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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               

 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               
 אור הדירה.ית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי ים את שמשהמ  או הרלדיהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

 
 ריהזיין, המבנה, הדירה, ציודה ואביאור 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. בדירה ושטחים  םוגימורי ם( רשימת חדרי2)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( 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   
 (. 6.2.1-6.2.8ש )המגר פיתוח  :6.2סעיף   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 ים.רי: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדי7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6 ףיעס  
 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   
 משותף )רישום ופרטים(. תיב  :9.3 ףסעי  
 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   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. ח א'פסנ

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

 __ דירה מס':   

 __ קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   חניה  

 L17– 1 ': סמבנין   
 

 
 

 "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            511847337מס'  .פ.ח ( בע"מ. 1993הנגב ) בוניץ פר  :ין נספח לחוזה ב  

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .ומיתהרשות המקע"י  עביק: בית מס' מורשת: רחוב  ןעידיומ: בישו  .1   

 . 1  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    

 .קעי ישראלרקמ ותשר: רשם המחכי  2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   :רהי כהחתקופת  2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

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

 ש.ת שממרפס, תורמרפסת שי*, )בית שימוש נפרד( יםרחוא תירוישאמבטיה(, ) כללי רחצה

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

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

 קירות החוץ של הדירה.החיצוניים של  העוברים על פניהם השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(    

  –לעניין זה      

 בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,לה, לרבות בין  ה שמחוצהה לבין מרקיר המפריד בין הדי –" חוץ  רקי "     (1)     

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 במרכזו של קיר החוץ;רה אחרת יעבור קו המצולע האמור יכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין ד     

 פני הקיר יכללו את החיפוי.בקיר עם חיפוי אבן ימור; בלא ג קירפני ה –" יים של קיר חוץ ונציהחו י נפ" (2)     

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

 אופקיים; שופעים וההמשטחים המהאופקי של כל ל טיההי פלבד  חת בלשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –ש"ל ו ואגרות(, התיא)בקשה להיתר, תנואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

 . ר(תילהה שק)ב תקנות התכנון והבניה –)להלן  1970      

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

 

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

רה דמוי תק כוונה למשטח מלאה יויר]ק הקורשמש מהמתוכה מרפסת  כמפורט בנספח א' להסכם המכר  :(1) בשטחשמש  מרפסת 6.1   

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

כנית )יש לצרף ת ם המכרכסכמפורט בנספח א' לה: מס' רור עשן(לשח )בעקבות פתחים בתקרהמקורה חלקית  / מקורהחניה  6.2  

 המוצמדת(; החניהקום עם סימון מ הישטחי החנ

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

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 אין.: (4)בשטח המוצמדת לדיר חצר 6.6    

 . שטח(וות המ) םי יש לפרטשים את הדירה באופן בלעדמשמאו  נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

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

     

 הערות לחישובי השטחים:     

 צולע הנוצר על ידי הקווים מהך מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתות לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" שמש  מרפסת" .1   

 של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים חיצוניים של קירות החוץ או המעקים יהם העל פנ יםרהעוב    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  ורלשמש ו/או לא אשר מידת חשיפתה לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,ההכוונ "שמשמרפסת "מובהר כי      

 שיש בה כדי להשפיע על   להוהן מחוצה  הקרקע ות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםהרוחשנת ושת לניין יחסילמיקומה בב    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 ירה ל דק שבינו לבין חלהמחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר קירות המחס ן, הוא השטח הכלוא בישטחו של מחסן  .2   

 יכלל שטח הקיר במלואו.יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ב של הרוחצית חמת לשמתח השטחרק  אחרת ייכלל    

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביטי רוץ של המרתף בתוספת שטח תיא, הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3    

 כאשר קיר המרתף  הרוחב של הקיר;צית למח תחשמתשטח רק ה ייכללחלק של דירה אחרת  ביןו לריד בינכאשר קיר המרתף מפ    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     

 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה  5%עור של עד ישביה י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל חצרשטחה של  .4   

 ה.לבין השטח למעש    
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 סטיות קבילות: .7  

 יות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:הן סטלהלן  טותהמפור יותהסט   

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אודהמי ןיוב ניות המכרסטיות במידות המצוינות בתוכ     

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

מפרט זה יה מכסטי ןאותולא יראו הן סטיות קבילות  למעשה ריםאבזזרים במפרט ומידות הבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

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

 

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

 .אילןווה נ -ורתקריית התקש : כתובת 077-4512520 : פקס 02-5792044 :טלפון  

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 

 

 

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

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

 office@pr-eng.com :דוא"ל 

 

 זריהאביה ותיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציוד ב. 

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותקה פנימית של דירות אבחלויים ונשי להכניסהמוכר רשאי     * 

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 אם יש כזה .  הרשמי  קן הישראליתה כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

     

 

 .תיאור הבניין  .1

 

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

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

""L17  ין בני ןיה בתעשוב ממפלס הרחף החניה גישה למרת) םלכל הבנייני . המרתפים משותפים-2רק מעל מרתף נמצא

""L17 לבניין "H26").   

   

 

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

 ;למגורים בלבד  נהוו, הכ)*(דירות. דירות למגורים H26:  26מדגם  בניין ב  

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

 

 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - דהתשל"( תרודי) רכק מלפי חו  )*( 

 או לכל צורך אחר. לעסק,     
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 וייעודה של כל קומה ן י י בנכל פירוט הקומות ב – 1טבלה מס'  1.3

 משותפות לכל הבנייניםקומות 

 כינוי או תיאור 

 מהוק

קומות מתחת/מעל  

 ה למפלס כניס

 )ד(  ייןלבנהקובעת 

פר דירות  סמ

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 קומת מרתף 

מעלית, חדר מבואה קומתית,  בכל בניין:

מים וחדר משאבות   י/ מדרגות, מאגר

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,  :ילכל

  יות לפי דרישתערכות טכנ מתקנים ומ

 שויות. נים והרתכנהמ

הממוקמות   ת שונותוכ יתכן ומער

שרתו גם בניין/ים סמוכים  בבניין י

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 --- -1 קומת מרתף 

, חדר תתית, מעלימבואה קומ בכל בניין:

 . מדרגות 

, מחסנים  ם, חניות, מיסעות, מעברי :כללי

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 ם והרשויות. ננימתכה

שה ישירה  אין גי  -1בקומת מרתף 

 . L17לבניין 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 

 L17מדגם  - 1בניין מס' 

 2 קרקע  ןלבנייכניסה ה תמקו

  -מבואת כניסה )לובי  ,)דירות גן( מגורים

  , תחלל כפול(, פרוזדורים, מעליקו בחל

רגות, מחסנים, חדר עגלות, חדר חדר מד

מתקנים ומערכות טכניות לפי  אשפה, 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

 ת. לאחת מדירות בגן כניסה חיצוני

 

צוברי גז מרכזיים, בפיתוח   

 (. 1,4ינים ינב)בסמוך ל

 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

מוכים  בבניין ישרתו גם בניין/ים ס 

וכים  סמ םין/ ייו/או ימוקמו בבנ

 ו הבניין. וישרת 

 ם מגורי תמוקו

 טיפוסיות
1-4 

3 

 )בכל קומה( 

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 5 ם ירומג קומת

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

ות לפי  מדרגות, מתקנים ומערכות טכני

 . ות יוש והר  דרישת המתכננים

--- 

 מגורים  קומת

 (זהאו)פנט
6 1 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  מדרגות , חדר()לא מקורה מתיתוק  האמבו

, מערכות סולאריות, מתקנים  )מקורה(

(, לפי  תויפרט פות/  רכות טכניות )משותומע 

 כננים והרשויות. דרישת המת

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
7  --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 8

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר (א)

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה יסה הקובעת ת היא הכנמהכניסו וזיא לבניין, יש לציין אחת הכניסמ תרויבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

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

   ,.. וכו'.2,1,0ון ת כגוימעלהבחב'   
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 בכל בניין: (ראשיים) משותפים גותי מדר/רדח 1.4  

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

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

 . 9 :2,3,4בבניינים . 8 :1ין בבני   :ליתמספר התחנות למע; 1 :בניין כל ב מספר המעליותיש;  מעליות: 1.5  

 אין. :שבתמנגנון פיקוד ; 8: עים לכל מעליתנוס מספר   

 .אין :מרעמדת שו  1.6  

 

 :(בכל בניין ) חומרי הבניין ועבודות גמר .2

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

 ; השלד נדס: לפי חישובי מהעובי  , םטרומייו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/ ן מזויןוטב :חומר: ת קומת קרקעתקרו  פהצר 2.2

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

   למניעת החלקה.לי ן הישראקתהות חלקה בהתאם לדרישגד הנ יההיים ריצוף בניין המגור                 

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס :בי עו  .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית 2.3

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

  .השלד מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  י החלטת מהנדסטון, לפעשים מבותמים בטון מזוין, או אלמנט: מרוח ן:גגות הבניי  2.4

 :  1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי  עץ.ולפי הנחיות היעי ניקוז ואיטום: פו שי    

  ריל קבדופן פנימית ש ,תועשמ וללכם מבא .השלד מהנדס והנחיות התכנון האדריכלי לפי ועשת בשילוב רגילהתמ קירות חוץ: 2.5

 הנדס השלד.ות מהנחילפי  ,(או בלוק תאי )איטונג בצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,ו החוץ  

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

 לי.ישראה יםנקהת צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון                   

 ץ:וח רותגימור קי  2.6

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

 אחרים;  םיימשולב עם חיפו שכבות( 2טיח ): טיח חוץ  2.6.2 

 י לב, לפאו משוו/ (ונגאו בלוק תאי )איטו/ן טוב יקבלואו מזוין ו/ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

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

   .כלו בלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריו/א ןו: בטחומר וגובה: מרפסות )ככל שיש(קיר הפרדה בין  

 :ראשי  מדרגות רחד 2.8

   ;הנדסלפי חישובי המ עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: טפתקירות מע 2.8.1  

בעל "תו תקן  ,חיפוי בשיפולים+ צבע אקרילי .בצבע אקרילי עד תקרהשכבות(, גימור  2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2                

  .םיתקנירוק" מטעם מכון ה

מכון מטעם  ירוק" בעל "תו תקןאקרילי מלבין גימור  + סיד סינתטישכבות 2יח : טחומר :התקרגימור . תקרהעד לגובה:   

  התקנים. 

 ן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות   לצרמדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פו: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 ם מחוספסים כנגד החלקה. ם ופסיהפודסטיו תרגוים תואמים לאורך המדולפיות שלעוב התקנים הרלבנטיים,  

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

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

 דרגות.מה חדרבאמצעות : )ראשי( לגג הי על 2.8.5 

 :מבואה )לובי( קומתית 2.9

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

 "(  עד לתקרה.על תו תקן ירוקי )"באקריל צבעי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח ופוקעד לגובה מש

 במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע )מלבין סינטטי "בעל תו תקן ירוק"  צבע ח + : טיחומר :קרהגימור ת 

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

 .חיצוני בלבד( בתנור )צדפח צבוע   רכות:ת למעארונו רה.כמו מבואה קומתית ו/או לפי החלטת החבת: ו ריפרוזדורים לד 

  :ראשית כניסה )לובי(מבואה  2.10

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

  אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(. עהקשיח יבוצע טיח וצב
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 רה דקורטיבית. תק או משנה תרתק ו/או וליסיד טי דוגמת פמלבין סינט: טיח + צבע חומר: התקר רוגימ

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

 .למניעת החלקה

 , בחזית816ת"י ו הבנייום לפי תקנות התכנון ון ויהיו בעלות חזית אלומינבנייסה לינהכ קמו בקומת הקרקע ליד דלתר ימואודתיבות 

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

ארונות . (מים וכו' ארונות חשמל, )למעט גומחות, דיסינטטי דוגמת פוליסצבע ב צבועטיח קירות ותקרה: : למחסניםפרוזדורים 

 בלבד(.ר )צד חיצוני פח צבוע בתנו למערכות:

 :גימור תקרהקנים. תה ן וכם מבסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעצבוע בבטון : גימור קירות חניה :החניה מקור ודות גמרבע 2.11

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

 , משתלבת באבן וא מוחלק ןובבט יעשה החניות או המרתף  רצפת גימור :מקורה חלקית /מקורה יהרצפת חנגימור  

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 :ו'כוחדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (ל, מים וכו'חשמ תוארונ )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבוע: טיח קירותור גימ 

 ק" מטעם מכון התקנים.תקן ירועל "תו ב  ,עיםבוע בצבע סינטטי. כל הצבטון צב              

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

 ין.ט פורצלן(, בהתאם לדרישות כל דינרעבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמיקה )ג :)באם קיים חדר( שפהחדר א

 

  :הערות

 ן ירוק" מטעם מכון התקנים.ל "תו תקצבע , בעב ועבצ בבטון  או  פנים בטיח ו צביעת קירות/תקרה יעש . 1

    .למניעת החלקה 2279תאם לדרישות התקן הישראלי ה בההחלק דנג יהיה )בדירות ובשטחים המשותפים( בניין בריצוף . 2

 

 ר ם ומחזיוקרינטמערכת אלית הנשלטת ע"י בעלת פתיחה חשמ )אלומיניום וזיגוג( ואההמב במכלול: יש, משולב ן לבניי הסדלת כני  2.13

 (. 3.7.8)ראה סעיף שמן, כולל אינטרקום                

 (,תר הבניהוהי תוית הרשולפי דרישו אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תוכנית )מתכתיש,  :1בבניין : ין ינוספת לבנ, לת כניסה/ יציאהד

  אין. : 2,3,4בבניינים  .צפוןכיוון מביציאה/ כניסה 

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

 לפי היתר הבניהוכמות,  רתאור, חומ :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף דלתות פח. כניים:ים טחדר תו דלת  

 אין.   :ת לובי קומתי תו דל 15.2

 .יש: יםפתמשו  וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים, , לובי, חדרן לבנייסה בכני , הרו את        2.16

 בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  ועה ומנגנון שבת לתאורת לילה קב בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה,                 

  .המדרגות רדבח להדלקת  אור                 

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

 או מחסן, לכל לחילופין התקנת מונה נפרד  וא חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד,: דירתייםחסנים ה במתאור     2.18

 .החלטתוהמוכר ו תרבחי עפ"יאליו משויך המחסן למונה הדירתי               

 של הבניין/ים לפי  ש המשותף הרכושל  למהחשהזנה ממערכת  : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

            ין וישרתו גם ו/או ימוקמו בבני במגרש ניין/ים סמוכיםו בבאשר ישרתו הבניין, אך ימוקמ החלטת החברה )יתכנו מערכות משותפות

 רתו אתשיש תפותושמה עלויות התיקון של המערכות, התשלומים ו/או , בכפוף לאישור הרשויות השונותבמגרש וכיםמס נן/יםיינב

 (.יינים במגרשנבהבניינים ע"פ העניין ישולמו ע"י נציגויות הבית של ה כלל

 

 פרטי זיהוי( –ור בפרק א' ה )בנוסף לאמדירתיאור ה .3

 :*גובה הדירה 3.1  

 מ';  2.50 -מ לא פחות: הריצוף עד תחתית התקרהפני הדירה מגובה   

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

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

 יהדירה בשטח המינימלבה גו מכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרהטות, הנלמעט תחת קורות, מערכות, בלי :ההער* 

 על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. חלקי דירה בוע לגביקה  
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 ה.תו המשמשים אבדירה ובשטחים המוצמדים לה או  חדרים וגימוריםשימת ר – 2 מס'טבלה  3.2 

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

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)פויאריחי חי תוידמו

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
א  מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"

 ם חדשילים קשב
 הערות 

 כניסה 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 דיור חדר  
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ךת בהמשורעה ט ב וראה פר אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

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

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

 הערות בהמשך. וט ב ה פראר
 --- ( 4)ראה  חתון ת שטח ארון  על מ חיפוי מ 

 ל פינת אוכ 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחר או

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

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   בטון,

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

 חדר שינה הורים 
 ןבלוקי בטו בטון,

 ( 1)חראו א 
 . הערות בהמשךרוט ב ה פאר אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 י הוראות הג"א פל
 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ראה  א "גט הרלפי מפ

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

משקוף הדלת  חיפוי קירות לגובה   אין ( 3)ה אר ( 2) אחר
בעל   ריליע אקב צלפחות. ומעל טיח + 

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

 ורחים שרותי א 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

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

 ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  ת  בהמשך. ובהער טראה פרו

 מרפסת שירות 
 ןבלוקי בטו בטון,

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

 מרפסת שמש  
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6י קיר חיצוני ראה סעיף ציפופוי/יח ןיא ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 יסה כב   תור ס מ 
 בלוקי בטון בטון,

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

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

ן או  בלוקי בטו ,וןטב 
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 מחסן לפי החלטת המהנדס. רות  י קיב וע ןאי
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 

 

 

 לטבלה:והבהרות ות הער
 

 כל שיהיו כאלה, ניתן כ -מחצה תועשים למ/שיםעמתו חוץ קירותפנים של )בדופן  בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :ותרר קי חומ ( 1) 

 בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות  , אוגבס יקבלושמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס,   

 בחדרי  ס.לוקי גבן תאי/בוטבקי ומ: בטון/בלוקי בטון/בלם(. קירות הפנים )חלוקה פנימית(: יהיו מגורי: בידוד תרמי של בנייני 1045"י תב  

 בטון.לוק או ב ןיצררחצה ייבנו הקירות מבלוקים המוגדרים "עמידים למים" ע"י ה         

 בממ"ד לפי הנחיות .טיםקנים הרלוונות התודריש תכנון המהנדסלפי , ולבמש וארמי/ בגר/ גבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות ( 2)

 ה מתועשת או מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.עו בשיטוץ יבוצהח רותיבאם ק פקוד העורף.        

 ראלי. הישם קן ירוק" מטעם מכון התקניו ת"ת ילכל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בע לבן. :גוון  אקרילי. בצבע יעה בצ  

 לבן. גוון: .פוליסידסינטטי דוגמת  ידבסצביעה  .ברהחלפי החלטת האו משולב, גבס/ בגר/ : טיח /טיח מר תקרותג

    ירת  בח ף ל וצסוגי רי   . R-9והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה   קינה ת הת וש דריו   2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י   :ריצוף ( 3) 

 יט פורצלן.  סוג גרנריחים מ א  : הלן ל מפורט  המוכר, ובהתאם ל פקים שבהם יבחר ות שיציג המוכר ו/או הס פשרויהקונה  מתוך כמה א 

ס"מ או   45/45או  ס"מ    60/60במידות  ניטרלי.    -בהיר  וון  א בגי ה הן שאחת מ  דוגמאות/גוונים לפחות   3  -סדרות של ריצוף ו   4  מבין ה  לבחיר 

 מהנדרש לחדרים אלו.   חותה  לא תהיה פ  ת מניעת ההחלקה דרג מ.  " ס   33/33
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  המוכר יהיה פטור מהצגת אריח במידות אלו  "י אישור והצהרת הספק( ספקה )עפ ניתן לא  ו נאי   ס"מ  45/45יצוף במידות  במידה ואריח לר  

 ה סדרה נוספת או מידות אריח חלופי כמפורט להלן:לקונ   להציע   ייב אולם יהיה ח

   :  החלופות היא להחלטת המוכר( ן  בי  ה ר)הבחי   

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

 סדרות של ריצוף   5כל הפחות,  ה, ל לקונ   ג יצי לכל מידת אריח, המוכר   לכל מידת אריח המיועד לריצוף, כלומר    סדרה נוספת של ריצוף   . ב   

 ם בגוון בהיר ניטרלי;לפחות אחד מה  בשימוש בדירות מגורים,    כיחים ים וש דוגמאות/גוונים נפוצם ל אמי ו תדוגמאות/גוונים ה   3-ו           
ובדרגת יות וונטלר ה ה ודרישות התקינה והחקיק  2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א' : ומרפסת שרות , שירותיםרחצה צוף בחדרי ר -  

לפחות דוגמאות/גוונים    3  -ריצוף ו  ת של סדרו   4קרמיקה לבחירה מבין  ג מסו   ם , אריחי R-11וברצפת תא מקלחת R-10 התנגדות להחלקה  

דרגת מניעת   ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר לפי האמור לעיל.  האריחים מידות  . י ליטר נ  -ון בהיר  מהן היא בגושאחת  

יבחר פק, ששתציג החברה או הס מידה,  /וון א/גמ גהרוכש תעשה מאחת מסוג/דו   בחירת פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  היה לא ת   ה חלק הה 

 על ידה.

המתאימים ניטרלי.   -דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר    3  -ריצוף ו   ל ת ש וסדר   4לבחירה מבין  א'.  סוג   :במרפסת שמשריצוף  -

ציג החברה או שת חר  ממב  ה בחירת הרוכש תעש  חשוף לגשם. שאינה פחותה לריצוף ת ההחלקה בדרגז, ווקני בגודלם ליצירת שיפועי

 (.םיליפושיפוי קשיח, אין צורך ב)במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בח ידה. חר עלהספק, שיב

  :רותיםי וש חדר רחצה חיפוי  ( 4)

  30/60-כ   ו ס"מ א  25/33-ניטרלי. במידות כ   –שאחת מהן היא בגוון בהיר  נים  גוו / ת ו גמאדו  3לבחירת הרוכש מבין לפחות    -סוג א'. קרמיקה            

ות לבחירת ה במידבקרמיק תורקי י)חיפו , שיבחר על ידה. שתציג החברה או הספק מדוגמא/גוון/מידה, ת  מאחשה  ס"מ. בחירת הרוכש תע 

 קרילי(. בע אח+ ציטרה הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד לתק

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   0/502פות  מות למפרט וכן במידות נוס דו   דות י מבהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים ה   

כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפות והנקזים בנית רה מוגיס עבוצתר הדירה. לצנרת גלויה במחי

 ים.סמוכ בר מים לחלקי בניין/חדריםמע יעתנמל םאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטייים ירטוב םוריבאז

-במידות כ   ניטרלי.   –ים שאחת מהן היא בגוון בהיר  ות/גוונ דוגמא   3  ת ולפח   סוג א', בחירה מבין   –  חיפוי קירות קרמיקה: מטבחחיפוי ב  

חות לכל אורך לפ   ס"מ   60בגובה      . ציג החברה או הספק, שיבחר על ידה ממבחר שת עשה  כש ת הרו   ת רבחי  ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/30

ו הסף העליון של החיפוי ביבו בקתנור וס ה   יחור א חיפוי קירות תואם מ  BIארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת    )מעל   משטח העבודה 

 יח + צבע אקרילי. ות: ט ובקיר פוי מ' מעל הריצוף(. מעל החי   1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה  

 . מ"ר   .200  עד   הבודד אריח  שטח ה   . או טראצו   גרניט פורצלןצוף . רי ' סוג א )ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות: 

 הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור י בחירת יודגש כ קפת סעלמני – דייר/ת הרוכשירבח 

 ם, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.שוניקים פסמם שונימוצרים  

 בנוי כדוגמת  ה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או( מעקחרת בהיתר הבניהלא נקבע אאם )ב תועיצוב מעקות המרפס – מעקה 

 "מעקים ומסעדים". 1142י חיות ת"ולפי הנ תיהחז        

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

 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) תר בתקנותוה המגוב עד )מדרגה( מונמך/מוגבה סף ןכיתגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 בטבלה. המצויןגובה לת יעשה וריהק יגובה חיפו  - קירותוי חיפ 

 ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -ת קמורות שאורכם פחות מ פינו יש    ם א ב   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –פרופיל פינות בחיפוי   

 ה.וף בדיר"ג הריצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה עיבוצ למניעת ספק יודגש כי לא - הקרהב/שליטו  

  ואו/ פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןהחברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכרתבחר ככל ו) – תה/ו ר, קו רגולהפ 

  .ולבשמ 

 ארון מטבח, ארונות למערכותבגב  לי קירות וחזיתות מחופים,בשועט מ לס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 נג(.ות )גרוטום פינקי ללא י ושיפולים,ניים. חיפוואזורים טכ 

  לפחות. מ"מ 3של  בין אריחים )פוגות(ווח ע מרוצבי נדרשנים לריצוף באבן טבעית וקרמיקה, לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 ת.פחומ ל"מ 1לריצוף טראצו    

 

 או במסמך אחרכר זה  במפרט מ ,הטבלבצויין כך פועל רק באם עיל יותקנו בביהם יש התייחסות בהערות לים לג)מובהר כי ציוד ומתקנ

 שצורף להסכם הרכישה(. 
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 ארונות: 3.3

חה של הכיור/ טוש הנקלהת לתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאיםול דיכל ןוהאר ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 ם. ילכיח דחשמל להצתה(, הכנה למ )כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת ותמובנ הכנה לכיריים

   . MDFון עץ )סנדוויץ'( או האר חלקי רשא גוף הארון והמדפים יהיו מעץ )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיקט.                    

   מעל ס"מ לפחות 90 -יהיה כ מ לפחות. גובה סף עליון של משטח העבודהס"  60-ה  כל חזית הדלתות, יהיכולן, ורעומק הא                   

 ן.הארו תחתית של ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות 10 -חתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כפה. בתסף הרצ  

 הארון יותקנו "פתרונות פינה".ה של ולכל עומקו. ביחידות הפינהו גוב לס"מ לפחות, לכ  60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב    

 לבן ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י גוונים לפחות )מהם אחד  5כש מתוך רת הרו. לבחיקהיירמופציפוי חיצוני: מתכת.  :ידיות  

  בגוון לבן.ין מלמ ו/או קהייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי שיבחר/ו על ידי החברה. ים /הספק וו/אהחברה   

  ;ראה הערה בהמשך*: הארון אורך  מידות  

    'ה נספח גאר :ן ו התחתהמטבח  י בעד ארון מחיר לזיכו   

     

מאבן  ס"מ 2-חות מלא פ בעובי ודהלבחירת הקונה משטח עב : תיאור:ולכל אורכו  משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון 

עם שוליים לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל רך(, העונהה עשוו וטבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר א

יותקן קנט  המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטח. ל היקפםונות בכראה ית זמ ביחס לחס" 2בלטה של בה

בחזית המשטח ככל   דבויעעם  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאע ע"י המוכר )הקונה ריקב בודויעפן עליון מוגבה שאו

 ן אי ביצוע זה(. . לא יינתן זיכוי בגיים בכל היקף המשטחאף מ הנדרש כולל

  חתון,טבח חלק תי ארון המפל: תמידו 

 3על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה  בחר/וים שי/ספקמגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הלבחירת הקונה מתוך  גוון:  

  לוח בודד אחד(. . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא(טרלימגוונים אלו יהיה בהיר ניחד )א  תגוונים לפחו   

  

 .אין :עליון ח ארון מטב   3.3.2 

 

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

 פחות.  ל מס" 80 -כ מידות:סטה. נירו וצירי ,ות, דלת/ות/מגרה לרבותאו שיש,  )אינטגרלי(רץ קוו  או מחרס   

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

    ראה נספח ג' הרחצה:ארון  בעד יכוי זל ירמח  

 

               :הערות  

ככל  הנ)פי  רלאורך הקי  . המדידה23.3.פוף להערה בסעיף ל בכוהכ מטר אורך 0.5ונות מטבח רא של כללית אורך מדידת   (1) 

ים בתוך ולבהמש (רמקר)למעט  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב (. חלליםבאורך הארון  פעמיים מחושבתימת שקי 

   זה. אורי ה מתייחשבו כסטי  א, לחבארונות המט אורךמידות ב 5% -טיות עד כס באורך הארונות. הארונות יכללו 

יר שבגב ארונות המטבח בחשבון כי יתכן ובק נה לקחתעל הקו  ,י מעצ עו ביצור ארונות המטבח ו במקרה של זיכוי עב ( 2) 

 ישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.פשר גיש לא ים.פתח/י גישה לקולטן/ים משותפ קיימים

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

  דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את המוכר על ,ינםקתלה אלש הקונה החליט -                      

מדיח ז ליקו נו של מים  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת עדו שיו  תו מקו במ                       

 עד שהחברה תנחה את  בע ובמו חברה תקשה ניםמזבחירותו על פי הלוח  באחריות הקונה לדווח על תחת הכיור.          

 . הרוכש         

 

  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 .האשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביס ,מרפסת/הממוקם במרפסת השרות יר חוץקב פתח               

טיק, באורך מינימלי כביסה פלסחבלי  5,  םיגללגכולל  ניצבים לוונים(ממתכת )מגו מוטות 2: נה()קט ית כביסהלי לתחיצוני ן תקמי 

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

 .בחצר לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך 

 .5100י יד העומד בתקן ישראלר עממחומתיאור: : המסתור כביס 
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    )מידות בס"מ(  ת, חלונות ותריסים בדירהדלתו ימת רש – 3' סמ טבלה 3.5

 תריסים תחלונו   תודלת ---

 חדר 
כמות ומידת  

 תח הבנוי הפ
 )גובה/ רוחב( 

מר )עץ וח
ם/  אלומיניו

 (תכתמ

)ציר  ג פתיחה וס
 נגרר(   /כע"כ(

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

עץ ר )חומ
אלומיניום/  

 מתכת(

חה  סוג פתי
"כ/  עכ/ציר)

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  /םואלומיני
 ת(מתכ

 חומר שלבים 
ר/  סוג פתיחה)צי

ר/  .כ/נגרכ.ע
 כיס/חשמלי(

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  חוןדה בטלפ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 ור חדר די

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  ' ומאל
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 265/220-כ --- 265/220-כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ז ' מאלומ

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/110-כ 115/110-כ ---

  חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג מזוג  אלומ' 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

  כחדר שינה
2) 

1 
פלדה לפי  

   א הג"
  גילה(. ציר )ר

 חוץ  פתיחה 

1 

 ג וג מז  אלומ' 
 או  נגרר כ.ע.כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

   .ס יכלנגרר   אלומ'  מ' אלו

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  סיסים, הנגררת/יםדף ורגז, ה ד נג  כנף אחת או שתיים, פלדה
          או ציר רגילה לפי הנחיות הג"א.   לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 כללי

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 35/85-כ 80/210-כ

 שירותי
 אורחים

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

--- 
 אוורור 
 מכני

--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 לה יגציר ר  +צוהר  עץ 

1 

 רגילה ר צי ' מזוגג ומאל

--- 

--- --- --- 

 --- 85/115-כ 80/210 -כ

  דירתי מחסן  
 מוד צ 

)ככל  
 ( מד שהוצ 

1 

 ילה רג ציר פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :ואחרות הלבטל ערותה

 כישה(.סכם הרורף להצשבטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר  צוין  על רק באם)הקיים בפו 

מרי בתחתית כללו התקנת קנט פולילמים ויידות נה עמייתה תותלדילה. הרגציר  תובפתיח 23ראלי מס' דה בהתאם לתקן ישץ לבודלת ע= עץ  דלת .א

= סוג ילהגר ציר , הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל: יניום,לומ= אאלומ' י' בהמשך(.  ף סעיס"מ לפחות )ראה פרוט יתר ב 7ת בגובה הדל

ס( בקיר, )כיחה נף ו/או לתוך גומררת על כף נג= כנע.כ .כרר גי נמשתפלת,  ה+לי= רג ()דרייקיפטוי סב נלת )נטוי(, ה משתפ= פתיחקיפ יחה, פת

 כולל אטם קצף יתן מורוהנחיות היצרן(,  במילוי פוליאי )בעובי לפלומיניום התריסים עשויים פח א יבשל :תריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה 

  (.בחדר דיור, ליתחשמהגלילה ני אחד, ל)גיבוי יד ליאו חשמ/ו הצוער ה, באמצעותמעל ל כלפי= תריס נגלה גליל. ם לאטימה מוגברתהשלבי גומי בין

 /הדלתותלסה"כ  םובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאי בטבלהים ד מחדראח של רבתיאולות להופיע וכם י, משותפים לשני חדרידלתות/חלונות . ב

 .ירהאוו ת מיזוגוד מערכקפתה לנכס"מ כה  3עד   הפמעל רצפנים יוגבהו ת לה. יתכן ושולי דלתומצוינות בטבות החלונ
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המורכבים משני לוחות , שות התקןלפי דרי ירגיל/בטיחות( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד( תו ויטרינ /חלונות  .ג

זרים תו תקן ואבי יו בעלייה יהםביהחלונות ורכ .(ממ" 6 שלויר בעובי עם מרווח אלפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי ניהםוויר בימרווח א זכוכית עם

נו על ידי מתקין מורשה ותקהחלונות יונעילה.  מובנות, מנגנוני פתיחה יותצירים, גלגלים, יד ,EPDMי גומי ם: סרגלי זיגוג, אטממקוריים, ובכלל

 יותקן ,תהחלונו לכל במסילות :תתו שר .קוד העורף פ תוהנחיי לפ, נגרר  דהום מזוגג עם כנף/ים פלאלומיני ון מסוגיהיה חלמ"ד מב צרן.יהמטעם 

 .אחת רשת לכנף  כהכנה סילהמב נוסף  נתיב

שרות  פונה למרפסת בח באםטמלרבות ב נות התכנון והבניה נדרש אוורור(קבהם לפי ת)בחדרים ש לקיר חיצוני  גגתבהעדר חלון ו/או דלת מזו .ד

 .כיסוי(ת פפות רבר)ל מכניורור יותקן אוריס או חלון, בת הסגורה

  יועץ האלומיניום.עפ"י תכנון וון, ופיל, גסוג פר .יניוםם אלומעשויי תריסיםחלונות וההות רגמס .ה

 . שקופה או עמומה )"חלב"(בטיחותית זכוכית  תותקן ת(,)באם יש חלונו  ירותיםשו  צהרח בחדר . ו 

 . י אש דרישות כיבו   לפי ת,  ו ע ו ב ת ק ו פ או רפ / ו   בדלת   ה או סבכ מכני ו/ וורור  ו/או א ות חלון  באמצע   ( יעשה מחסן נרכש  ככל ש )   המחסן אוורור   . ז 

מערכות , (טלסקופיתמית/נור)פ צהת הצעיניחון פנימי נוסף, טבר גס 5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, דה )ביטחון(ת פל. דלדלת כניסה .ח

מ"מ   1.25ל ש יעובב לדה מגולוונתפמבניה  משקוף  .ר דירהון, מעצור דלת ומספחתת מברשת סף  ,ות"נעה ו"רוזטת ידיר, דנצירים, מגן צילי

 וכר.מהרת לגוון לפי בחי ביעה בתנור. גמרו בחיפוי ויניל או צנף הדלת והמשקוף יהיות. כלפח

  ש.בטחון/איותקנו דלתות מת קרקע יתכן וורות בקסה לדי, בכניתולפי הנחיות רשות הכבא .בחירת החברהלפי ון גו וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

בכל היבט  או מילוי אחר שווה ערך/ופלקסבורד  ם על מסגרת עם מילוילוחות מודבקי ה משתייושה עיהכנף הדלת ת :םי פנ תותמכלולי דל .י

המתאים  ועשי חיצוני מתצבע או ציפו ויקה אימגמר פורתאם לסוג משקוף הדלת. בה ים יותקנואחר. ציר חוזק, אקוסטיקה, קיים, –י תפקוד

בהתאם לתקן ישראלי ה דלת יהימשקוף ה .דדים לפחותצ 3-ב מצופה )קנט( תלדהנף כ בהיקף  .םהצדדי ת משניעם ידיות מתכ ,לעמידות במים

קלחת טיה / מי אמבבחדר  .ם. המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למיאטימה יכולל פס או עץ בגמר תואם לדלת יימרהלבשות פול בעל  23מס' 

גוונים לפחות  3 לו ומתוךדוגמאות שיוצגו  ווןמג רוכש מתוךלבחירת ה :ון וג   הדלת. בכנף  ג, מזוגאור-וצוהר/ צובי דמוי "תפוס פנוי" עול סיבומנ

 ידה. יבחר/ו עלהחברה ו/או הספק/ים ש ייד )אחד מהם לבן(, שיוצגו על

 בנוסף, .עקבו ע סורג, אין לקבומה(הדיירים בקוש את כלל אמור לשמ )בחרום קומתי ץחילופתח כ זרהמוכ  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 תיחה וכיון הפתיחה.פהוג ים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סכנו שינויסמכות כפתח חילוץ יתמוהרשויות ה וכרז ע"יישתח פב

 2 -ממ"ד גבוהים כסף הדלת וריצוף הית. חיצונ נגררת,/חת, הנפתאטומה ת פלדהלדדלת כניסה למרחב מוגן הינה  :פיקוד העורף י דרישותפל .יב

אוורור מעוגלים  יחפת אלומיניום + זיגוג וכן  . חלוןכנפיים לפתיחה 2או /יים, הנגררות לכיס ואו שת נף אחתפלדה כ ןול. חהרעל מפלס הדימ מס"

פתח ד וליע"ג הקיר  פיקוד העורף(,ות הנחילפי )נון אויר יס מערכת קנתתה רוק.פלחסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים  ,רים שוניםבקוט

הרי הסינון,  קןתמע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010ות הג"א מאי קנ)ת לפי מידות היצרן.ת ידות המערכמקומית. מ רעהפה רוצתירור וואה

"י שהוסמכו לכך ע ת נוספת ע"י הגורמיםינות ואטימות תקבדיק , יחייבי הרוכש"ערוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, וו דקנבהתקנתו תקינתו וש

הביצוע בפועל  גברו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יתוכניות המכר סתירה בין המצוין ב קרה שלבכל מ דגש כיוי קספ תעלמני ף.רהעו דופיק

 ד העורף.יקוכנות של פחיות מעודהתואם הנ
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 טרים בדירהם סני וכלי  אהתברו  מתקני  – 4טבלה מס'  3.6 

 טבלה זו( הערות לאחרגם )ראה   
 

 קןמית
 םו מיק

 םחי רו אשרותי  מטבח
  רחצהחדר 

 כללי
 אחר ות ת שרמרפס

 טבחכיור מ
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 הצחכיור ר

ת דו מי 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג

 --- --- פח ג'ראה נס --- --- זיכוי ₪ 

 ייםכיור לנטילת יד

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

 תמידו 
 מ(ס")ב

 --- --- ת היצרןמידולפי  היצרןידות לפי מ ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין ןיא --- זיכוי ₪ 

  אמבט/

 מקלחת

מידות 
 מ()בס"

--- --- 
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- ---  א' --- --- סוג

 --- --- יןא --- --- ₪  זיכוי 

סוללה למים קרים 
 רי קמה כיור,חמים ל/

 משטחמה או 

 --- --- רבל פרח/מע פרח פרח דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ג' ראה נספח 'ג חפסראה נ אין ₪  י זיכו 

סוללה לאמבטיה 
 ים קרים וחמיםלמ

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

או ( 3 דרך  
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ג' חראה נספ --- --- זיכוי ₪ 

קלחת סוללה למ
 למים קרים וחמים

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

 --- יש --- --- --- ת כביסה ולניקוזחיבור מים מכונ
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 קןמית
 םו מיק

 םחי רו אשרותי  מטבח
  רחצהחדר 

 כללי
 אחר ות ת שרמרפס

 וללשרו  פן חיצוניתדו ב 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 מלוהזנת חש

 --- יש --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
נה לחיבור כברז והכוללת ההכנה )

 (בחסיפון המטל, ובולבי
 --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- 1 ול )הכנה(ישלבנקודת גז 

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

 :ואחרות בלהטל ערותה

 ה(.סכם הרכישהף לרו צבמסמך אחר ש ו ר זה אבטבלה, במפרט מכ צוין )הקיים בפועל רק באם  

  קנה נירוסטה בהתרניט/וורץ/ קוורץ גמחרס/ סילי ק ,הונהקלבחירת : ס"מ( 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-דת במידות כ)בוד כיור מטבח  )א(

 חרס :חצהר רכיו  י החברה."יבחר עלפי היצרן/ספק, ש כיור רחצה שולחני )אינטגרלי(:. הכיור(פי סוג חומר )ל בהתקנה תחתונה או  שטוחה

 .חר ע"י החברהיבש לפי היצרן/ספק,, במידות חרס כיור נטילת ידיים:. החלטת יתוצרת לפס"מ,  40/50-ת כמידו

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

 .ירוסטהנרי יצ בעלכבד  לסטיפ                

 ות ומיטת תמיכה מילוי עץ בפיניפוי פוליאסטר. צ עםמ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ  3.5רילי בעובי תהיה מחומר אק אמבטיה:   

 יל.מ"מ לפחות מצופה אמאי 2.5ין מפח בעובי לחילופ . ווןגלמפרופילי ברזל מ               

והוא ימוקם  לבציפוי כרום ניק ,סר בעל מנגנון קרמי דו כמותימיק פרח/מערבל: דגם: טבח. לקערת מ(סכםח ל)כול ים/חמיםרקלמים סוללה   (ג) 

  תסדרו 3לבחירה מתוך  לפחות. ס"מ 20לעומק ו ס"מ לפחות 25 -פיה בגובה כ :ינהתהי ברז מידות ,הכיור או העבודה משטח מישור על

 .ידה לעים שיבחר/ו /קפאו הסקבלן ו//יוצגו ע"י החברהש

  או העבודה משטח מישור עלוהם ימוקמו  בציפוי כרום ניקל, פיה ערבל: דגם: פרח/מ)כולל חסכמים( רחצה רלכיו , לה למים קרים/חמיםסול )ד( 

 וצגו שי סדרות 3מתוך ה ירלבח ס"מ לפחות, 15ולעומק  ס"מ לפחות 15 -באורך כ  :תהיינה ברז מידות ,רהכיו  

 ל ידה. שיבחר/ו ע ים/קפסקבלן ו/או ה/החברי הע"  

 ה תחתית אהכוללת יצי ,בציפוי כרום ניקל וללה מים חמים וקרים מיקס מהקירתותקן ס :באמבטיה :)כולל חסכמים( קרים/חמים סוללה למים )ה( 

 מזלף. וות לפחס"מ  60רך ומוביל אנכי באוי ופמתכוונן, מוט החלקה טלסק שרשורי, מתלהר צינולמיל' האמבטיה   

 שיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. סדרות 3ת, לבחירה מתוך לחבטיה/מקמהא תולסול  

 .ניל יברזולביוב, : חיבור כוללת גז/י שטיפת אסלהארו כיורים התקנת  )ו( 

 .: לבןעותו בגוון הק )ז( 

 . שמלוהזנת ח דלוחין או שפכיםו יבור לקח( ו7002תיקון אוג'  -"תהל) : מים קרים, מים חמיםהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת ח() 

  

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

 רטורה המסופקת מהרשת העירונית.: מים בטמפמים קרים )יא( 

 תקן ישראליב שעומדים עותובקור או לרכוש חבל ש,כ, באחריות הרובאם אינם ממבחר החברה -חצה )אגנית/אמבטיה(קבועות ר יב() 

 .  R-11 -ולא פחות מ קהלמניעת החל  

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

  ים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת. ר( = ויסות מסק)מי מערבל  

 יית ברז ו/או שניהם.רים, לראש מקלחת ו/או לפק/ים חמיםמשל  ,הת כניסה/יציאקוחל=  נטרפוץ(י)א דרך-רב  

  

 ך אחרמסכך בטבלה, במפרט מכר זה  או במ עיל יותקנו בפועל רק באם צויין )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות ל

 להסכם הרכישה(. שצורף 
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 , ברצפה, הבניין( משותפים לכללוכן )בחלקם יתלקולטני ביוב  תחי ביקורתופ תרצנ: אחר צורך ללכ, רהאביזרי אינסטלציה נוספים בדי    3.6.1 

 יבוי אש(. פ"י דרישות כע וכמות, )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  פ"י החלטת מהנדסבמיקום וכמות ע, בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  גז וכבלי פיקוד להעברתוצנרת  מפוצלו/או  ני מרכזיין מג זציה. ניקוז למלסטינהאלפי החלטת מהנדס  ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

 ן, רושרות ו/או במסדבמרפסת  מפוצל,ו ו/א מיני מרכזילמזגן  מיועדם . מיקולמאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום   

  .הרחבה י החלטת מהנדספ,לסהביעליון ו/או במסתור כ בגג  למעבה מיועדחלטת החברה. מיקום עפ"י ה  

 תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולארית תהיהבאמצעות מערכת סולארית הספקת מים חמים לדירות    3.6.2

 . קן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(ים החמים והתהמלרבות גיבוי חשמלי לדוד  579לי בהתאם לדרישות תקן ישרא      

עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק ת וכולל חימום עם אלמנט ית הסולארכמערל )דוד( המחובר היראגל לכל דירה יותקן מכ  

 פעלה.  במאפשר לתכנן מראש את זמני הה 

והתקן קוצב , יעשה חימום המים באמצעות חשמל כת סולאריתבאמצעות מער יםאות כל דין לא ניתן לספק מים חמלדירות שלהם לפי הור  

 .(רממום המים )טייילחן זמ 

גג עליון  או בסמוך להת או שירובמקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת : מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול מיםלמים חמכל אגירה )דוד(             

       מהנדס האינסטלציה. תכנוןפי ל 

 (. 2007 אוג'תיקון -ת)הל" הסביכ מכונת .הרחצה, אמבטיומטבח  : קערותמים חמים לכלים חיבור 3.6.3

 אין. :דלי"" ברז 3.6.4

 )מיקום לפי החלטת החברה(. : ישלמונה מים לדירה הכנה 3.6.5

  אינסטלציה,ה מהנדסלפי תכנון  ,PPR, S.Pגול, ונת, פקסו: פלדה מגולחומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

 יש.: חבבמט זעד נקודת הגו  זקור הגה ממצנרת גז בדיר 7.63.

 .: ישהכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

  הערה: 

 , התאמות, ברזי ניתוק, ריכיםם עבור מחברים, מאתשלומחיר הדירה אינו כולל לטת החברה. לפי החהינו בדירה,  הגזנק' מיקום  

 ור הגז, עצמו לחיב ונהמהקנת המונה והת לצורך רשיםהנדומים נוספים שלותסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי , מימונה דוןיקפ 

 ,)הכנה בלבד( בשרוול פלסטי לתחמושצנרת אספקת גז  ן.בבנייהגז המורשית ע"י החברה לפעול ' נה ישירות לחבהקו אותם ישלם 

 ולה במחיר הדירה.כל 

 

 

 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  תקשורתמתקני חשמל ו  – 5ס' טבלה מ
 
 ח ג', ראה נספן לפוט תקע ונקודותת י אור, בות מחיר זיכוי לנקודמ
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 םמוגן מי 

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .' טלפון נק

 נקודות  3 כ"סה

 תרו ר/ העאח

 רהלדי  כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 ןחצ ל פעמון+ -
 אינטרקום  -

ובי  לל  תאורה מפסק -
 . גותרמד ר דקומתי/ח

 . ח חשמל דירתילו -
שורת כולל  ארון תק  -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
ל להפעלת  נקודת חשמ

 התריס. 

 דורפרוז
1 

מפסק   לל)כו
 מחליף( 

1 - - - 

  3ל בפרוזדור באורך מע 
ל  הכולמ' או בפרוזדור 

ת  נקודו 2, " ריית "פנ 
 ף. ות + מחליר לפח ומא
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 םמוגן מי 

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .' טלפון נק

 נקודות  3 כ"סה

 תרו ר/ העאח

 1 מטבח

6 
)אחד מהם  

פול, אחד  כ
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

גן  מהם מו
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
יהיה מעל  התקע 

ככול  משטח העבודה  
ובהתאם  ר  האפש

ן המטבח יותקנו  לתכנו
ם  דישקעי כח נפר
 מקרר למדיח, לתנור, ל

 השינ רחד
 הורים

1 
מפסק   ללכו)

  מחליף
 ( ורהלמנ

4 
)שניים ליד  

 ( המיטה
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

 /ד"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי  
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

פיקוד   תקנות לפי 
 העורף

 החדר רחצ
 ()אמבטיה

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

ן קוצב זמן  תקה +
דוד  סק לל מפהכול

  "יעפש במיקום משה
 ן. התכנו

 ור מכני+ אוור 

 - - - - 1 שירותים
 בהעדר חלון, 

הכנה לנק' אוורור מכני  
 היכן שנידרש.  + מפסק 

 מרפסת שרות 
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 ונת כביסה, )מכ
 ה(מייבש כביס 

- - 

 סתרפמ
 שמש

1 
 גן( )מו

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
ריס חשמלי +  ת לל כו

ה  חיון פת מנגנק + מפס 
 ידני. 

 סןמח
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

  צריכת החשמל של
המחסן תחובר לשעון  
החשמל הדירתי אליו  

מחסן. או  משויך ה
לחילופין שהזנות  
החשמל של כל  

  המחסנים יחוברו למונה 
משותף ונפרד  

בלבד, או  למחסנים 
מחסן,  נה נפרד לכל מו

להחלטת המוכר ועפ"י  
 ו. רתחיב

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 
כנה  ה )פקט 

 (למזגן
- - 

    

  בלה ואחרותהערות לט

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

  (.רדל שקע בנפכ נספר אחד,פנל שקעים או יותר בי שנ) י הניזון מזרם חשמל רגיל.ור מתקן חשמליב" בודד לח= "שקע קע מאור )רגיל(בית ת (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5כבלים ר יבוצע בהחיבו

יבור הח ספר כל שקע בנפרד(.)שני שקעים או יותר בפנל אחד, נ הניזון מזרם חשמל רגיל סוי,שקע בודד עם כימוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 מ"ר לפחות. מ 1.5בכבלים ע יבוצ

לכמות  ינם תוספתושא, המצוינים בסעיף א' ה או קיר()בתקר ורמאנקודות ה לש דלקהן ההלאופתאור בלבד  ולה=כפה נקודת מאור הדלק (ד)

 א'.מאור המצוינות בסעיף ה נקודות

 2.5למפסק נפרד עם קבלים  ישירות ללוח ברמחו נפרד לי נפרד )כל נק' במעגל"שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמ = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 .  "ממ

 בדרגת הגנה גבוהה.ביזר הקצה מוגן מים רח במעגל חשמל נפרד אך אשאינו בהכמוגן  קעת ביתאחר=  ו א IP44גנה ות הבית תקע עם דרג (ו)
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בין מחשבים,  –דת תקשורת קולפוניה, נלחוד וכוללות נקודת ט נקודות ביחד )קומפלט( או 3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורתלויזיה/טנקודת  (ז)

אינטרנט. /רה לרשת הטלפוניםללא חיבור הדיי כבלים.  יטת שידורר לקלויבלחואפשרות  ,רכאמו חובהורי יבור לקליטת שידח – נקודת טלוויזיה

 .כיסויכולל  1מודול  55ופסא וק ל צינור וחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקירנקודת התקשורת תכלו

 .(לפי העניין עמדת שומרלאו  הבנלמלת כניסה דלנים )רת פתקשולל אביזרי קצה לכות נקודה/ות מלאו)אינטרקום(=  ת טלפון פניםודנק (ח)

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

 הנת ההכנקודועד מריכוז תקשורת  ב(חשהכנה לנק' תקשורת )מ בלבד. ( וחוט משיכהל"רת )"שרווצוין אחרת הכוונה לצנ באם לא"הכנה"=   (י)

למניעת ספק ר להט" )ספירלי(. "מפזר חום" ולא "תנו יותקן )באחריות הדייר(,ה מעל דלת חדר הרחצנמצאת  נור חימוםנה לתכההם באבקיר. 

 גן מים.כוללת שקע מום תנור חימוההכנה ל ים ע"י החברה.יודגש כי אמצעי חימום לא מסופק

מכבים את אותה/ם /דליקיםיחוק ביניהם, אך מנמצאים ברנים הוש יםזרים נפרדיבשני אי, מכיבוניתנות להדלקה/ ה ורנקודה/ות מא =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

שירות קודה תחובר יהנלכיריים. , מתחת למקום המתוכנן תותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבחהכוללת חיבור תלת פאזי=  בדירת מגורים (יב)

 ירתי.קע והמפסק בלוח החשמל הדבות בית שוט לרוחיה לול את כלכתקודה . הנ5*2.5ל ותחווט בכבל שמהחלמפסק תלת פאזי בלוח 

 

 רט מכר זה  או במסמך אחחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפר)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התיי 

 סכם הרכישה(.להשצורף  

 

   מנגנון שבת לתאורת וות בחדר מדרג אור תלקהדלחצן ל .שי :מאורת ו דנקו  מתית: בכל קומה:קו ה חדר מדרגות/ מבוא   3.7.1 

  יש. :תיתלחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואה קומ יש. חצני הדלקת אור:ל יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

 ר(.להיתן והבניה )בקשה נותכנורות( בדירה על פי תקנות השרוולים )צי נת: הכן חוץ טלפו  3.7.2 

  ,זמזם ליל:צ .צןחל ג:פעמון: סו 3.7.3 

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

בתוך  ל שקע רגיל(,ול)כדירתי  ולוח תקשורת (בה בעתידלצורך הרח מודולים 6-)כולל השארת מקום פנוי לדירתי  וח חשמלל 3.7.5  

 ין.א: בתשעון שש. י :פחת פסקי מ ל.כנון מהנדס החשמת פיל  מיקום: .: ישהדירה

 כולל קוצב זמן.  : יש.שמלי חשמש/מים,  דת חשמל לדודנקו  3.7.6 

 .(י וע"ח הקונהע"ן ויותקן והתקנת מונה אשר יוזמ מחיר הדירה אינו כולל הזמנהאמפר. ) 3×  25: תלת פאזי: דירתי גודל חיבור  3.7.7 

 ומתחת דלת הכניסה הראשית בקלחצן לפתיכולל  ,רבושמע די וםקר)אינט .5 טבלה: כמפורט במיקום, יש: מערכת אינטרקום 3.7.8 

 ורים(.בחדר שינה ה רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.: אימערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור )נפרדת( 3.7.9 

  רב ערוצית יהיזלקליטת טלוולחיבור לכבלים  הכנה :וויזיהטלת שידורי הכנה לקליט 3.7.10 

ן .  לחילופי(אשר תספק שרות זה ערוצית -יזיה הרבלחברת הטלווקונה ישירות ולם ע"י השר ישא  עלחיבור בפו אר וללממי ללא)   

ע"י הקונה  שיירכ יר דירתי אשרממ)ללא  M.Fדיו ור 33, 1,2י ערוץ לקליטת שידור או למספר בנינים ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית   

 ה(.ז ותמספק שר  

 

 :ריםם אחתקני מי  3.7.11 

 ש"ע. דירתי "וונטה" או ע"י מפוח חשמלי חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאוררמכני לפי תקנות, יבוצע  ב באוורורהמחוי ללח אוורור  -  

החשמל ולרשת פאזי תלת יבורלח תתאים רכתמעה .דירתיתה החשמל צריכת של בקרהול לניטור מערכת תותקן דירה בכל -  

 .המשתנים למשהח פיתערי זנתה ותאפשר שראליתהי   

 :תכלול תהמערכ                                   

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

 ; וטיחלא דורלשי שורתתק יחידת) פאזי לתת לוח עבור זרם חיישני שלושה                                   (

 אותם ומציג מקומית בצורה הנתונים את ומעבד המקבל אלחוטי דיגיטלי צג                                    

 הכניסה במבואת / הכניסה לדלת ךבסמו ,ירההד בפנים יותקן הצג ; ברורה בצורה                                    

  לותםע ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת האנרגיה השוטפת יכתצר נתוני את לפחות יציג הצג; רצפהמה 'מ 1.5  ובגובה שיגנ קוםבמ                                     

                               .הכספית                                   

 .3.5יף סעם . ראה גם תריסים בטבלת פתחיים חשמלי/ים/יסחיבור לתר -
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 ם, בדירה:ו מ/ חי ירורני קמתק .4

 :תכלול אשר ,פאזי לתת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה יש ן.אי מרכזי  ירתי מיני ד ג אווירמיזו  4.1 

 יחלק לכל וקצר יעיל אוויר רזופי המאפשר אחר או במיקום וןהמסדר או טיהמבהא חדר רתתק לתחתית בצמוד מאיידל מתוכנן מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                        המתוכנן המיקום בין הרצפה במילוי ונעה ת בקירמוכנס חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע  .2                   

  מוצא .כביסהה ז מסתורלניקו או הרצפ מחסוםל מאיידה וזניק 3* 2.5נפרד  עגלמ וחכ שקע ,המתוכנן למעבה מיקוםה ועד למאייד                        

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

 .ןרוקיר המסד על התרמוסטט מיקוםל עד המאייד וםממיק קיר לפיקוד ריק שרוול תקנתה                   3.

 .ויראו מיזוג מהנדס ידי על תהמערכ נוןלתכ םאהתב יהיה כנותהה יקום. מ4                  

 .המעבים / המעבה למיקום רומוסת מוצנע מיקום . 5                  

 תכלול:רה זה ההכנה מקבממ"ד. ב תבוצע הכנה למזגן עילי.       *באישור פיקוד העורף, 6  

 ח החשמל. ולירה מה ישהזנ קודת חשמל נפרדתנ -                    

 ירה. קצה הצינור ייסגר במכסה. דה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדצנרת ניקו מים, מנקו -                    

 פ התכנון.ע"ע ומוסתר המעבה יהיה במקום מוצנמיקום  -                    

 .יראוס מיזוג הדנון מהלתכנתאם ההכנות הנ"ל בה כל  -                            

 לכל  מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1ף מעבר לאמור בסעי .: איןלמזגן מפוצ 4.2

 כל את לשתכלו הדירה לקיח רתלית ים/ נים מפוצל/למזגן נההכ בנוסף  וצעתב ,כאמור תאח  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה  

 .םמי ניקוז וצנרת גז צנרת ,נרת חשמלצ בותרל ותהנדרש יותתשהת   

  .איןבבניין:  מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית 4.3

   .: איןהפועל בגזתנור חימום   4.4

 רחצה(.י דר)בח .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה עתבוצ. אין: ר חימום הפועל בחשמלתנו   4.5

 .אין: יםאטוררדי   4.6

 : אין.יםחשמלי  יםורקונבקט  4.7

 .ן: איחימום תת רצפתי   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 

 

 

 בוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:סידורי כי * .5

 .ש: י)באם נרכש( במחסן  .כבאותש ע"י רשות הדריככל שי: הבדיר ת )ספרינקלרים(:מערכת כיבוי אש אוטומטי  5.1  

 .ותרשות הכבא ירש ע"דישיככל : גלאי עשן  5.2  

 ש.י ן במרחב המוגן )ממ"ד(:ערכת סינו מ 5.3 

 

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

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

 

 ושונות: חו ת פיתבודו ע .6

 חניה 6.1 

  : בתחום המגרש;כולם. ד לדירהולא פחות ממקום חניה אח לפי היתר הבניה: ין/יםלבני  סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 . טינטפנים או בבטון צבוע בסיד סייעשו בטיח  :תףפנים המר גימור קירות. ות המרתףבקומכל החניות               

  ;יןא פרט(:)ל רם אחחניות במקו   

 מכר.כמצוין בתוכנית ה: מיקום לפי היתר הבניה: ניותח מספר: יש, טית/משותפת(לנכים )פרחניה  6.1.2   

 ה )עם הצגת תג נכה רשמי  רוכש דירה נכל תר, תימכריתוח ובנספח החניה להיחנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פ             

 וגם לדייר שאינו נכה. נכה, בין כלל דירי הבית עדר רוכש , ובה(רהבומשרד התח םעמט                               

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

 ש.י: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 כר.המת : לפי סימון בתכנימיקום אחת לפחות.: דירהמספר חניות ל 6.1.5  

  אין. :יהחנלבכניסה  םו מחס 6.1.6  
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 פיתוח המגרש 6.2 

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

 ]ןנילב הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  כניסה לשבי תכלול יתנהחיצו חבההר                               

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

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

 .ן בהירגוו כל הניתן בעלף יהיה הריצו .אבנים משתלבות/ אבן טבעיתליט/ אספלט/ ובטון/ גרנ: : חומר גמרמדרגות/יםשביל 6.2.2 

 גינון חסכוני במים בהתאם  .יש :צמחיהפת(. פי סימון בתכנית  מצור )על .יש: שותפתמר חצ 6.2.3  

   להנחיות משרד החקלאות.                                 

 .: ישמשותפת רשת השקיה 6.2.4

 השקיה.  ללא מערכתונן וגמ לא שטח ל נהוהכו ר,חצ) .תוכנית המכר פיל :יציאה לחצר מחדר; יש: דירה/ות הגן חצר, צמודה ל 6.2.5  

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

 .רטיתסידור הגינה הפ    

 ,(וכו' תחושו נרת,צם,  ימרזב/)ל חו, חלביוב ומים, גזיתכן גישמה/ות, : מודה לדירה/ות גן פות, בחצר הצתערכות משו פירוט מ 6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תל, חשמ   

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

 . תשת הרשויולפי היתר הבניה ודרי: חומר: ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.8  

 .קביעת החברהי לפו לפי תוכנית הפיתוח המאושרתממוצע בגובה    

 אין.(: בחלקה מה פתוחהקו ת )שולמפודים ת עממקו  6.2.9  

 

   ת משותפותמערכו  .7

 מערכת גז:  7.1 

 ת יואר בתוכנהמת ובמיקום ,חברת הגז, בתאום עם קרקעי -גז תת י/צובר באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

 ת הנאה וזיק הנורך תינתדת הציבמ .קומיתהמ תוות הרשישדרעפ"י  ו/או רהחבה או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"יהמגרש    

  ת צנרת הגז ותחזוקתה.להנח    

 וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות חברת הגז. ,אמורצובר/י הגז כמובהר בזאת כי    

 ;: ישלדירהמרכזי  ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.63. )סעיף  4טבלה  אהר :מיקום: יש. ת אספקת גז בתוך הדירהצנר 7.1.3  
 

 :וי אשבכי ל דוריםסי  7.2 

 ות.לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיח :י מדרגותמערכת להפעלת לחץ בחדר 7.2.1  

 ץ הבטיחות.עהנחיות יודרישות רשות הכיבוי ו לפי: במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 יחות.יועץ הבט נחיותהו ויהכיב רשות דרישותי לפ :ספרינקלרים() יםמתז –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 וי והנחיות יועץ הבטיחות.: לפי דרישות רשות הכיבבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן עמדות כי  7.2.4  

 יחות.טת יועץ הבות רשות הכיבוי והנחיולפי דריש :גלאי עשן  7.2.5  

 בשטחים משותפיםיבוי ות כוארונ ם(טי הידרנוי )ברזי כי ב ,שא כיבוי ו  ילוי ג ותמערככל סידורי הכבאות, לרבות ערה: ה     

 .מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות פרטיים, או               

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

 ן.אי: )להזנת הדירות( זוג אוויר מרכזיתמערכת מי  7.4 

 .אין ים:הדייר ושימים לשחדר/באויר  וגיזמערכת מ 7.5 

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו רהדוא תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1ירה, לכל ד: תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה ןנותכ תקנות לפי וםניאלומי חזית בעלות ויהיו הבנייניםל במקבץ אחד לכ או , נייןבכל ל                     

 : נים אחריםמיתק 7.7 

 דר/ים לשימוש כלל ח בחלקים משותפים(,)מאגר מים, מערכות תאורה ת מים, בומערכות סניקה ומשא  

 יועצים.והם תוכנית המתכננילפי  מיקום וכמות: .וכו' הבניין תוכים לטובסמ בבנייניםאו  מוכים,נים סיבבניין ולטובת בני הדיירים  
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   יתשתכות תלמער המבנה וריבח .8

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

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 קנת מונה.לא כולל הת. ש; יהחשמל בהתאם להוראות חברת ,לחיבור הבניין לרשת החשמ 8.3  

 .לחב' הטלפוניםחיבור הדירה כולל : לא שה להיתר(ה )בקיבנוהכנון תת הום לתקנתאבה :שת הטלפוניםלרן הכנה לחיבור הבניי 8.4  

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

  לועבפצועם שבי תעבודו ה.ישבמחיר הרכ ליםלוכ ומכים, ניקוז, דרכי גישה,, קירות תכביש, מדרכה :ובל במגרשפיתוח כללי הג 8.6  

 יות החברה.רשות המקומית אינם באחרעשה ע"י הי  

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

 .ת המקומיתהרשו ע"י: פינוי אשפה  
 

   שותףרכוש מ .9

 : המשותף תיאור הרכוש 9.1 

 ר.מכנית הבתוכ שותפיםכמו באם סומנ: פיםותמשמקומות חניה     9.1.1   

 אין. :(פתוחה ודים,ועמ )קומת כניסה מפולשתקומה  9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: רותמחסנים שאינם צמודים לדי 9.1.3   

    ר."מ 14-ות מלא פחבשטח:  .: ישניסהמבואה )לובי( בקומת כ 9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 ין.בני  לבכ 1: ר(ספ)מ דרי מדרגותח 9.1.6   

 בכל בניין. 1: עליותמספר מ: יש; מעליותיש; : ר מעליתפי  9.1.7   

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

 ממ"דים. -םים דירתיייש מרחבים מוגנ אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 חדר משאבות, ריות, משאבות סחרור, מערכות סולא( כגון: פותמשות ו/אוטיות ר)פת טכניוכות ריש מע :גהגמיתקנים על  9.1.11  

  דין.פי כל וכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על  מאגר מים           

 .; ישללא גינון  שטח : יש.גרשמבתחומי ה ושטח פתוח חצר 9.1.12   

 ם כרכוש משותף מסומניהחרים במפרט זה, בפרקים א מפורטכ:  תףש משו רכו  םת שהינבי ה קים נוספים שלחלו  מיתקנים 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   
 

 שאין להוציאם מהרכוש המשותף:  (מיםיקיבאם ) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.דרגותי מ/חדר 9.2.1  

 נית.כקומה ט 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 מת כניסה.קו ב לובי  9.2.4  

 .ומתי קלובי  9.2.5  

 על הגג. המשותפים() ות אל המיתקנים השוניםמחדר מדרגגישה  9.2.6  

 מכונות.גישה מחדר מדרגות אל חדר  9.2.7  

 .()משותפים ר/ים טכני/יםגישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחד 9.2.8  

 .געל הג משותפים תפוס על ידי מיתקניםה –חלק הגג  9.2.9  



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 29  תוך מ 22 'עמ 14.05.2020 תאריך:  /  רים חד 3ת  ירד / 1בניין  / מפרט מכר למשתכן /302 מגרש / יעיןמורשת מוד פרץ בוני הנגב/  / מסד לאיכות הבניה

 

 .תמעליו  9.2.10  

 מוגנים בדירות(. יש מרחבים -אין) .לטק /מקממ" 9.2.11  

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

 

 )לבניין/ים לפי העניין( בית משותף 9.3 

 ותף או בבית משת חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבי – )להלן 1974 – דהתשל", לחוק המכר )דירות( 6יף בהתאם לסע )א(  

 של התקנון המצוי  החיל על הבית מבטל או משנה הוראהחל על הבית או שבדעתו לוהתקנון ששותף מת ישם כבלהיר דהמיוע    

 עניין; ואלה העניינים:אותו  טים עלרהמכר פ הלול במפרט או לצרף לחוזהמתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכ    

 ;ותף ק מהרכוש המשחלת הוצא (1)    

 הצמוד לדירה; וש המשותף ק ברכלהח רו שלשיעו (2)   

 בקשר אליו; יעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויביםש (3)   

 ת המשותף;סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבי (4)   

 דירות;ר מכ)א( לחוק ה3ן בצו בדרך האמור בסעיף קבע שר השיכושיין אחר כל ענ (5)   

 יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב  המנויים בסעיף  קטן )א(העניינים יין מנע לטים עסר פרמר שלא כמו )ב(  

 המשותף. וראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  שה    

 

 צמוד לדירה:כוש המשותף הרהחלק ב שיעורו של 9.4

 של כל  שטח ( ל5כר זה פרק א' סעיף ט במפרט מכמפור בהחישו ואופן הכהגדרתרה )בין שטח הדיש חסיהיה קרוב ככל האפשר לי 

 עת כפי שיידרש לפי שיקול ד ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף, , זאת בכפוף לכל תיקוןיחידות הדיור בבניין  

 השטחים ו בחשבון יילקח לאשותף כוש המרבבית בירה לקה של כל דח ובשיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחיש וכר ו/או כפימה  

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

 

 טות בדבר ניהול הבית:סדרי קבלת החל 9.5

 . 1969 -קעין התשכ"טיהיה על פי הקבוע בחוק המקר 

 

 :ליו א שראות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקהשתתפות בהוצהיעור ש 9.6

 וד לכל דירה.משותף הצמכוש הרב חלקורו של העי שיפ ה עליהי 

 של ו בתשלום חלקן היחסי כאמור ברכיב ההוצאות הקבועותיחויבה בידי המוכר לא יעשה בהן שימוש בפועל נייזקה בהן תהדירות שהח

 יה פטור הכר ימושר ההמשותף, אש כורכיב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרבדיל מתשלום הבד, לאחזקת הרכוש המשותף בל

ההצבעה שלהן כאמור וזאת מבלי לגרוע מזכויות , לגביהן כי לא היתה צריכה בפועללאחר שיוכיח   האמורות חס לדירותמן ביושלמת

 .בתקנון המצוי
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 ותף(:רו לרכוש המשזיוחאו ש/וצאים מהרכוש המשותף )ו החלקים המ 9.7

 כניות המצ"ב  ים בתאשר מסומנאים בהם יותף השטחמשהש הרכומ אויוצ, כםהסב מבלי לגרוע מהאמור בעניין זה      

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

 .דית של החברהעהבלרות בבית המשותף לפי קביעתה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדימקומות החניה  .א

 שטחי חוץ מקוריים.  . ב

 . (שיש ככל משותף, ותגללמעט חדר ע) מחסנים .ג

 ה.סמסתורי כבי .ד

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

  .והמחסנים לתא שבבעלות המוכרתכל החניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות ככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו  .ו

 

 

 

 

 

  ______ ______    ____________    ____________ 

 מת המוכרחתי      ךתארי           ונה ת הקחתימ         

 
 
 

 ים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.מסמכים נוספ נספח א'
  .ותהערות כללי נספח ב'

 .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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 תרודיה לנציגות בעליומסמכים נוספים שיועברו לקונה  – 'נספח א 

 

 ק בלתי נפרד של המפרט:לכח ות אלו יצורפותוכני 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של מידות כלליות מידות של כל חדר ולת הכול 1:50 -דה לא קטן מה בקנה מיהדיר תתכני 10.1.1   

 ה.ומהמשותף בקוש כהכוללת סימון הר 1:100 -ן מא קטבקנה מידה לתכנית הקומה בה נמצאת הדירה  10.1.2   

 מה.בקומשותף כוש הרכוללת סימון הה 1:100 -מידה לא קטן מ הבקנקומה טיפוסית כנית ת 10.1.3   

 הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מלשות; קומות מומת כניסה/ קומות מפותכניות ק 10.1.4   

 . 1:200ידה לקנה מן קטמובצילום  לצרף  רתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתןושטחים די   

 . 1:100 -טן מקקומת גג בקנה מידה לא  תכנית 10.1.5   

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250בניה בקנה מידה  בלת היתרת המקומית לקהמגרש כפי שהוגשה לרשו תכנית 10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 ן לרבות על פייל דבהתאם לכמסור שיש לור, י הגיממרחוולת ורכלכל המע ושימוש רה יינתנו הוראות תחזוקהת מסירת הדיבע 10.2  

 ן:יכר דירות בענימחוק ה   

 .כיבי הדירה על גימורםות שוטפות לתחזוקת כל רפעול )א(   

 מערכות מיזוג אוויר, טיחות, מערכות בות השירות המותקנות בדירה לרב תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות )ב(   

 אלה.צא בת וכיויוכנוממערכות אלקטר   

 ות.שפתיות, אם נדרויון ביקורות שוטפות ותקפוא תדירות )ג(   

 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.קנים בדירה, לרבות שמות יצרן/תשל ציוד ומערכות המוט טכני ותעודות אחריות מפר )ד(   

 

 הגימור של  יומרשל המערכות וחזוקה ת תחוהוראות ניתכ (1) בבניין הדירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונמסור לרוכש המוכר י 10.3  

 עניין:ברות המכר דיפי חוק  רבות עללכל דין להתאם בש חובה למסור יהבניין ש  

 עולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.פ )א(   

 רכות מיזוג ת, מעעליוחות, מטיב ותמערכן לרבות יהשירות המותקנות בבנישל מערכות זוקה מונעת תחזוקה כוללת ותח )ב(   

 .הבאלוצא ות וכייויר, מערכות אלקטרו מכנוא   

 ות.אם נדרש ת ותקופתיות,אפיון ביקורות שוטפות ותדירו )ג(   

 ספק ומספר טלפון ליצירת קשר. /ת שמות יצרןמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבו )ד(  

 מיליה.יפקספר סומ וח לרבות מספר טלפוןתהפיין, המערכות והבני ם שלמתכנניה ותצורשימת  )ה(   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות נסטלציה סניטרית, ות בלבד של איהמשותפ ( למערכותAS MADEעדות )תכניות  ()ו   

 ור ה האמהדיררוכש  עלה פינחיה בכתב ולההמוכר יצרף למסמכים האמורים  ח.מבנה ובפיתוומערכות אלקטרומכניות ב   

 תמונה( מיד עם מינויה.הראשונה שרות )יעה של בעלי הדולנציגות הזמנית או הקב םאותלמסור    
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 ת כלליות ואזהרות הערו   –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

  .בניההיתר ה לתקב התקפים למועד ת התכנון והבניה והתקן הישראלי,דרישות תקנוכל המוצרים והמלאכות יהיו לפי  .1

זיה ין מתקן הכנה לטלווימרכזית אם התקינה בבני או אנטנה/יין ונבב א סלולרית(ל) בת התקנת מתקן לאנטנהומח החברה תהא פטורה .2

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

להימנע  וו/א איטום המרתף, ה עלשמירחייבת למתה וה הנדרשת ו/אלצעות וועד הבית, ולנקוט בכל פעומו ו/או באמלפעול בעצהקונה מתחייב  .3

חיה בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס לא רק, אי שתילת צמ י שפורט לעיל, לרבות אךהמרתף, כפיטום אסיכון לכדי  הבמכל פעולה שיש 

 .למניעת קינון חרקים תקופתי

 עוברות.  ן הןל בהובה החלג או/נו את צורת ושו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וייכוסוכאמור מערכות  .4

ם לא יבוצע קיטום פינות י קירות ו/או שיפוליבחיפו. תקנים הישראלייםמהנדרש ב פחות אגות( במידות לובריצוף יעשו מרווחים )פווי פבחי .5

 .)גרונגים(

 רכותך מעם, לצורליכב החשמל, בזק, תבתחומי המבנה ו/או המגרש, לחבר עמיד שטח/יםלמניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה לה .6

ובזכות  , כןלצורך גישה ןי הבניילרבות שימוש במתקנ פשיתר גישה חולאפש ב, הקונה מתחייםאו בניינים אחרים סמוכי/ן ויהמשמשות הבני

 ו.אל יםת בגין שטחים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בן יהיו גופיהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כ

 פתוחות או סגורות.באריזות  ילים,עת חריפים או רויים חומרים הפולטים ריחתדיר לאחסן במחסניםמור ור חחל איס .7

 ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונה.עבודות בדירה  בוצעוילא  .8

 .ים כלל הבנייןמשרתר, הואוורו רתצנ קורות ומעברי יכול שיהיו תקרות מונמכות, יריםכשו ע"י הדירשי )ככל שקיימים(, במחסנים .9

 ימוש ובתפקוד.ובאופן שלא יפגע בש לבדלמחסנים בנפרד ו הרכוש המשותף מת החשמל למחסנים תעשה  נהז

אך לא  עלולים ליצור הפרעהינים החלל ושל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקט מםמיקו  .10

 .טן הקבוע במפרמפחות 

עומדת בדרישות ש שלהם שרמת הרע עיבוי וש רק ביחידותמויר ע"י הקונה, יעשה שיוהא גו מערכות מיזוותקנו וים יסופקבא .11

 ם.תקנות לרעשים ומפגעיה

ו ע"י הקונה אפריטים או אביזרים כלשהם שיוב, ומרי הבנייןזק כלשהו שיגרמו לחהמוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נ .12

הפריטים ,ודה החומרים ו/או ביצוע העבולל לטיב אלה כ האחריות בגין לכ ,בדירה ובין לאחר מכן נתםקת בין לפני התוזא יין,או לבנ רהדיל

 רים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.והאביז

על מנת  וזאתונה רשות הקל רהימעת העמדת הד כוף לפחות בשלוש השנים הראשונותגן, באופן תהמו חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .13

 .חב המוגןהבטון שמהם עשוי המרן האדמה והנמצא בקירות המופק מבטצץ(, חבאגרגטים ) אצמלהיגז ראדון אשר עלול  ירידשלסלק 

 םיחניות, מחסנ ,בשטחים פרטיים, כגון גינותעברו מבנה ואשר ייתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים ב .14

 צי הפרויקט. עעפ"י החלטת מתכנני ויו וקבעיספרן ומיקומן ת, מרטיורפסות פומ

בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם רכות השונות )חשמל, עירוניים ושוחות של מע )גומחות( ילריםפ .15

 אושרו ע"י הרשויות.ת הפיתוח שילתכניו

 ה.בריצוף ז קיעותשלולים לגרום לעם באריחי "אבן משתלבת" יוצפרדרכי נסיעה המילו ואפ מעברים ם,לייכבדים על שב םברכבינסיעה  .16

 גענה.ובכל מקרה זכויות הרוכש לא תיפ ומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות.מקומות החנייה ומיק יתכנו שינויים במספר .17

 יםרקעיתת קי חניה תפמרלמני )גפ"מ(, יהכניסה לרכבים המונעים בגז פחמ אסורה .18

 ו משותפים במרתף/ים.בשטחים פרטיים א גפ"מ(,פחמימני )בגז  לכל מתקן המופע חמור להתקין ו/או לאחסן סוריבנוסף חל א .19

ית ו/או אופקית, בגבהים שונים ה גלויה אנכלפי דרישות התכנון ו/או הנחיות הרשויות ובכפוף להוראות כל דין, תיתכן העבר .20

נן ערכות שאיושל מ ניין המשותפותבל האלמנטים של מערכות הלל כשומן בתכניות, מהמסונה ן או בשוממסכמיקום שונה, בו

י חשמל, ים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צנרת מ.א. ואוורור, קוות ועוד כגון: צנרת ממשותפות, צנרת, תעלו

, תפים וחצרות, בחניה פרטיצמרו מרפסות, בגגותם, בחסניירה, במלדם יבשטחים צמוד ,ון, תקשורת וכדומה, בתחום הדירהטלפ

וין בתכניות, לפי החלטת היועצים הטכניים. הכל מעבר למסומן/למצוריים, בקירות ובתקרות שטחים ציבים ובפבשטחים משות

גישה  אפשרנה יות. הקוברעו החלל בהן הן הרה אחרת וישנו את צורת ו/או גובלה ו/או סגימערכות כאמור יתכן ויכוסו בתקרה ק

 ול במערכות הנ"ל.פוטי לתחזוקה

, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל ועוברות צנרות )מים ו המחסן או החניה, יתכןהדירה, א לתקרת קירות ובסמוך ,ברצפה .21

 משותפים. הבניין, ומהווים חלקים 
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נון, כאם לאילוצי התתישום וחלוקה סופיים, בהריך לושינויים בתה טיותנו סם וייתכייופסמודים, אינם צבולות המגרש, הפיתוח, והחלקים הג .22

 דרישות הרשויות.הביצוע ול

 ר בחירה כברתימת החוזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפי המפרט המאפשסר ספק במידה וטרם חלמען ה .23

שה ו/או זכות יא תהיה כל טענה ו/או דרלכש ויקול דעתו ולרם לשבהתאשרויות אפה תיבחר מתוך אח הושלם, לא תתאפשר בחירה. הקבלן

 בעקבות בחירת הקבלן.או החלפה חירה ב

וש בחשמל . עלות השימחובר למערכת החשמל המשותפת של הבית, וזו שתשרת את דירות הפרויקט או חלק מהןי  - T.V-בר אנטנה למג .24

 .תף ואות הבית המשצתהיה חלק מהושל המגבר 

 ילה.תת אלא במכלי שישתול צמחיה ישירות באדנלין א  - (ככל שיש)יות בנו באדניות .25

וף לתקנים הישראלים ובהתאם לכללי המקצוע, יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי בריצוף וחיפוי ובכפ באבן טבעית, -ן אריחים הבדלים בי  .26

 וי חלודה. ם דמכתמיבטאות במתה (ינרלים )ברזלמגידים, "עיניים" וכן התחמצנות  מרקם, גוון,

תוכניות המכר. כמו כן לא ינם בהכרח מסומנים ב, קירות בטחון וכו'(, אות נושאים, קירםהבניין )עמודי מערכת שלד -חלקי בניין בוי נשי  .27

ו ו/א ריסההכוללת ה דהועבת. לכן כל וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצקשורת, גז ומערכות מים, ביוב, חשמל, ת מסומנים בתוכניות נתיבי

 .בדיקה תייבח, מקבלת החזקה רות, תקרה או רצפה לאחריבק  חדירה לעומק

ביוב ומים ם בזיגוג קבוע, חלונות בחלל גבוה )פנים וחוץ(, ו/או למערכות אלקטרומכניות, של פתחי בניה החסומי  - ישה לתחזוקה וניקוי הג .28

, )פיגום 1139מתאים והעומד בת"י  דציובעבודות גובה וים למורשדרש רק נ אםבבעלי מקצוע ו או גג/ות עליונים, יעשה רק ע"י /ו

 ג וכו'(.י, סנפלינם/תלוממתרו

לרבות  ם ומרפסות(,מעבר בשטחים פרטיים )חדרי , הקונה יאפשרקירות בחזיתות הבנייןגגות, ו ןניקיוולצורך תחזוקה   -י מעבר בשטח פרט .29

 .תאום מראשבו ןיהעניבנסיבות  קובלל כמלים, הכוכי נהנחת ציוד מכ קשירת פיגומים, סנפלינג,

 רטור, מעליות, משאבות, מפוחים, מזגנים וכו' ן: חשמל, תקשורת, גנככול שיהיו כגו -כניות ת אלקטרוממערכו ו ערכות טכניות מתחזוקה  של  .30

 דין. להראות התחזוקה ובהתאם להוראות כונה בהתאם לתיעשה ע"י נציגות הבית ו/או הק

ורך חרום לצ בעתירים בקומה ת כלל הדישמש איאשר חיצוני ץ וחיל ימוקם חלון/דלת ןיינבב הדירות בכל קומת מהבאחויתכן  -ץ לו י חלון ח .31

, וכי בעת חירום יאפשר בפתח זהבוע קמתחייב כי לא ייקבע סורג  ,אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החילוץ ,ונהמעבר ומילוט. הק

 לרוכש טרם בחירת הדירה. זה עכר להעביר מידהמו על. החילוץ לתד/ןבדירה אל חלו את המעבר

מכניות ואחרות המחייבות תחזוקה מקצועית ותקנו מערכות אלקטרובמבנה ובחלקיו השונים ה -מערכות וטף בשהדרכה לטיפול  .32

ות תקינו המהציוד את יוקאו החברות ספ/חזקה במבנה, את נציגי היצרנים ומוך לקבלת החלה החובה לזמן בסהמוכר ושוטפת, על 

 ה.תחזוקהאופן השימוש ול לנציגות הבית לת הדרכהבך קרהציוד, לצו

 

 אחרותכלליות  הערות

ושפעות באופן מ ,גרנוליט יש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט ו/או -)מיסעות, מעברים, שבילים וכו'(  סמיות על חומרי גמרהשפעות ס .33

בתופעה  או תפקודיתי ו/וכל מפגע בטיח ןלמניעת ספק יודגש כי אי לו.אעירים ברצפות ים זסדק ן יתכנולכו תת ו/או תרמיווטבעי מתזוזות ססמי

  יש לבצע תחזוקה שוטפת בהתאם לשכיחות התופעה.לחומרים אלו. יינית טבעית זו, האופ

ומבלי לגרוע וסף ן בנכולן ה רטמפהוכי הוראות  ,לגרוע מההערות האמורות בתכניות בנוסף ומבלי מובהר בזה כי ההערות הנ"ל הן  .34

 בהסכם. ראמו המ
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   םזיכויי טבלאות   –' גנספח 

 

 יםית זיכוכוז טבלאורי

 

 
 דותהערות מיוח

תיקון לצו ו 1974-של"דלחוק המכר )דירות(, הת 6ם אלה הינם בהתאם להוראות המכרז וכנדרש בתיקון מס' ריכוז זיכויי .1
פרט והתכניות מן לא יבוצעו שינויים מהללה םכרז, פרט לנרשת המוראועפ"י ה כיר הט המכר(. מובר)מפ 2015-המכר התשע"ה

 .ם ו/או חיובים אחריםהמכר ולא יבוצעו זיכוייים להסכם מצורפה
 

 כוללים מע"מ.אינם  להלןהמחירים הנקובים  .2
 

 כר.ם המימת הסכחתם ומדד הידוע ביהל:מדד תשומות הבניה, מדד הבסיס:זה צמודים  המחירים הנקובים בנספח .3
 

שינויי ה )במסגרת הליך אל םונו לנצל זכותו לזיכוייאו אי רצ רצונו חברה/קבלן, עלללהודיע רוכש הדירה שעל  רוןחהמועד הא .4
  ממועד החתימה על הסכם המכר ימים 30תוך "(, ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/הקבלן במועד ההודעהדיירים( )להלן: "

 בלת ההיתר. עד קלמו ום קודםי 60 ל מקרה לפחותכוב
 

בל כוויתור תתקלן בתום התקופה, עת תזכורת ע"י הקבן הודבכפוף למתמור ואר עד התאריך הוי הודעת רוכש הדירה כאמא .5
 לזכותו זו על פי כל דין.

 

בח קנת המטהת, הינו ספק החבראל שנבחר ע"י הרוכש ספק מטבחים שתוכננים וככניצול זיכוי בגין ארונות המטבח המ .6
 .כש ועל חשבונווירת הדירה, ובאחריות הרסר מחר לרוכש רק לאתאפשת

 

 .308/2016הנ"ל בלבד, בהתאם למכרז מר/ גד ויתור על הפריטיםכי זכותי לקבל זיכוי כנידוע לי  .7
 

עד למו ה בהתאםניהב למדד תשומות דכאשר הוא מוצמ אחרון בגין הממכרז מהתשלום הסכום הזיכוי הכולל והמצטבר יקוז .8
 זיכוי.ה

 

 .שות על פי כל דין. ת החשמל לא יפחתו מהדריות ותשתיוהנקוד ן בתנאי שמספרתיכויים לנקודות חשמל ינזן התמ .9
 

שני חדרים כאשר חדרי השירותים לפחות לכל  בהתאם לחוקים והתקנים הנוגעים לחשמל, במתקן ביתי יותר מעגל סופי אחד .10
כלולים זגן אינם ול ומשמדיח כלים, בי י, מכונת כביסה, מייבש,לחשמ . מעגלים לדודדריםב החם בחישולילוכמעברים אינם הו

 ם, ובהתאם לכך אין אפשרות לבטל את הנקודות והמעגלים הנ"ל.דרש של מעגלים סופייבמספר המזערי הנ
 

ת יסיסבהבינוי, והיא ון והשיכל משרד ש סייפי המפרט הבס תקע/טלפון במפרטי המכר הינה על ת המאור/ביתכמות נקודו .11
 נה.מומלץ להפחית ממונורמטיבית, ולכן לא 

 

הנ"ל, האפשרות להתקינם באופן עצמאי תתאפשר לי אך ורק לאחר קבלת  י בגין פריט מהפרטיםוניצלתי את הזכות לזיכוככל  .12
טרם בשר פוכיו"ב לא תתאדות מדי ר לצורךמכלמ ר כי גם גישההי ועל חשבוני. למען הסר ספק יובר, ובאחריותהחזקה בממכ

 מסירת הממכר.
בנויים והסתיימה התקנתם יחשבו ם באלמנטים יצוקים וקשורת/מים/ביוב. הנמצאית לחשמל/תצנרו ית ספק יודגש כע*למני

 מכרה רטפוי מהאמור במכהודעת רוכש על מימוש זכותו לזי המכר לענייןלחוק  6כסיום "התקנת הפריט" כמשמעותו בתיקון 
אפשרות לבחור פריטים  לא תינתן ספק. וך ורק אצל אותאאחד מספקי החברה יבחרו  ספק ם המוצגים אצלשוניטים *פר

 ם לדוגמא: כלים סניטריים וברזים.ונים בין ספקים שוניש
 

 קונה עלוהת רת החברה/המוכמומחרים המפורטים בטבלה זו, בחתיפריט/ים המתמימש הקונה בפועל זכותו לזיכויים מה .13
 .המכר טמוסכמים במפר םצע הקונה כאמור כשינוייבם שי, יראו השינויח זהנספ
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 : מקרא

 חידה. י -יח'

 ע. מטר מרוב -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  -קומפלט

 בודד.  פריט אחד -פריט

 
 
 

 בדבלבגין זיכוי  מחיר   - נושא: ארונות מטבח, רחצה 
 
 

סעיף 
 מפרטב

 רהמכ
 תיאור

 חומר/
 הדעבו

 יח'
מחיר זיכוי 

 ש"חבליח' 
 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון ) אמ" 5 כלל ארונות המטבחלזיכוי 

מטבח, ברז מטבח, ליון, משטח עבודה, כיור תחתון/ע
 כר.(, לפי התיאור שבמפרט המחיפוי מטבח

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
 ינטגרלי(, לפיור אל כי. כולליכלה חצרחצה )בחדר רארון 
 ור שבמפרט המכר.אהתי

  --- 600 --- קומפלט

 
 

 יר בגין זיכוי בלבד מח  -שרברבות ואביזרים   א: קבועותנוש
 

 
 הערות:

 קנהט+התכוי פריזים ליהמחירים כול .כל1
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 טריפ לטקומפ ט המכר.ז לכיור רחצה,  לפי התיאור במפרסוללת בר 3.6

3.6 
פרט מ,  לפי התיאור בת ידייםלנטי ללת ברז לכיורסו

 המכר.
   80 יטפר לטפקומ

   126 פריט קומפלט המכר.,  לפי התיאור במפרט סוללת ברז לאמבטיה 3.6
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 ם ימחיר בגין זיכוי  -קשורתתל/ מנושא: חש 
 

סעיף 
 במפרט
 המכר

 תיאור
 ר/חומ

 עבודה
 יח'

מחיר ליח' 
 בש"ח 

 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה   3.7

   78 פריט קומפלט יכויז –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט נקודת טלפון 

 
 : החשמל/תקשורת אות לטבלות הער

 רט המכר. , במפ ( 5)טבלה  3.7ף יה הערות כלליות לאחר סעא.ר1

 ויים לפני ביצוע. מתייחסים לזיכ חשמל/תקשורת  . מחיר המחירון 2

 
 
 
 
 

               ____________   ____ ________   ______ ______ 
 המוכר מתתי ח     תאריך         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


