כביס )ח( 

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

 ת מהרשת העירונית.סופקה המורבטמפרט : מיםים קריםמ )י( 

 ראליקן יששעומדים בת קבועותלבחור או לרכוש  , באחריות הרוכש,ממבחר החברה באם אינם -קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( (א)י 

 .  R-11 -ולא פחות מ קהלמניעת החל  

 כיור. או הודה עבמשטח ה וקם על מישורקרי ברז הממ = פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול ראש ברז נשלף =  (ב)י 

  ת. ח)מיקסר( = ויסות מים לקרים /חמים, בעזרת ידית א מערבל  

 יית ברז ו/או שניהם.ראש מקלחת ו/או לפים, לנטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרי)א דרך-רב  

  

 מפרט מכר זה  או במסמך אחרה, בבטבלך צויין כפועל רק באם עיל יותקנו ב)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות ל

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 , ברצפה, הבניין( משותפים לכללון )בחלקם יתכי ביוב קולטנצנרת ופתחי ביקורת ל: אחר רי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורךזאבי    3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.  )מיקום וי,כיב מתזין יתכיה. האינסטלצ נדספ"י החלטת מהבמיקום וכמות ע, בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  גז וכבלי פיקודלהעברת וצנרת  וצלמפאו ו/ יני מרכזילפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

 שרות ו/או במסדרון, סת במרפ צל,פומו/או  מיני מרכזין למזג מיועדם . מיקולמאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום   

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

 תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולארית תהיהאמצעות מערכת סולארית במים חמים לדירות ספקת ה   3.6.2

 . (רגיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המים )טיימבות לר 579ישראלי לדרישות תקן בהתאם       

זר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק חימום עם אלמנט ע וכולללכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארית   

 פעלה.  במאפשר לתכנן מראש את זמני הה 

והתקן קוצב מצעות חשמל א, יעשה חימום המים בבאמצעות מערכת סולאריתניתן לספק מים חמים  ן לאל דיכ הוראות רות שלהם לפילדי  

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

ן גג עליו או הבסמוך לת או שירובמקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת : מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול יםלמים חמירה )דוד( כל אגמ            

       ס האינסטלציה.מהנד נוןתכלפי  

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

  אין. :דלי"" ברז 3.6.4

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

  האינסטלציה,מהנדס לפי תכנון  ,PPR, S.Pונת, פקסגול, וגולפלדה מ: יםוקר יםמר הצינורות: מים חמחו  3.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

 יש. :ז ועד נקודת הגז במטבחה ממקור הגצנרת גז בדיר 3.6.7

 .: ישז לדירההכנה למונה ג 3.6.8

 

  הערה: 

 התאמות, ברזי ניתוק, , ר מחברים, מאריכיםם עבוותשל כוללו מחיר הדירה אינברה. לפי החלטת החהינו בדירה,  הגזנק' מיקום  

 בור הגז, מו לחיעצ התקנת המונה והמונה הנדרשים לצורךיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים נוספים מ, מונה פיקדון 

 ,ה בלבד()הכנ יפלסטוול שרב לתחמושת אספקת גז צנר בבניין. הגז המורשית ע"י החברה לפעול' הקונה ישירות לחב שלםאותם י 

 כלולה במחיר הדירה. 
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 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  ותקשורת למתקני חשמ – 5טבלה מס'  3.7
 

 פח ג'ראה נסבית תקע ונקודות טלפון, מחיר זיכוי לנקודות מאור, 
 

 מיקום

ת נקוד
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 ק'נ
 ;זיהלווי ט
 ;' תקשורתנק

 .נק' טלפון 
 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 דירהל כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

ה ללובי  מפסק תאור -
 . תקומתי/חדר מדרגו

 . וח חשמל דירתיל -
ארון תקשורת כולל   -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 ורדי רחד
 לאוכ ופינת

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

פת  תוס  -י חשמלתריס 
נקודת חשמל להפעלת  

 התריס. 

 פרוזדור
1 

  )כולל מפסק
 מחליף( 

1 - - - 

  3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל  

נקודות   2ר", פניית "
 יף. + מחל  מאור לפחות

 1 מטבח

6 
ד מהם  )אח

כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP  ואחד  

מוגן   מהם
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 ור( תנ)
- 

ם, בתי  ם השקעימיקו
התקע יהיה מעל  

משטח העבודה ככול  
  ם האפשר ובהתא

לתכנון המטבח יותקנו  
שקעי כח נפרדים  

 למדיח, לתנור, למקרר 

ה שינ חדר
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  ליףמח
 ( נורהלמ

4 
ד  )שניים לי
 המיטה( 

- 1 1 
אינטרקום )נק'   -

 ד( שמע/דיבור בלב

   רחצה חדר
 וריםה

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

תקע  בית )
 ור( לתנ

- - 

 - 1 1 - 3 1 חדרי שינה

 /ד"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי  
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

פיקוד   תקנות לפי 
 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

קע  בית ת)
 לתנור( 

- 

+ התקן קוצב זמן  
מפסק לדוד   הכולל

י  השמש במיקום עפ" 
 התכנון. 

 אוורור מכני+ 

 - - - - 1 םשירותי 
 חלון,  בהעדר

הכנה לנק' אוורור מכני  
 + מפסק היכן שנידרש. 

 מרפסת שרות 
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 )מכונת כביסה, 
 (מייבש כביסה

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 ן( )מוג

- 
1 

 ( )מוגן
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי +  

+ מנגנון פתיחה   מפסק
 ידני. 

 ןמחס
)ככל 
 (דשהוצמ

1 - 1 - - 

של  החשמל צריכת 
ובר לשעון  סן תחחמה

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

המחסנים יחוברו למונה  
משותף ונפרד  

לבד, או  למחסנים ב
חסן,  מונה נפרד לכל מ

  המוכר ועפ"יהחלטת ל
 בחירתו. 
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 מיקום

ת נקוד
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 ק'נ
 ;זיהלווי ט
 ;' תקשורתנק

 .נק' טלפון 
 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- - 

    

  ת לטבלה ואחרותהערו 

 אהיל/ ארמטורה(, כולל נקודת הדלקה אחת. -בית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסוי = תקרה /רר קי דת מאו נקו  (א)

  .נל אחד, נספר כל שקע בנפרד()שני שקעים או יותר בפ חשמל רגיל. ן מזרםהניזו בודד לחיבור מתקן חשמלי = "שקע" בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 לפחות.ממ"ר  1.5צע בכבלים החיבור יבו

בור החי )שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(. הניזון מזרם חשמל רגיל שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  אור )רגיל(תקע מ תבי   (ג)

 ות. "ר לפחממ 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  תוספת םשאינוף א' קיר(, המצוינים בסעיר )בתקרה או של נקודות המאו אופן ההדלקהתאור בלבד ל לקה כפולה=ודת מאור הדנק (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 2.5ם קבלים נפרד עלמפסק מחובר ישירות ללוח  נפרד"שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד )כל נק' במעגל  = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 מ"מ . 

 בדרגת הגנה גבוהה.מוגן מים  הקצה רזאבי פרד אךבהכרח במעגל חשמל נ ע מוגן שאינובית תקאו אחר=  IP44ת הגנה בית תקע עם דרגו  (ו)

בים, ין מחשב –פוניה, נקודת תקשורת נקודות ביחד )קומפלט( או לחוד וכוללות נקודת טל 3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /טלפוניםרשת הל דירהיבור הללא חידורי כבלים.  בור לקליטת שרי חובה כאמור, ואפשרות לחיחיבור לקליטת שידו –יה קודת טלוויזנ

 .יסויכולל כ 1מודול  55וקופסא  נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר

 .(שומר לפי הענייןעמדת לנה או דלת כניסה למבלקשורת פנים )אות כולל אביזרי קצה לתנקודה/ות מלקום(= )אינטרנקודת טלפון פנים  (ח)

  מ"מ.  2.5, מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים על גבי מעגל חשמלי נפרד כוח ת תקעיב = חקודת כנ (ט)

עד נקודת ההכנה )מחשב( מריכוז תקשורת ונק' תקשורת הכנה ל בלבד.ת )"שרוול"( וחוט משיכה באם לא צוין אחרת הכוונה לצנר"הכנה"=   (י)

למניעת ספק "מפזר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(.  באחריות הדייר(,תקן )ויחצה חדר הרמעל דלת ימום נמצאת הכנה לתנור חבאם הבקיר. 

 ן מים.נור חימום כוללת שקע מוגההכנה לת יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה.

אותה/ם  ים אתבכים/מדליקמ ם בריחוק ביניהם, אךשונים הנמצאייבוי, משני אביזרים נפרדים מאור הניתנות להדלקה/ כנקודה/ות  =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

ירות כיריים. הנקודה תחובר ישתותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לבדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  (יב)

 .יתהדירהחשמל ית שקע והמפסק בלוח יווט לרבות ב. הנקודה תכלול את כל הח5*2.5ח החשמל ותחווט בכבל לת פאזי בלומפסק תל

 

 ובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר)מ

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   ורת בת לתאמנגנון שודר מדרגות בח הדלקת אורלחצן ל .יש: ת מאורו ה: נקודמבואה קומתית: בכל קומ חדר מדרגות/   3.7.1 

  יש. :לחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואה קומתית יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

 ה להיתר(.נות התכנון והבניה )בקשרה על פי תקת( בדיצינורו: הכנת שרוולים )פון חוץ טל 3.7.2 

  ,זמזם ל:צלי  .לחצן ג:פעמון: סו 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.סטנדרט :וג: סקעש/דלקהיזרי האב 3.7.4 

ך בתו  (,)כולל שקע רגילדירתי רת ולוח תקשו  (לצורך הרחבה בעתיד מודולים 6-)כולל השארת מקום פנוי לדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.בת: שעון ש: יש. מפסקי פחת שמל.לפי תכנון מהנדס הח  ם:מיקו  .: ישההדיר

 כולל קוצב זמן.  יש.: מלי שחשמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .נה(זמן ויותקן ע"י וע"ח הקומחיר הדירה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יואמפר. ) 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7 

 מתוקית בה הראשצן לפתיחת דלת הכניס, כולל לחבורשמע די )אינטרקום .5 בטבלה : כמפורטמיקום: יש, קוםמערכת אינטר 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,יסההכנ  

 ן.: אימערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור )נפרדת( 3.7.9 
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  טלוויזיה רב ערוצית לקליטתבלים בור לכלחי נההכ :טלוויזיהיטת שידורי הכנה לקל 3.7.10 

.  לחילופין (אשר תספק שרות זה ערוצית -רבזיה היוהטלולחברת ם ע"י הקונה ישירות על  אשר ישולללא ממיר וללא חיבור בפו)   

הקונה  ע"י שכשר ייר)ללא ממיר דירתי א M.Fו דיור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  או למספר בנינים ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית   

 פק שרות זה(.מס  

 

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. חשמלי חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" אווח "י מפע בוצענות, יבאוורור מכני לפי תקהמחויב  חלל אוורור  -  

חשמלה ולרשת אזיפ תלת לחיבור תתאים המערכת .הדירתית החשמל צריכת של ולבקרה לניטור מערכת תותקן דירה בכל -  

 .המשתנים החשמל תעריפי הזנת ותאפשר הישראלית   

 :לתכלו תכהמער                                     

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

 ; אלחוטי לשידור תקשורת יחידת) פאזי תלת לוח רעבו זרם שניחיי שהשלו                                   (

 אותם ומציג מקומית בצורה הנתונים את ומעבד מקבלה יאלחוט יגיטלדי צג                                    

 כניסהה בואתבמ / ההכניס לדלת בסמוך ,הדירה בפנים יותקן הצג ; ברורה בצורה                                    

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת יה השוטפתנרגהא כתירצ נינתו את לפחות יציג הצג; פהמהרצ 'מ 1.5  ובגובה נגיש במקום                                    

                               .הכספית                                   

 .3.5פתחים סעיף  ריסים בטבלתה גם תים. ראחיבור לתריס/ים חשמלי/ -

 

 תקני קירור / חימום, בדירה:מ .4

 :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת דבלב הכנה שי ן.אי כזי מר דירתי מיני  אווירמיזוג  4.1 

 חלקי לכל צרוק יעיל אוויר פיזור שרהמאפ אחר וםו במיקא דרוןהמס או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                        המתוכנן המיקום בין הרצפה במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "הצמ" רבותל רשותהנד ותהתשתי ביצוע  .2                   

  מוצא .הכביסה מסתורלניקוז  או הרצפ למחסום המאייד ניקוז 3 *2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,כנן למעבההמתו םהמיקו ועד למאייד                         

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

 .המסדרון קיר על וסטטהתרמ םלמיקו עד המאייד ממיקום קיר ודלפיק ריק שרוול התקנת                   3.

 .ירווא וגמיז דסמהנ ידי על המערכת ןלתכנו בהתאם יהיה ההכנות . מיקום4                  

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 ל:ה תכלולי בממ"ד. במקרה זה ההכנ.       *באישור פיקוד העורף, תבוצע הכנה למזגן עי6  

 דת הזנה ישירה מלוח החשמל. נקודת חשמל נפר -                    

 חוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ייסגר במכסה. ר מה בקידומנק ו מים,צנרת ניק -                    

 צנע ומוסתר ע"פ התכנון.מיקום המעבה יהיה במקום מו -                    

 אויר.בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג הכל ההכנות הנ"ל   -                             

 לכל  מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  לעיל. (6) 4.1 ף יבסע לאמור מעבר .: איןגן מפוצלמז 4.2

 כל את לולשתכ הדירה חלקי ליתרת םי/ ים מפוצלנ/מזגןל הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה  

 .םימ וזניק רתוצנ גז צנרת, ת חשמלצנר לרבות ותהנדרש התשתיות   

  .איןזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין: מי  4.3

   .: איןהפועל בגזתנור חימום   4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע לתהכול םחימו רלתנו נקודה תבוצע. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 .אין: דיאטוריםר  4.6

 : אין.ורים חשמלייםקונבקט  4.7

 .ןי: אי ת רצפתחימום ת  4.8

 : אין.יתקנים אחריםמ  4.9
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 סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:* .5

 .: ישש()באם נרכ סן במח .תהכבאו דרש ע"י רשותיככל שי: הרבדי  מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(: 5.1  

 .ותדרש ע"י רשות הכבאיככל שי: גלאי עשן  5.2  

 .שי ד(:ן )ממ"כת סינון במרחב המוגמער 5.3 

 

 , ע"י רשות הכבאות דרשי י , ככל שעליהם לרבות חיפוי/ציפוי  ,כיבוי ובטיחות אלו  גילוי, סידורי התקנת *   

 עקב דרישות תיכנוניות. במיקום אחר יותקנו נו אך , ו/או שיסומכנית המכרתו ב יוצגו  לא בהכרח    

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

  : בתחום המגרש;כולם. ולא פחות ממקום חניה אחד לדירה פי היתר הבניהל :ן/יםיי לבנ ת חניהסך הכל מקומו  6.1.1   

 . ד סינטטיון צבוע בסיאו בבטפנים  יעשו בטיח :ת פנים המרתףגימור קירו . בקומות המרתף כל החניות               

  ;אין)לפרט(:  ום אחרחניות במק  

 כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום היתר הבניה פיל: ותי נח פרמסיש, : ים )פרטית/משותפת(חניה לנכ 6.1.2   

   תג נכה רשמיהצגת  כה )עםיתר, תימכר לרוכש דירה נחנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה לה             

 ר שאינו נכה.ייגם לדו הביתדירי  נכה, בין כלל רוכש  ורה(, ובהעדרמטעם משרד התחב                               

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

 ש.י: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 .לפי סימון בתכנית המכר :מיקום חות.אחת לפ: דירהמספר חניות ל 6.1.5  

  אין. :יהלחנבכניסה מחסום  6.1.6  

   

 פיתוח המגרש 6.2 

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

 ]ןילבני הכניסה מבואת וחבבר לפחות[ ף מרוצ הכניס לשבי תכלול החיצונית רחבהה                               

 .לפחות ר"מ 20 לש שטחב צידול מלווה גינון בעל רומוא                                

 .: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעיתשבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .ככל הניתן בעל גוון בהיר הריצוף יהיה .יתות/ אבן טבעמשתלב אבנים : בטון/ גרנוליט/ אספלט/: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2 

 גינון חסכוני במים בהתאם  .יש :יהצמחפת(. מצור  תתכניימון ב)על פי ס .יש: שותפתחצר מ 6.2.3  

   להנחיות משרד החקלאות.                                

 .: יששותפתמ רשת השקיה 6.2.4

 ה. ונן וללא מערכת השקילא מג לשטח  ונההכו . )חצר,תוכנית המכר לפי :יציאה לחצר מחדר; יש: ות הגן /לדירה צמודה חצר, 6.2.5  

 יעשה ע"י הרוכש בעת  מים משולי הבניין( ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקת ר שיפועי סידו  :ההער   

 .סידור הגינה הפרטית    

 ,וכו'( שוחות צנרת,  מרזב/ים,), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : ן לדירה/ות ג הצמודהבחצר  פירוט מערכות משותפות, 6.2.6  

  .יכיבו שורת,קתחשמל,    

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

 בניה ודרישת הרשויות. לפי היתר החומר: : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.8  

 .קביעת החברהולפי  ת הפיתוח המאושרתלפי תוכניע ה ממוצבגוב   

 .אין(: בחלקה קומה פתוחהת )עמודים מפולשקומת  6.2.9  

 

   תת משותפו מערכו  .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית  מיקוםוב ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

 ה ת הנאוזיק נהדת הצורך תינתבמי המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או רהיקום אחר שיקבע ע"י החבבניין או במש או ההמגר   

  גז ותחזוקתה.ת צנרת הלהנח    

 וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות חברת הגז. ,צובר/י הגז כאמורמובהר בזאת כי    
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 ;: ישמרכזי לדירה ורממקצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4טבלה  ראה: מיקום: יש. הדירה פקת גז בתוךנרת אסצ 1.37.  

 

 :וי אשסידורים לכיב 7.2 

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :י מדרגותבחדר ץ חלת לת להפעמערכ 7.2.1  

 טיחות.הכיבוי והנחיות יועץ הב לפי דרישות רשות: במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 נחיות יועץ הבטיחות.ות הכיבוי והלפי דרישות רש :ספרינקלרים(מתזים ) –בוי אוטומטית מערכת כי  7.2.3  

 : לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ת ארגזי כיבוי ותכולתן בוי לרבו ות כי דמע 7.2.4  

 .וי והנחיות יועץ הבטיחותלפי דרישות רשות הכיב :גלאי עשן  7.2.5  

 פיםם משותיבוי בשטחיוארונות כ)הידרנטים(  , ברזי כיבוי אש כיבוי ו  ילוי ג מערכותהכבאות, לרבות כל סידורי  הערה:     

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או               

 

 חיות יועץ הבטיחות.ע"י רשות הכיבוי והנ ככל שידרש: אוורור מאולץ במרתפי חניה 7.3 

 .אין: )להזנת הדירות( יתאוויר מרכז מיזוג מערכת 7.4 

 .אין הדיירים: דר/ים לשימושמערכת מיזוג אויר בח 7.5 

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

 . 816י"תו ובנייה תכנון תקנות לפי םאלומיניו חזית בעלות יוויה בנייניםהלכל  בץ אחדבמקאו  , בנייןכל ל                     

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 חדר/ים לשימוש כלל  בחלקים משותפים(,)מאגר מים, מערכות תאורה , ת מיםאבוה ומשקית סנמערכו  

 היועצים.תוכנית המתכננים ולפי  יקום וכמות:מ .כו'ו נייןסמוכים לטובת הב בנייניםבאו  נים סמוכים,יבבניין ולטובת בני הדיירים  

 

   מערכות תשתיתחיבור המבנה ל .8

 : אין.חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית שי ראה מים מונ; שי: זי ים מרכחיבור לקו מ 8.1  

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 מונה. התקנת א כוללל; יש. וראות חברת החשמלבהתאם לה ,חיבור הבניין לרשת החשמל 8.3  

 .לפוניםלחב' הט הדירה רחיבוכולל  יה )בקשה להיתר(: לאתכנון והבנה בהתאם לתקנות :רשת הטלפוניםהכנה לחיבור הבניין ל 8.4  

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

 ל שביצועם בפועעבודות במחיר הרכישה.  וליםכל, ניקוז, דרכי גישה, ומכיםירות תרכה, קיש, מד: כבוח כללי הגובל במגרשפית 8.6  

 רה.ריות החבם באחניית אהמקומ יעשה ע"י הרשות  

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

 .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה  

 

   רכוש משותף .9

 : שותףכוש המאור הרתי  9.1 

 תוכנית המכר.באם סומנו כמשותפים ב: תפיםמקומות חניה משו     9.1.1   

 אין. :(תוחהפ מודים,וע סהי נמת כ)קו  שתקומה מפול 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות משטח: ב .: ישמבואה )לובי( בקומת כניסה 9.1.4   

 .: ישקומתית בואה )לובי(מ 9.1.5   

 בניין.בכל   1)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 בכל בניין. 1: מעליותמספר  ;: ישמעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

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

 מ"דים.מ -רחבים מוגנים דירתייםיש מ אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: דים משותףחדר דו  9.1.10   

 חדר משאבות, שאבות סחרור, אריות, מת סולוכמער כגון: (משותפות ו/אורטיות ות טכניות )פ: יש מערכמיתקנים על הגג 9.1.11  

  דין.פי כל וכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על מאגר מים            
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 .; ישא גינון שטח לל : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 משותף  ים כרכושמסומנה זה, במפרט כמפורט בפרקים אחרים:  רכוש משותףלקים נוספים של הבית שהינם מיתקנים וח 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

 

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

 וט(., )מילי מדרגות/חדר 9.2.1  

 .קומה טכנית 9.2.2  

 שותפת.ישה לחניה מג 9.2.3   

 ומת כניסה.לובי בק 9.2.4  

 מתי.לובי קו  9.2.5  

 על הגג. ים(המשותפ) שוניםה קניםל המיתגישה מחדר מדרגות א 9.2.6  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 .)משותפים( םגישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/י  9.2.8  

 .על הגג משותפים תקניםס על ידי מי התפו  –ק הגג חל 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 .(ירותנים בדיש מרחבים מוג -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

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

 

 

 )לבניין/ים לפי העניין( בית משותף 9.3 

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

 של התקנון המצוי  ל הבית מבטל או משנה הוראהלהחיל ע בדעתוש ת אועל הבימשותף והתקנון שחל  להירשם כבית המיועד    

 עניינים:יין; ואלה הותו ענא ם עלהמכר פרטי או לצרף לחוזההמתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט     

 חלק מהרכוש המשותף; הוצאת (1)    

 ירה;מוד לדחלק ברכוש המשותף הצשיעורו של ה (2)   

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

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף; (4)   

 כר דירות;)א( לחוק המ3מור בסעיף בצו בדרך האשיכון ע שר הכל עניין אחר שקב (5)   

 ו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב א( יראוהקטן )  סעיף ויים בעניין מהעניינים המנסר פרטים על מוכר שלא מ )ב(  

 שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף.     

 

 ד לדירה:תף הצמו ש המשו שיעורו של החלק ברכו  9.4

 כל   שללשטח  (5ף יעא' סה פרק כמפורט במפרט מכר ז ואופן חישובהס שבין שטח הדירה )כהגדרתה יהיה קרוב ככל האפשר ליח 

 לפי שיקול דעת  כפי שיידרש , זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,יחידות הדיור בבניין  

 ים יילקחו בחשבון השטח וש המשותף לאב חלקה של כל דירה בבית ברכי כל רשות מוסמכת. בחישוידרש על ידכפי שי ר ו/אומוכה  

 (.6דרתם במפרט זה פרק א' סעיף ירה )כהגם לדידהצמו  

 

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: 9.5

 . 1969 -יהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט 

 

 :ר אליו תף ובשירותים המחויבים בקשבית המשו בהוצאות התתפות שיעור ההש 9.6

 דירה. וש המשותף הצמוד לכלשל החלק ברכ יהיה על פי שיעורו 

 יחויבו בתשלום חלקן היחסי כאמור ברכיב ההוצאות הקבועות שלה בידי המוכר לא יעשה בהן שימוש בפועל ניין תההחזקה בהש תודיר

 פטור וש המשותף, אשר המוכר יהיה בגין צריכה בפועל ביחס לרכההוצאות לום רכיב יל מתשוש המשותף בלבד, להבדאחזקת הרכ

וזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן כאמור , כי לא היתה צריכה בפועל לגביהן  יחכור שילאח ותן ביחס לדירות האמורמתשלומ

 .בתקנון המצוי
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 המשותף(:לרכוש או שיוחזרו /שותף )ו החלקים המוצאים מהרכוש המ 9.7

 "ב  ות המצכנים אשר מסומנים בתהשטחים הבאי ותף מהרכוש המש יוצאו, בהסכםלי לגרוע מהאמור בעניין זה מב      

   צוינים במפרט המכר ו/או בהסכם המכר.ו/או מ      

 ברה.של הח לפי קביעתה הבלעדית מקומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף  .א

 ריים. חוץ מקושטחי  . ב

 . לות משותף, ככל שיש(למעט חדר עג) מחסנים .ג

 י כביסה.מסתור .ד

 לעיל(.  9.2.9ר בסעיף ומאלק כמעט החוגגות )ל , גינותסותמרפ .ה

  .בעלות המוכרתככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתא שב .ו

 

 

  ______ ______   _ _______ ____    ____________ 

 ת המוכרחתימ     ריךתא          חתימת הקונה          

 
 
 

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

 .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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 תהדירו ת בעליעברו לקונה ולנציגושיומסמכים נוספים  – 'נספח א 

 

 פו כחלק בלתי נפרד של המפרט:וכניות אלו יצורת 10.1  

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

 ומה.ותף בקהמשלת סימון הרכוש כולה 1:100 -ן מתכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קט 10.1.2   

 בקומה.ותף כוש המשון הרמהכוללת סי 1:100 -ת בקנה מידה לא קטן מנית קומה טיפוסיתכ 10.1.3   

 הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מקומות מפולשות; קומות מת כניסה/ ומות קתכני 10.1.4   

 . 1:200לקנה מידה מוקטן צילום ב ות אלו ניתן לצרף כניושטחים דירתיים מוצמדים; ת   

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

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250בלת היתר בניה בקנה מידה קהמקומית לת לרשוהוגשה תכנית המגרש כפי ש 10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 לכל דין לרבות על פיבהתאם יש למסור י הגימור, שולחומרת ורכעלכל המ ושימוש זוקהתח בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות 10.2  

 ן:בעניי חוק המכר דירות   

 על גימורם.בי הדירה כיכל רחזוקת פעולות שוטפות לת א()   

 אוויר,  זוגמערכות מימערכות בטיחות, השירות המותקנות בדירה לרבות  תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות )ב(   

 לה.ת וכיוצא באומכניואלקטר מערכות   

 ות.נדרש םות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אתדיר )ג(   

 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.תקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/רכות המוציוד ומע שליות ות אחרמפרט טכני ותעוד )ד(   

 

 וחומרי הגימור של של המערכות וקה והוראות תחזתכנית  (1) ןה בבניידירה הראשונת ההמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסר 10.3  

 עניין:בת רור דיהמכוק פי ח ל דין לרבות עלהתאם לכסור במהבניין שיש חובה ל  

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

 , מערכות מיזוג חות, מעליותות בטימערכת ותקנות בבניין לרבוהמ השירותתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות  )ב(   

 .באלה אוצאוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 אם נדרשות. ,ותקופתיותת וטפוורות שאפיון ביקתדירות ו ()ג   

 יצירת קשר.ן למפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפו )ד(  

 ליה.ימיפקסומספר  והפיתוח לרבות מספר טלפון הבניין, המערכותמתכננים של צוות הרשימת  )ה(   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות לבד של אינסטלציה סניטרית, ות במשותפה רכות( למעAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 האמור  רוכש הדירה פיה עלכתב ולים האמורים הנחיה בסמכהמוכר יצרף למ ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.   

 יה.ם מינואשונה שתמונה( מיד ערות )הרי הדילר אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלמסו   
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 הערות כלליות ואזהרות   –ב' נספח 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

  .היתר הבניה ד קבלתם למועהתקפי תקן הישראלי,וה כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה .1

נה לטלוויזיה ן מתקן הכייבבנ התקינהאו אנטנה מרכזית אם ניין ו/בב ת(י)לא סלולר ורה מחובת התקנת מתקן לאנטנההחברה תהא פט .2

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

ף, ו/או להימנע ה על איטום המרתחייבת לשמיראו המתרשת ו/נקוט בכל פעולה הנדול לפעול בעצמו ו/או באמצעות וועד הבית,הקונה מתחייב  .3

שתילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס  לא רק, איך ות אל, לרבמרתף, כפי שפורט לעיאיטום הכון ליסכדי  מכל פעולה שיש בה

 .למניעת קינון חרקים תקופתי

 ן הן עוברות. ובה החלל בהו/או גצורת  גירה אחרת וישנו אתו סיכוסו בתקרה קלה ו/אומערכות כאמור  .4

או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות קירות ו/ ויבחיפ. לייםמהנדרש בתקנים הישראא פחות דות ליחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במב .5

 .)גרונגים(

רכות ם, לצורך מע, כבליל, בזקהמגרש, לחברת החשמ או/למניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו .6

ובזכות  צורך גישה, כןל ןהבניי ניבמתקשימוש לרבות  גישה חופשית ב לאפשרמתחיי ניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונההמשמשות הב

 ם אלו.ין שטחם מיסי ועד בית בגישלוהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים מת

 גורות.באריזות פתוחות או סעילים, או ר םים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפימור לאחסן במחסנחל איסור ח .7

 ות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונה.עבוד וצעויבלא  .8

ין. משרתים כלל הבניואוורור, ה י צנרתומעבר רות מונמכות, קורותתק יכול שיהיו רכשו ע"י הדייריםשי )ככל שקיימים(, במחסנים .9

 וד.מוש ובתפקשיגע בשלא יפובאופן  מחסנים בלבדונפרד ל שותף מהזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש ה

אך לא  רעהשל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפ מםמיקו  .10

 רט.וע במפפחות מן הקב

שות ת בדריעומדשרמת הרעש שלהם עיבוי  חידותיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק בותקנו מערכות מים יסופקו ויבא .11

 ים ומפגעים.קנות לרעשהת

 הקונה ם כלשהם שיובאו ע"יזריפריטים או אביזק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נ .12

ים הפריט,דה בוע העו ביצולל לטיב החומרים ו/אאלה כו בגין תכל האחריו ,התקנתם בדירה ובין לאחר מכןוזאת בין לפני  או לבניין, לדירה

 והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.

וזאת על מנת רשות הקונה דירה לעמדת הנים הראשונות מעת ההש המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .13

 .עשוי המרחב המוגן בטון שמהםה ירותמצא בקמופק מבטן האדמה והנחצץ(, הטים )גבאגר אלהימצק שרידי גז ראדון אשר עלול לסל

 ניםת, מחסחניו ,, כגון גינותייםבשטחים פרטיתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו  .14

 קט. ין יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרות, מספרן ומיקומרפסות פרטיוומ

ת )חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם כות השונוערשל משוחות )גומחות( עירוניים ופילרים  .15

 ות.לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשוי

 בריצוף זה.שקיעות רום לגהמרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לילו דרכי נסיעה מעברים ואפ בילים,ם על שברכבים כבדינסיעה  .16

 ובכל מקרה זכויות הרוכש לא תיפגענה. נייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות.מקומות החר במספנויים יתכנו שי .17

 רקעייםי חניה תת קלמרתפ גפ"מ(,נעים בגז פחמימני )המואסורה הכניסה לרכבים  .18

 במרתף/ים.משותפים  אויים ים פרטבשטח חמימני )גפ"מ(,בגז פל המופע איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן בנוסף חל .19

בהים שונים בג לפי דרישות התכנון ו/או הנחיות הרשויות ובכפוף להוראות כל דין, תיתכן העברה גלויה אנכית ו/או אופקית, .20

רכות שאינן ושל מע ותפותש, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין הממהמסומן בתכניותן או בשונה כמסומ שונה, ובמיקום

ן: צנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צנרת מ.א. ואוורור, קווי חשמל, ועוד כגו ותתעל צנרת, משותפות,

ות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית, ם, במרפסות, בגגירה, במחסנידים לדים צמובתחום הדירה, בשטח מה,טלפון, תקשורת וכדו

מסומן/למצוין בתכניות, לפי החלטת היועצים הטכניים. כל מעבר לה קרותות ובתטחים ציבוריים, בקירפים ובשמשות םבשטחי

אפשר גישה ות. הקונה ין עוברבהן ה ורת ו/או גובה החללת צמערכות כאמור יתכן ויכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו א

 קה וטיפול במערכות הנ"ל.לתחזו

נרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל ועוברות צן יתכ החניה,הדירה, או המחסן או לתקרת  בסמוךוברצפה, קירות  .21

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים. 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 29  מתוך  26 'עמ 14.05.2020תאריך:  / 3-5מות קו  חד' / 5  /  רט מכר למשתכןמפ/ 2,3בניינים  /302 מגרש / מודיעיןמורשת ב/ פרץ בוני הנג / מסד לאיכות הבניה

 

כנון, צי התותהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילטיות ושינויים בם וייתכנו ססופיי , אינםח, והחלקים הצמודיםיתוגבולות המגרש, הפ .22

 יות.ביצוע ולדרישות הרשוה

דה וטרם חתימת החוזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כבר ר ספק במיהסמען ל .23

זכות  לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/אום לשיקול דעתו ושרויות בהתאחת האפמתוך אבחירה. הקבלן יבחר שר הושלם, לא תתאפ

 ן.ת הקבלו החלפה בעקבות בחירבחירה א

יחובר למערכת החשמל המשותפת של הבית, וזו שתשרת את דירות הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל   - T.V-ר אנטנה לגבמ .24

 שותף.בית המתהיה חלק מהוצאות הבר של המג

 תילה.כלי שמאין לשתול צמחיה ישירות באדנית אלא ב  - (ככל שישיות )באדניות בנו .25

יפוי ובכפוף לתקנים הישראלים ובהתאם לכללי המקצוע, יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי בריצוף וח, בעיתבאבן ט -בדלים בין אריחים ה .26

 ם דמוי חלודה. בטאות בכתמיל( המתם )ברזכן התחמצנות מינרלי" ומרקם, גוון, גידים, "עיניים

מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן לא נם בהכרח אי'(, ון וכות נושאים, קירות בטחם, קירועמודי)מערכת שלד הבניין  -שינוי בחלקי בניין  .27

ו/או  הריסהכוללת בודה הען כל קירות ומחיצות. לכ ות,מערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפ מסומנים בתוכניות נתיבי

 .דיקהב תחייב, מקהזבקירות, תקרה או רצפה לאחר קבלת הח מק חדירה לעו

יה החסומים בזיגוג קבוע, חלונות בחלל גבוה )פנים וחוץ(, ו/או למערכות אלקטרומכניות, ביוב ומים ל פתחי בנש  - י וניקו  הגישה לתחזוקה .28

 ם, )פיגו1139ובציוד מתאים והעומד בת"י  ים לעבודות גובהדרש רק מורשובאם נמקצוע יעשה רק ע"י בעלי  ים,ו/או גג/ות עליונ

 , סנפלינג וכו'(.מם/תלוימתרו

מעבר בשטחים פרטיים )חדרים ומרפסות(, לרבות  , הקונה יאפשרקירות בחזיתות הבנייןגגות, ו ןוניקיותחזוקה  לצורך  - טי ח פרבר בשטמע .29

 .ובתאום מראש ןנייהעקובל בנסיבות לים, הכל כמכני וכציוד מים, סנפלינג, הנחת גומקשירת פי

 קשורת, גנרטור, מעליות, משאבות, מפוחים, מזגנים וכו' : חשמל, תוןו כגל שיהיככו -אלקטרומכניות  ומערכותניות כתחזוקה  של מערכות ט .30

 אם להוראות כל דין.בהתתיעשה ע"י נציגות הבית ו/או הקונה בהתאם להראות התחזוקה ו

רך צוום לחר בעתכלל הדיירים בקומה  ישמש אתאשר  יחיצונחילוץ  ימוקם חלון/דלת ןבבנייומה ת מהדירות בכל קבאחיתכן ו -חילוץ חלון  .31

פשר יא בפתח זה, וכי בעת חירוםקבוע מתחייב כי לא ייקבע סורג  ,אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החילוץ ,מילוט. הקונהמעבר ו

 ידע זה לרוכש טרם בחירת הדירה.המוכר להעביר מ עלהחילוץ.  ון/דלתאל חל את המעבר בדירה

ות אלקטרומכניות ואחרות המחייבות תחזוקה מקצועית תקנו מערכהונים יו השובמבנה ובחלק -ערכות שוטף במיפול טהדרכה ל .32

תקינות הציוד או המפקיות ברות סגי היצרנים ו/או החנציחלה החובה לזמן בסמוך לקבלת החזקה במבנה, את המוכר ושוטפת, על 

 .התחזוקהמוש וילאופן הש לנציגות הבית צורך קבלת הדרכההציוד, ל

 

 ות הערות כלליות אחר

מושפעות באופן  ,יש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט ו/או גרנוליט -)מיסעות, מעברים, שבילים וכו'(  ומרי גמרמיות על חססעות השפ .33

ו תפקודי בתופעה ותי ו/אבטיח עת אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מפגים זעירים ברצפון יתכנו סדקות ולכו תרמימתזוזות ססמיות ו/אעי טב

  רים אלו. יש לבצע תחזוקה שוטפת בהתאם לשכיחות התופעה.לחומינית פיהאו ית זו,טבע

 וסף ומבלי לגרועכולן הן בנ המפרט הוראותורות בתכניות, וכי האממובהר בזה כי ההערות הנ"ל הן בנוסף ומבלי לגרוע מההערות  .34

 מהאמור בהסכם.
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   םיכוייז טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיוז טבלאות זיכוריכ

 

 

 ות רות מיוחדהע         
  2015-המכר התשע"ה לצוותיקון  1974-לחוק המכר )דירות(, התשל"ד 6ריכוז זיכויים אלה הינם בהתאם להוראות המכרז וכנדרש בתיקון מס'  .1

 ו זיכוייםצעיבו כר ולאת המצורפים להסכם המוהתכניומפרט הז, פרט לנרשם להלן לא יבוצעו שינויים מפ"י הוראות המכרמובהר כי ע המכר(.)מפרט 
 ו/או חיובים אחרים.

 
 כוללים מע"מ. אינם  להלןהמחירים הנקובים  .2

 
 ת הסכם המכר.ע ביום חתימד הידויס:המדמות הבניה, מדד הבסתשוהמחירים הנקובים בנספח זה צמודים ל:מדד  .3

 
ה )במסגרת הליך שינויי דיירים( )להלן: "מועד אל לזיכויים תוזכו ו לנצלעל רצונו או אי רצונקבלן, /לחברה להודיערוכש הדירה המועד האחרון שעל  .4

ת קודם למועד קבל יום 60פחות מקרה לובכל  תימה על הסכם המכר הח ימים ממועד 30ההודעה"(, ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/הקבלן בתוך 
 ההיתר. 

 
 ן בתום התקופה, תתקבל כוויתור לזכותו זו על פי כל דין.ע"י הקבל רתתזכוהודעת האמור ובכפוף למתן  התאריך ור עדמאי הודעת רוכש הדירה כא .5

 
לרוכש רק לאחר ת המטבח תתאפשר החברה, התקנו ספק ם שאינ"י הרוכש ספק מטבחיר עניצול זיכוי בגין ארונות המטבח המתוכננים וככל שנבח .6

 נו.על חשבווכש ורמסירת הדירה, ובאחריות ה
 

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

 כוי.בהתאם למועד הזיומות הבניה מדד תשוצמד לכאשר הוא מ ן הממכרבגיסכום הזיכוי הכולל והמצטבר יקוזז מהתשלום האחרון  .8
 

 .ות על פי כל דין. תו מהדרישפחלא יהחשמל פר הנקודות ותשתיות נאי שמסתן בתנמתן הזיכויים לנקודות חשמל י .9
 

ינם כלולים ברים אם והמעכאשר חדרי השירותי ריםבהתאם לחוקים והתקנים הנוגעים לחשמל, במתקן ביתי יותר מעגל סופי אחד לפחות לכל שני חד .10
רש של מעגלים סופיים, מזערי הנדה מספרולים בבישול ומזגן אינם כלכלים,  מדיח ,מעגלים לדוד חשמלי, מכונת כביסה, מייבשבחישוב החדרים. 

 ובהתאם לכך אין אפשרות לבטל את הנקודות והמעגלים הנ"ל.
 

  מומלץ ינוי, והיא בסיסית ונורמטיבית, ולכן לאמשרד השיכון והבהבסיסי של  המפרט על פי ן במפרטי המכר הינהלפוכמות נקודות המאור/בית תקע/ט .11
 ממנה. להפחית

 
בגין פריט מהפרטים הנ"ל, האפשרות להתקינם באופן עצמאי תתאפשר לי אך ורק לאחר קבלת החזקה בממכר,  ות לזיכויזכאת היצלתי ככל ונ .12

 יו"ב לא תתאפשר בטרם מסירת הממכר.לצורך מדידות וכגישה לממכר כי גם יובהר וני. למען הסר ספק חשבובאחריותי ועל 
באלמנטים יצוקים ובנויים והסתיימה התקנתם יחשבו כסיום "התקנת הפריט"  . הנמצאיםובם/ביורת/מיכי צנרות לחשמל/תקש ק יודגשעת ספי*למנ

 רר במפרט המכמהאמו לזיכויכש על מימוש זכותו רו לחוק המכר לעניין הודעת 6כמשמעותו בתיקון 
נים בין ספקים שונים פריטים שור לבחופשרות ותו ספק. לא תינתן אק אצל אאך ור המוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו*פרטים שונים 

 לדוגמא: כלים סניטריים וברזים.
 

יראו השינויים נה על נספח זה, המוכרת והקוהחברה/חתימת פורטים בטבלה זו, בהמ מימש הקונה בפועל זכותו לזיכויים מהפריט/ים המתומחרים .13
 פרט המכר.כמים במם מוסישבצע הקונה כאמור כשינוי
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 : אמקר

 דה. חיי -'יח

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  -קומפלט

 פריט אחד בודד.  -פריט

 
 
 

 בלבדזיכוי מחיר בגין   - רחצה   בח,נושא: ארונות מט
 
 

סעיף 
 במפרט
 המכר

 תיאור
 ר/חומ

 עבודה
 יח'

מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
ן כולל ארו) אמ" 6 המטבחלכלל ארונות זיכוי 

מטבח, ברז מטבח, תחתון/עליון, משטח עבודה, כיור 
 (, לפי התיאור שבמפרט המכר.חיפוי מטבח

 5,812 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
פי ור אינטגרלי(, ל. כולל כיליכלחצה בחדר רארון רחצה )

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

 
 

 וי בלבד בגין זיכ ירמח  -ביזרים : קבועות שרברבות ואנושא
 

 
 הערות:

 תקנהה כוי פריט+לים זיים כול.כל המחיר1
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 טפרי לטקומפ .התיאור במפרט המכר לפיסוללת ברז לכיור רחצה,   3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידייםור סוללת ברז לכי

 .המכר
   80 טפרי פלטקומ

   126 פריט קומפלט ור במפרט המכר.לפי התיא , בטיהרז לאמסוללת ב 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט )אינטרפוץ( סוללת ברז למקלחת

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

סעיף 
 מפרטב

 המכר
 יאורת

 חומר/
 עבודה

 'יח
' ליח מחיר

 בש"ח 
 סה"כ תכמו

   72 פריט קומפלט זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה   3.7

   78 פריט קומפלט זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט קודת טלפון נ

 
 

 : רת לאות החשמל/תקשולטב ות הער

 

 פרט המכר. (, במ5 טבלה ) 3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1

 ייחסים לזיכויים לפני ביצוע. מת תקשורת ל/ חשמ  מחירון . מחיר ה2

 
 
 
 
 

               ____________    ____________    ____________ 
 מת המוכרחתי      אריךת          מת הקונהחתי                  

 

 

 

 

 

 

 


