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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 ) ,ירה  באופן בלעדיהד ים את שמשהמ  לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :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                
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ים טחבדירה וש ם( רשימת חדרים וגימורי2)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   :3.7ף יעס        

 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )  :5 סעיף
 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (. 6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש )  :6.2סעיף   

 .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   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 דואר. בותתי  :7.6יף עס  
 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   
 שום ופרטים(.רית משותף )יב  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 ים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.מכמס פח א'סנ

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

 73 דירה מס':   

 1 קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ ': מס  חניה  

 4 בנין מס':   
 

 
 

 ר" מפרט מכ "

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .יתמומקיקבע ע"י הרשות ה: מס'ת בי  מורשת :רחוב  מודיעין: ישוב .1   

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

 . 420-0241646החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 .ראלמקרקעי יש רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  ירהת החכפו קת תחילת   תקופת החכירה: 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  

 מרפסת שמש., מרפסת שירות*, ד(מוש נפר)בית שי רותי אורחיםישאמבטיה(, ) כללי רחצה

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

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

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

  –לעניין זה      

 בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,ות בין צה לה, לרבה לבין מה שמחויריד בין הדפרקיר המ –" קיר חוץ "     (1)     

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 במרכזו של קיר החוץ;מור מצולע האה קו רה אחרת יעבורכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די     

 פני הקיר יכללו את החיפוי.פוי אבן בקיר עם חיבלא גימור;  פני הקיר –" ץ חושל קיר פניו החיצוניים " (2)     

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

 ם; המשטחים המשופעים והאופקייל קי של כחת בלבד לפי ההיטל האופשל כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א וחטש (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –ל "שת)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, הואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

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

  אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף ירהף הצמוד לדעורו של החלק ברכוש המשותי ש (ה)     

 

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

דמוי תקרה  לאמ ה למשטח]קירוי הכוונשמש מקורה המתוכה מרפסת  רט בנספח א' להסכם המכרופמכ  :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1   

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

כנית ת ף רצ)יש ל כמפורט בנספח א' להסכם המכר: 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 ף תכניר)יש לצ מכרכמפורט בנספח א' להסכם ה :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 .אין: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6    

 . שטח(ות )מהו באופן בלעדי יש לפרטםה או משמשים את הדיר 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:     

 די הקווים י המצולע הנוצר עלמרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של ינוציחמרפסת  –" מרפסת שמש " .1   

 של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים וניים של קירות החוץ או המעקים צם החיפניה ים עלהעובר    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, או בח ה בשלמותרוקמחשופה ו/או  ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

 שיש בה כדי להשפיע על   להוהן מחוצה  הקרקע בכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםונת הרוחות למיקומה בבניין יחסית לשוש    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד פת שטח הקירות; כאשר קיר סותבן , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  .2   

 יכלל שטח הקיר במלואו.יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף  לית הרוחב שרק השטח שמתחת למחצ ללייכ רתאח    
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 ס"מ;   20  עוביהחוץ ב תומתחת לקירץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי , הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3    

 כאשר קיר המרתף  ב של הקיר;חלמחצית הרוייכלל רק השטח שמתחת אחרת ה ריד בינו לבין חלק של דירכאשר קיר המרתף מפ    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     

 המופיע במפרט המכר  חצרן שטח היב  5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 ות:ילסטיות קב .7  

 קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: תלן הן סטיוהמפורטות לההסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ה לא ייחשבו כסטייה ו/אושות למעהמידמכר ובין וינות בתוכניות המצסטיות במידות ה     

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

זה  טסטייה ממפרות ולא יראו אותן כות קבילטיהן ס זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%שיעור של עד ב הייסט ב()   

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

 

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

 .נווה אילן -קריית התקשורת : כתובת 077-4512520 : פקס 02-5792044 :ן פו לט 

 larry@ls-arch.co.il :א"לו ד 
 
 

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

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

 office@pr-eng.com :דוא"ל 
 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב. 
 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותת של דירות אמיניבחלוקה פוכר רשאי להכניס שינויים מה    * 

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

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

     

 .תיאור הבניין  .1

    בניינים  2הנמצאים במגרש אחד ) ,יםניינב 4 תוךד מאח קומות מגורים, 6ד ועו ערקת קומהכולל ק ,"גבוה" בנין מגורים  1.1

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

""L17 יןתעשה בין בניפלס הרחוב ממ ניההחף גישה למרת) לכל הבניינים . המרתפים משותפים-2רק מעל מרתף צא מנ 

""L17 ייןלבנ "H26").   

   

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

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

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

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

 או לכל צורך אחר. לעסק,     
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 מהקו  בניין וייעודה של כלכל פירוט הקומות ב – 1טבלה מס'  1.3

 משותפות לכל הבנייניםקומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

על  מ/קומות מתחת

 סה כני לסמפל

 ( )ד הקובעת לבניין

ת  ומספר דיר

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 קומת מרתף 

מעלית, חדר  בכל בניין: מבואה קומתית, 

מים וחדר משאבות   י/ מדרגות, מאגר

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

נים,  רים, מחס עבמ ,חניות, מיסעות  כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 ות. ויהמתכננים והרש 

  ערכות שונות הממוקמותומ כןית

רתו גם בניין/ים סמוכים  בבניין יש

וקמו בבניין/ים סמוכים  ו/או ימ

 וישרתו הבניין. 

 --- -1 קומת מרתף 

בכל בניין: מבואה קומתית, מעלית, חדר  

 . מדרגות 

מחסנים,   ים,רבע מחניות, מיסעות,  כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 . ות ים והרשויהמתכננ 

אין גישה ישירה    -1ת מרתף ומבק

 . L17לבניין 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 

 L18מדגם  - 4בניין מס' 

 3 ע קרק ןלבנייקומת הכניסה 

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

  ת, דר מדרגוח, לית ע מ בחלקו חלל כפול(,  

מתקנים  חדר אשפה, רי עגלות, דח

ת לפי דרישת המתכננים  ומערכות טכניו

   והרשויות. 

   , בפיתוחיםגז מרכזי יצובר

 . (1,4נים )בסמוך לבניי

 

ות  יתכן ומערכות שונות הממוקמ 

מוכים  ס  ים/ ישרתו גם בניין  בבניין

ימוקמו בבניין/ים סמוכים    ו/או

 וישרתו הבניין. 

 קומות מגורים 

 סיותפוטי
1-4 

3 

 ומה( ק )בכל

, מעלית, חדר  תית ומ ק ה א, מבוריםוגמ

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 5 מגורים  קומת

  עלית, חדרמגורים, מבואה קומתית, מ

פי  כות טכניות לרע מומדרגות, מתקנים  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים  קומת

 )פנטהאוז(
6 1 

  רעלית, חדמ ת,ומתיק מגורים, מבואה 

ם ומערכות טכניות לפי  קניות, מת רגמד

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  גותמדר  חדר , ()לא מקורהקומתית מבואה 

נים  תקמ  ,, מערכות סולאריות)מקורה(

טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  ומערכות 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 תסך הכל קומו

 ים ורלמג 
7 --- --- --- 

 סך הכל קומות

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

 
 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

 הבניה ו וןהתכנת כהגדרתה בתקנוין ]לבנייזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת ניין, יש לציין אלב אחת כניסהמ תרוי שבמקרה שי )ב(

 )בקשה להיתר([.   

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

   ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון ה 'בחב  
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 ין:בני  בכל (ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  עד למפלס הגג. מרתף ממפלס קומת מקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1: ין בניבדרגות המי /רחדמספר     

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

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

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

 .אין :רמעמדת שו  1.6  

 

 :(בכל בניין ) חומרי הבניין ועבודות גמר .2

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

 ; השלד מהנדס לפי חישובי: עובי   ,םטרומיימתועשים/ ו/או בטון מזוין מאלמנטים בטון מזוין חומר:: ת קרקעת קומרצפה ותקר 2.2

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

   בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה. נגד החלקה רים יהיהו גמהריצוף בניין                  

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .ן מזויןטוב :מרו ח :פה ותקרה קומתיתצר 2.3

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

  .השלד דסמהנ בילפי חישו עובי:ד. השל ין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדס: בטון מזוחומר ן:י ינבהגגות  2.4

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

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

 חיות מהנדס השלד.נהלפי  ,(נגטו)אי איאו בלוק ת י בטון,החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוק  

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

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

 גימור קירות חוץ: 2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.דוגמת קרמיקה. יח וי קשו חיפו/את תילאכומ ו/או אבן טבעיתבן : אעיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

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

 או משולב, לפי ו/ לוק תאי )איטונג(או בו/בלוקי בטון  וא/ומזוין  : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 .  1  חלק 1004בידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  ור ה ו את שיע יק ענ רה י מק השלד והיועץ ובכל    מהנדס   נחיות ה    

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

 :ראשי  מדרגות רחד 2.8

   ;הנדסחישובי המ יפל י:בו ע בנוי או משולב. : בטון מזוין אוחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

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

  ים.קנהת ירוק" מטעם מכון

מכון מטעם  ירוק" תקן תול "עב אקרילימלבין מור יג + סיד סינתטישכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרהה: עד לגוב  

  התקנים. 

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

 לקה. ואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים כנגד החים תובעלות שיפול ,םהתקנים הרלבנטיי  

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

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

 חדר המדרגות.באמצעות : ראשי() עליה לגג 2.8.5 

 :מבואה )לובי( קומתית 2.9

גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, : מרחו : מתיתקו ה מבוא םגימור קירות פני  

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

 וצע כת לא יבקרה מונמת של קרהבמ)ל תו תקן ירוק"  מלבין סינטטי "בע: טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

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

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. ת:ו ארונות למערכ כמו מבואה קומתית ו/או לפי החלטת החברה.פרוזדורים לדירות:  
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  :תראשי  מבואה )לובי( כניסה 2.10

ל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי רמיקה )רגינסורה או קן אב: מרחו: קירות פנים ורימג

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

 או תקרה דקורטיבית.  ו/או תקרת משנה מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד  עטיח + צב :חומר: גימור תקרה

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-מרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת וג גם מסריחיא אויש( )שאבן נסורה חומר:  :ריצוף

 .למניעת החלקה

, בחזית 816מיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י חזית אלו היו בעלותתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין וי

 דרישת הרשות המקומית.היה לפי המספר י וביצר, עואר בניין חיצוני ומהבניין יותקן מספ

ארונות . (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבועטיח קירות ותקרה: : למחסניםרים פרוזדו 

 צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. חפ למערכות:

 :ימור תקרהגהתקנים.  ירוק" מטעם מכון "תו תקן  טטי , בעלנסייד סב צבועבבטון : חניה גימור קירות :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

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

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

   :לשימוש משותףים חדר 2.12

 וכו':חדרים טכניים ת, עגלוחדר כגון: ם חדרי 

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

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

 משולב.פורצלן או ראצו או מיקה או טרק יריחא :גימור רצפה  

 עבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, בהתאם לדרישות כל דין. :(חדר קיים םאב) חדר אשפה

 

  :הערות

 ן התקנים.צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכו  בבטון  או  פנים בטיח יעשו  ת/תקרהו רצביעת קי  . 1

    .למניעת החלקה 2279לדרישות התקן הישראלי יהיה נגד החלקה בהתאם  ותפים(בשטחים המש)בדירות ו  ין בניבף ריצו . 2

 

 

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

 (. 3.7.8עיף ס )ראהנטרקום ולל אישמן, כ               

 (,תר הבניהיוה ת הרשויותלפי דרישו אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תוכנית )מתכתיש,  :1בבניין : ין יבננוספת ל, סה/ יציאהכני לת ד

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

 .ר כיבוי אשובאישו הבטיחות עץיולטת החה ידנית, לפי סגיראו  , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש :דלתות חדרי מדרגות 2.14

 לפי היתר הבניהתאור, חומר וכמות,  :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף דלתות פח. ם:דלתות חדרים טכניי   

  אין.  :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישםמשותפי  קיםחלו  יםדרח ,ים טכניים/חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים, , לובי, חדרן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

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

  .אור בחדר המדרגות  תקלהדל                 

 ד( בלב ניותנור )בחלקם החיצפח מכופף צבוע ב ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל מחסן,  ל של כל המחסנים למונה נפרד,חיבור הזנות החשמ: דירתייםורה במחסנים את     2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"י ןלמונה הדירתי אליו משויך המחס              

 של הבניין/ים לפי  משותף של הרכוש הרכת החשמל מעמ נההז : יש.יות משותפותלמערכות אלקטרומכנלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

            ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם  במגרש ת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין/ים סמוכיםהחלט

 שישרתו אתפות משותהות רכמעשל הן עלויות התיקוו/או , התשלומים , בכפוף לאישור הרשויות השונותבמגרש סמוכים בניינן/ים

 (.ישולמו ע"י נציגויות הבית של הבניינים במגרשהבניינים ע"פ העניין  כלל
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 פרטי זיהוי( –ה )בנוסף לאמור בפרק א' רתיאור הדי  .3

 

 :*הגובה הדיר 3.1  

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

 מ';  2.05 -מת פחו לא: פרוזדורו  שרותחדרי  גובה   

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

 

 ח המינימליטשלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בהערה: * 

 וע על פי דין.הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקב  

 

 

 המשמשים אותה.וצמדים לה או בדירה ובשטחים המ ם וגימוריםשימת חדרי ר – 2מס'  להטב 3.2 

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

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) רותקתגמר קירות ו
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
  "אמ  למ"ר/ וימחיר לזיכ

 חדשים בשקלים 
 הערות 

 כניסה 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

 ןאי ( 3)ראה  ( 2)אחר 
  בגובה י פוחיודה ב עה  לכל אורך משטח

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

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

 פינת אוכל 
 בטון יקבלו בטון,

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

 פרוזדור 
י בטון או  וקבל  בטון,

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

 הורים   חדר שינה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  
 א "גלפי הוראות ה

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

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון ון,טב 
 ( 1)אחר וא

דלת  משקוף החיפוי קירות לגובה   אין ( 3)ה אר ( 2)אחר 
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ראה  ה קחיפוי קרמי . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 שרותי אורחים 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

 '. מ 1.50 הוב עד ג פוי קירות  יח אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
אקרילי בעל "תו תקן   ח + צבעומעל טי

 ם מכון התקנים. ירוק" מטע 
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  ראה פרוט בהערות  בהמשך. 

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,

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

 מרפסת שמש  
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6קיר חיצוני ראה סעיף ציפוי חיפוי/ אין ( 3)ה אר 2.6ראה סעיף 

 ם פרוט בהערות בהמשך. ראה ג

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד   ל )ככ 

בלוקי בטון או   בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
ד  אקרילי. גימור תקרה סי

 סינטטי.  

 רצלןופ ט גרני

 ן לפי החלטת המהנדס. רות מחסעובי קי ןיא
החברה  ממצג 

 לבחירת הקונה 
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 לטבלה:והבהרות הערות 

 ככל שיהיו כאלה, ניתן  -מתועשים/מתועשים למחצה  חוץ תו)בדופן פנים של קיר בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

 נה הרלוונטית לרבות וף לעמידה בתקילוק תאי. הכל בכפ, או בקי גבסלוב ס,ת גבוחלולו תהיה עשויה משמעטפת הפנים של קירות א  

 בחדרי  בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי גבס. יק: בידוד תרמי של בנייני מגורים(. קירות הפנים )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלו1045בת"י   

 ון.לוק בטן או בצרהיי " ע"םילמוגדרים "עמידים רחצה ייבנו הקירות מבלוקים המ         

 בממ"ד לפי הנחיות .ודרישות התקנים הרלוונטים תכנון המהנדסלפי , רמי/ בגר/ או משולבגבס/טיח ת יחט/ רגיל: טיח גמר קירות ( 2)

 .בסות גחומלקירות אלו יעשו באם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של  ף.רופקוד הע        

 ות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. כל צבעי התקר לבן. :גוון  קרילי.בצבע אצביעה   

 לבן. גוון: .פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  .י החלטת החברהפלגבס/ בגר/ או משולב, : טיח /טיח מר תקרותג

    סוגי ריצוף לבחירת    . R-9ות להחלקה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדקינה  שות הת ודרי  9227י " ת   ד בדרישות . העומ סוג א'   :ריצוף ( 3) 

 למפורט להלן: אריחים מסוג גרניט פורצלן.    ם אהקונה  מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/או הספקים שבהם יבחר המוכר, ובהת 

ס"מ או   45/45או  ס"מ    60/60במידות  ניטרלי.    -  וון בהיר ן היא בגמה ת  שאח   ת ו פחוגמאות/גוונים ל ד   3  -סדרות של ריצוף ו   4  מבין ה  לבחיר 

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

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

 י כמפורט להלן:דות אריח חלופסדרה נוספת או מי  לקונה   להציע   יב חיה  יהי  ם ל או 

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

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

 סדרות של ריצוף   5הפחות,   ה, לכל ג לקונ צי י   כר המו   , ח רי לכל מידת א  לומר לכל מידת אריח המיועד לריצוף, כ    סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 ניטרלי; ר לפחות אחד מהם בגוון בהי  בשימוש בדירות מגורים,    דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים   3-ו           
דרגת יות וב רלוונטה   קה קי והח   הנ קי ודרישות הת  2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א' : ומרפסת שרות , שירותיםרחצה ריצוף בחדר -  

לפחות דוגמאות/גוונים    3  -סדרות של ריצוף ו   4, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין  R-11ת תא מקלחת וברצפ R-10 להחלקה  התנגדות  

 ת מניע  גת דר   האמור לעיל.  מידות האריחים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגות לדייר לפי  ניטרלי.  -בהיר    ן ושאחת מהן היא בגו

שתציג החברה או הספק, שיבחר רוכש תעשה מאחת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,  ה   בחירת מהנדרש לחדרים אלו.    היה פחותה חלקה לא ת ה ה 

 על ידה.

ים אימהמתניטרלי.   -דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר    3  -סדרות של ריצוף ו   4ין  ב מ סוג א'. לבחירה  :במרפסת שמשריצוף  -

ציג החברה או ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה   לגשם. חשוף  שאינה פחותה לריצוף רגת ההחלקה בדקוז, וניי ועשיפ תרציבגודלם לי

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

  :רותיםי וש רחצה חדר חיפוי  ( 4)

  30/60-ס"מ או כ   25/33-. במידות כ ניטרלי   –גוון בהיר  חת מהן היא ב נים שא ות/גוו מאוג ד   3ות  ח פל   חירת הרוכש מבין לב   -סוג א'. קרמיקה            

)חיפוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת  ה. ד י שתציג החברה או הספק, שיבחר על ס"מ. בחירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, 

 ילי(. בע אקרטיח+ צה קרלתועד  יפוף הדלת. מעל החיהקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משקו

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50יה רשאי להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות  בהסכמת הקונה המוכר יה   

זים קנוההקירות, הרצפות רה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. גית גלויה תבוצע סרנבמחיר הדירה. לצ

 למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים. םות התקנים הרלוונטיימו לפי הוראות כל דין ולפי דרישים יאטם רטובריזובא

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

ס"מ לפחות לכל אורך   60בגובה      . יבחר על ידה ציג החברה או הספק, שממבחר שת כש תעשה  בחירת הרו   .  ס"מ   20/20-ס"מ או כ   10/30

מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי ת תואם  ו ר חיפוי קי  BIמשטח העבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת  

 ח + צבע אקרילי. ות: טיובקיר וי יפהחמעל    . ף( מ' מעל הריצו  1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה  

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

 

  הערות: 

 אפשרות לבחור למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן ה – רי י ד/בחירת הרוכש 

 גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.שונים, מספקים ם ינושים רצמו 

  תעיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמ – קהמע 

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

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



  

 

 

 

 

 

 , ג' ב'ספחים א',  נ

 29  מתוך  11 'עמ 14.05.2020ריך: תא /רים  חד 3ת רדי /  4 בניין /  כר למשתכןמ מפרט  /302 מגרש / ןעידיות מורשמפרץ בוני הנגב/  / לאיכות הבניה מסד

 

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

 בטבלה. המצויןגובה חיפוי הקירות יעשה לגובה   - חיפוי קירות 

 לפי החלטת החברה. ס"מ,    60  -ורות שאורכם פחות מ פינות קמ באם יש    , PVCאו    ם ו ני לומי ת מפרופיל א יבוצעו פינו   –פרופיל פינות בחיפוי   

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

 ו/או  הדלפ או/ו ן( עץ ו/או בטוכרככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המ) – , קורה/ותרגולהפ 

  .ולבשמ 

 למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותס"מ לפחות,  7בגובה וף )פנלים( מחומר הריצ –שיפולים  

 פינות )גרונג(.ושיפולים, ללא קיטום  ואזורים טכניים. חיפוי 

  ת.לפחו מ"מ 3של  אריחים )פוגות(ווח בין ביצוע מר שרדנה, קירמעית וקף באבן טבנים לריצולפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

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

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  , חיתוך פתח המתאיםמגירות, מדפים, תושבת לכיור ול דלתות,הארון יכל ן:תחתו  חטבארון מ   3.3.1 

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

   . MDFעץ )סנדוויץ'( או  הארון ר חלקישא. קטץ דיעמה , וגב הארון יהיגוף הארון והמדפים יהיו מעץ )סנדוויץ'(                    

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

 .הארון תחתית שלת בורטי תעניוי עמיד למים למס"מ ובחיפ  10 -סף הרצפה. בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כ  

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

 י טרלי( שיוצגו ע"לבן ואחד בהיר ניגוונים לפחות )מהם אחד  5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמצוני: חי  י ציפו: מתכת. ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: י וגמר מדפיםפנימציפוי ו על ידי החברה. /ים שיבחר/ו/או הספק רההחב  

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  מידות  

    ראה נספח ג' :התחתון טבח מהמחיר לזיכוי בעד ארון   

     

מאבן  ס"מ 2-ות מלא פח בעובי דהבוע משטח הונלבחירת הק ר:יאו : תולכל אורכו  משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון 

עם שוליים לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל רית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונהטבעית או פולימ

יותקן קנט  המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחכל היקפם. מ ביחס לחזית הארונות ב"ס  2בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   תקנה ללא קנט מוגבהי להעדיף השאיקבע ע"י המוכר )הקונה ר ועיבודן ופשאגבה ומן עליו

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

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3הקונה ו. בחברה/המוכר תציג בפני על ידבחר/ו ים שי/פקהסו ו/א רכמוי הות שיוצגו ע"מגוון  דוגמאלבחירת הקונה מתוך  גוון:  

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

  

 .אין :עליון ארון מטבח    3.3.2 

 

שולחני תלוי או מונח הכולל כיור  העשוי עץ סנדוויץ' או טרספה, מתועשן ארון תחתו (,)כללי צהרח בחדר)ציין(: ארונות אחרים  3.3.3 

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

  .ןוארי יצרן הלמין לפו/או מ קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאיפורמציפוי חיצוני:   

    ראה נספח ג' הרחצה: בעד ארון  יר לזיכוי חמ  

   

               :ערותה

 לכ)פינה כ לאורך הקיר . המדידה3.3.2והכל בכפוף להערה בסעיף  מטר אורך 05.ארונות מטבח  כללית של אורך מדידת   (1) 

ים בתוך ולבהמשמקרר(  עט)למ ב"יו תנור, כיריים וכהמיועדים למדיח,  (. חלליםבאורך הארון  פעמיים מחושבתמת שקיי 

   זה. אורי ה מתייחשבו כסטי  ארונות המטבח, לא אורךמידות ב 5% -טיות עד כס ות.באורך הארונ הארונות יכללו 
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המטבח  הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות לעבמקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי,  ( 2) 

 שר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.פאיש ל ם.פי ותים מש/טן פתח/י גישה לקול קיימים

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

  דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את המוכר על ,םלהתקינ שלא הקונה החליט -                     

של מים וניקוז למדיח  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת עדו שיו  קומותמב                        

 ה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את  רבבאחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחתחת הכיור.           

 . הרוכש         

 

  כביסה:לתליית  מיתקנים 3.4

 שר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה.א ,מרפסת/הממוקם במרפסת השרות יר חוץקב פתח              

לי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי בח 5,  יםגלגלכולל  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני מיתקן 

 .כמטר סה" 8 -רך של לא פחות מכביסה באו כולל חבלי  "מס 120 שלבאורך מינימלי  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(  ותריסים בדירהדלתות, חלונות  תמרשי  – 3טבלה מס'  3.5

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

ה )ציר  יחתפסוג 
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /םאלומיניו
 (מתכת

ה  יחג פתוס
כ/  כע"/יר)צ

 יס( נגרר/כ 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )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 

 כ נגרר כ.ע.  גג מזואלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 ' ומאל ' אלומ
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 190/220-כ --- 190/220-כ

מרפסת  
 שמש 

 . כפול של לובי קומת קרקע החלל הקיר עם  בחלקה השמש גובלתרפסת מ
 שחרור עשן.   רפפותיותקנו   בחלקו העליון של הקיר עשוי חלקו זיגוג וחלקו פאנלים פח אלומ'. בנוסףיר מסך המדובר בק 

 פפות אלו(. סום ר ין לח)יודגש שא

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 יגלילה ידנ מ' אלו אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ה רגילציר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  זוגג אלומ' מ

1 

 יגלילה ידנ מ' אלו אלומ' 

 135/115 -כ 135/115 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

  שינהר  חדכ
4) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 או  נגרר כ.ע.כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  לכיס   ררנג אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  רסיסים, הנגררת/יםדף וז, הג  גד נ  דה, פלם יתיכנף אחת או ש
          ה לפי הנחיות הג"א. ילרג או ציר   לכיס. 

--- --- 
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

ה )ציר  יחתפסוג 
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /םאלומיניו
 (מתכת

ה  יחג פתוס
כ/  כע"/יר)צ

 יס( נגרר/כ 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

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

ח. רחצה  
 כללי

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 80/210-כ

 שירותי
 אורחים

1 

 ה גילציר ר  +צוהר  עץ 

1 

 ג וג אלומ' מז 
 נטוי

 קיפ( )

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 70/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 155/110 -כ 80/210 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :ואחרות טבלהל תערו ה

 בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. ין ו צ)הקיים בפועל רק באם 

ט פולימרי בתחתית נת קנו התקלמים ויכללציר רגילה. הדלתות תהיינה עמידות  תובפתיח 23דלת עץ לבודה בהתאם לתקן ישראלי מס' = עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר , הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  פרופיל:ג וס= אלומיניום, אלומ' י' בהמשך(. בסעיף ט יתר רופ אהת )רוחלפס"מ  7בה בגולת הד

לתוך גומחה )כיס( בקיר, ו/או  רת על כנף = כנף נגרניגרר כ.ע.כ משתפלת,  ה+לי= רג )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ פתיחה, 

כולל אטם  י לפי הנחיות היצרן(,  במילוי פוליאוריתן מוקצף ובעב: שלבי התריסים עשויים פח אלומיניום )תריסים ,יתנכעה אונבת= כנף ינה וטליי ג

  (.רבחדר דיוחשמלית, הלגלילה וי ידני אחד, יב)ג צועה ו/או חשמלימעלה, באמצעות ר = תריס נגלל כלפיגלילה . גומי בין השלבים לאטימה מוגברת

 ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ בטבלה םשל אחד מחדרי רבתיאולות להופיע ים יכוני חדרלשם פימשות ,ותדלתות/חלונ . ב

 .וג האווירס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיז 3עד   הפחלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצ

המורכבים משני לוחות , תקןה תולפי דריש רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) וף שקגוג יז םמאלומיניום ע ,()למעט ממ"ד תויטרינו  /ות חלונ .ג

קן ואביזרים החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו ת .(ממ" 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

ות יותקנו על ידי מתקין מורשה ונלחבנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. הדיות מוגלים, ילג ם,צירי ,EPDMי גומי אטמג, ריים, ובכללם: סרגלי זיגומקו

 יותקן ת,החלונו לכל במסילות :רשתות .העורף פקוד  תולפי הנחי, נגרר  יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדהבממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת רשת נף כל כהכנה במסילה נוסף  נתיב

לרבות במטבח באם פונה למרפסת שרות  התכנון והבניה נדרש אוורור(ת ונ)בחדרים שבהם לפי תק לקיר חיצוני  וגגתאו דלת מז/ו  ון חל רעדבה .ד

 .כיסוי(ת פפות רב)לר מכנייותקן אוורור הסגורה בתריס או חלון, 

  .םומיניולהאיועץ כנון ת "יפעסוג פרופיל, גוון,  .יוםעשויים אלומינ םמסגרות החלונות והתריסי  .ה

 . שקופה או עמומה )"חלב"(בטיחותית ת כיוכזתותקן  )באם יש חלונות(, ושירותים צהרח בחדר . ו 

 . יבוי אש ות כ דריש לפי  או רפפות קבועות,  / ו   בדלת   ה ו/או אוורור מכני ו/או סבכ ( יעשה באמצעות חלון  ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  . ז 

מערכות , (טלסקופית/יתמר)פנו עינית הצצהר בטחון פנימי נוסף, גס 5044ל ראישלתקן  מתתוא רב בריח, ן(. דלת פלדה )ביטחוכניסהת דל .ח

מ"מ   1.25נת בעובי של לדה מגולוופממשקוף בניה  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 כר.רת המופי בחיל וןגוגמר ל ר.ביעה בתנוו צל אוהמשקוף יהיו בחיפוי ויניפחות. כנף הדלת ל

  בטחון/אש.לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות  .בחירת החברה פיל גוון וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

יבט הל בכ ךרעה לוי אחר שווימו א/ורת עם מילוי פלקסבורד מודבקים על מסג כנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות :םי פנ מכלולי דלתות .י

המתאים  גמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מתועשקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת. ותי חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים –י תפקוד

קן ישראלי תם לבהתאמשקוף הדלת יהיה  .ותצדדים לפח 3-ה בבהיקף כנף הדלת )קנט( מצופ .הצדדים , עם ידיות מתכת משנילעמידות במים

בחדרי אמבטיה / מקלחת  . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. מהיטא יבגמר תואם לדלת כולל פס ימרי או עץהלבשות פול ל בע 23 ס'מ
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לפחות ם וניגו 3 לו ומתוךאות שיוצגו מגוון דוגמ מתוךלבחירת הרוכש  גוון:   בכנף הדלת. גאור, מזוג-מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 .הדהחברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על י ידי צגו עלשיו (,לבן םהמ )אחד

 בנוסף, .קבוע , אין לקבוע סורגאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 יחה וכיון הפתיחה.וג הפתרבות סל ס,ריון/תלחה הפתח, סוגות מידתח חילוץ יתכנו שינויים ביות המוסמכות כפבפתח שיוכרז ע"י הרשו

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  נגררת,/דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת :העורף ודקי פלפי דרישות  .יב

אוורור מעוגלים פתחי  ג וכן זיגו+ יום ניומ. חלון אליחהלפתכנפיים  2 ררות לכיס ו/אואו שתיים, הנג תמעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אח מס"

פתח וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת ים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק.ומסח בקוטרים שונים,

הרי קן הסינון, תמי החברה "ע סופק םבאיודגש ש (.2010 )תקנות הג"א מאי ת היצרן.המערכת לפי מידוהפרעה מקומית. מידות  רוצתירור וואה

שהוסמכו לכך ע"י  בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ו ונבדקתקינתו והתקנתו ש

יצוע בפועל גבר הבפועל יב ועיצן הביבל מפרט המכרו בו/אין המצוין בתוכניות המכר מקרה של סתירה בלמניעת ספק יודגש כי בכל  העורף. דופיק

 ל פיקוד העורף.ש תוהתואם הנחיות מעודכנ

 

 

 

 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   
 

 מיתקן
 קוםי מ

 שרותי אורחים מטבח
 רחצה חדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

 כיור מטבח
 ה(פול)בודדת/כ

 

מידות 
 (מס")ב

 --- --- --- --- רה )א(עה ראה

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג

 --- --- ג' ראה נספח --- --- זיכוי ₪ 

 לנטילת ידיים ורכי 

מידות 
 (ס"מ)ב

 --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 תמקלח

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג

 --- --- יןא --- --- זיכוי ₪ 
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 מיתקן
 קוםי מ

 שרותי אורחים מטבח
 רחצה חדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,חמים ל/

 או מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  פרח פרח דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- 'ראה נספח ג ראה נספח ג' אין כוי ₪ י ז

מבטיה ה לאסולל
 םלמים קרים וחמי 

 --- --- םגד

  ךרד-בר
 רפוץנטאי)
( או 3רך ד  

 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למקלחת למים 
 קרים וחמים

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- גסו 

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

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

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, כולל ש כביסהיבמי מ  פליטת אדים

 תריס הגנה ומשקולת סגירה
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
יבור כוללת ברז והכנה לחההכנה )

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

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

 --- --- --- --- 1 דת גז לבישול )הכנה(נקו 

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים ת גז לחימוםודנק

 :ואחרות טבלהל ערותה

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

  וסטה בהתקנה ירנט/מחרס/ סילי קוורץ/ קוורץ גרני ,רת הקונהלבחי: מ(ס" 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-דת במידות כ)בוד כיור מטבח  )א(

 חרס: כיור רחצה פק, שיבחר ע"י החברה.לפי היצרן/ס כיור רחצה שולחני )אינטגרלי(:. )לפי סוג חומר הכיור( בהתקנה תחתונה או  שטוחה

 .פק, שיבחר ע"י החברהיצרן/סה לפית ויד, במחרס כיור נטילת ידיים:. החלטת ירת לפתוצס"מ,  40/50-מידות כ

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

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי               

 תמיכה  טתומיעץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות , שלד פיק היקויזמ"מ הומוגני, בעלת ח 3.5רילי בעובי מר אקתהיה מחו מבטיה:א   

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

 קוזלני יםועשיפ םע 2279 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל ראותבהו הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחת משטח מקלחת:               

 ;המשטח       

ם והוא ימוק בציפוי כרום ניקל ,מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי פרח/מערבל: דגם: . לקערת מטבח)כולל חסכם( םמי ם/חסוללה למים קרי   (ג) 

  דרותס 3וך מתחירה בל ס"מ לפחות. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -בה כפיה בגו :תהיינה ברז מידות ,הכיור או העבודה משטח מישור על

 בחר/ו על ידה.שיים שיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/או הספק/

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

 שיוצגו  סדרות 3לבחירה מתוך  פחות,ל  ס"מ 15ק ולעומ ס"מ לפחות 15 -באורך כ  :יינהתה רזב מידות ,הכיור  
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 ן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. בלה/קע"י החבר  

 ת יציאה תחתית הכולל ,בציפוי כרום ניקל ים וקרים מיקס מהקירתותקן סוללה מים חמ :באמבטיה :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 . לף ומזס"מ לפחות  60לסקופי ומוביל אנכי באורך חלקה טה , מוטןונצינור שרשורי, מתלה מתכול' האמבטיה למי  

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

 .לני יזברויבור לביוב, : חכוללת ארגז/י שטיפת אסלהו כיורים התקנת  ו() 

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

 . והזנת חשמל לוחין או שפכים( וחיבור לקו ד2007ן אוג' קותי -)הל"ת קרים, מים חמים ים: מכביסה כוללתמכונת ל חיבור הכנת )ח( 

  

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

 הרשת העירונית.פקת מבטמפרטורה המסו : מיםמים קרים )יא( 

 קן ישראלישעומדים בת קבועותו לרכוש א לבחור , באחריות הרוכש,ברההחאם אינם ממבחר ב -יה(בטית/אמנקבועות רחצה )אג )יב( 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 ר. הכיו משטח העבודה או = קרי ברז הממוקם על מישור פרח קבוע. ך שרוולהנשלף מתו ראש ברז נשלף =  )יג( 

  ידית אחת.  בעזרת ם,/חמי ם)מיקסר( = ויסות מים לקרי מערבל  

 ים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.יסה/יציאה, של מים חמים/קרכננטרפוץ( = חלוקת י)א דרך-בר  

  

 ט מכר זה  או במסמך אחרבמפר צויין כך בטבלה,ש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם י

 (.רכישההשצורף להסכם  

 

 , ברצפה, הבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן קולטני ביוב צנרת ופתחי ביקורת ל: אחר רךלציה נוספים בדירה, לכל צו סטאביזרי אינ   3.6.1 

  .וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש( )מיקום יבוי,יתכן מתזי כיה. האינסטלצ במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, קרהבקירות או בסמוך לת  

 בין  להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלאו ו/ יני מרכזיניקוז למזגן מ. פי החלטת מהנדס האינסטלציהל ,מיקוםב קי מיםן למחלרוא  

 שרות ו/או במסדרון, רפסת במ מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום   

  .הרהחבטת מהנדס חלן ו/או במסתור כביסה,לפי היועל בגג  למעבה דמיועם קוה. מירעפ"י החלטת החב  

 ערכת הסולארית תהיהתהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המבאמצעות מערכת סולארית ספקת מים חמים לדירות ה   3.6.2

 . ם )טיימר(ום המייממן לחזוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב ת גיבלרבו 579ישראלי בהתאם לדרישות תקן       

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

 כנן מראש את זמני ההפעלה.  במאפשר לת 

והתקן קוצב מל חשהמים באמצעות  חימום שה, יעתיבאמצעות מערכת סולארתן לספק מים חמים לא ניהוראות כל דין  לדירות שלהם לפי  

 .מים )טיימר(ה זמן לחימום 

ן גג עליו או בסמוך להשירות או יש כגון במרפסת במקום מוסתר אך נג: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםכל אגירה )דוד( מ            

       אינסטלציה.נדס המה תכנוןלפי  

 (. 2007 ן אוג'קותי-)הל"ת מכונת כביסה .הטימברחצה, אומטבח  קערות :םלכלי  םחיבור מים חמי  3.6.3

  אין. :דלי""ברז  3.6.4

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

  האינסטלציה,מהנדס לפי תכנון  ,PPR, S.P, פקסגול, ונתו: פלדה מגולומר הצינורות: מים חמים וקריםח 3.6.6

 י.: פלסטםשפכי , טי: פלסן י דלוח  

 יש.: נקודת הגז במטבח עדגז ו ה ממקור הצנרת גז בדיר 3.6.7

 .: ישהכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

  הערה: 

 ברזי ניתוק, מות, התא, ם, מאריכיםם עבור מחבריתשלומחיר הדירה אינו כולל חברה. לפי החלטת ההינו בדירה,  הגזנק' מיקום  

 עצמו לחיבור הגז,  ת המונה והמונהקנך התהנדרשים לצורותשלומים נוספים י דון מלאם, פיקניוז מוכי, מיסים, רמונה פיקדון 

 ,)הכנה בלבד( בשרוול פלסטי לתחמושרת אספקת גז צנ בבניין.הגז המורשית ע"י החברה לפעול ' הקונה ישירות לחב אותם ישלם 

 .הדירהכלולה במחיר  
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 (ו ז טבלהחר רות לאהע)ראה  תמתקני חשמל ותקשור – 5טבלה מס'  3.7
 

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

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  תבי 
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה
 ;רתנק' תקשו 

 .נק' טלפון 
 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 בואהמ או 

1 1 - - - 

 + לחצןוןפעמ -
 אינטרקום  -

י  לוברה למפסק תאו -
 . קומתי/חדר מדרגות

 . לוח חשמל דירתי -
ארון תקשורת כולל   -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 דיור חדר
 כלאו  ופינת

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
דת חשמל להפעלת  נקו

 . תריס ה

 פרוזדור
1 

)כולל מפסק  
 מחליף( 

1 - - - 

  3על מ ורךדור בא פרוזב
מ' או בפרוזדור הכולל  

נקודות   2 יית "ר",פנ 
 מאור לפחות + מחליף. 

 1 מטבח

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

מהם מוגן  
  בדרגה
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

  מיקום השקעים, בתי
התקע יהיה מעל  

העבודה ככול  שטח מ
האפשר ובהתאם  

  תקנויו  חהמטב לתכנון
רדים  נפכח שקעי 

 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  רחד
 םורי ה

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( למנורה

4 
)שניים ליד  

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

 /ד"ממ
 נהח. שי 

מנורה לפי  
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

פיקוד   תקנות  לפי
 רףוהע 

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

ע  ת תקבי)
 ר( לתנו

- 

+ התקן קוצב זמן  
דוד  הכולל מפסק ל

יקום עפ"י  במ השמש 
 התכנון. 

 + אוורור מכני

 - - - - 1 שירותים
 בהעדר חלון, 

הכנה לנק' אוורור מכני  
 ידרש. + מפסק היכן שנ 

 מרפסת שרות 
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 ים מוגן מ

 , )מכונת כביסה
 בש כביסה(מיי

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 ן( )מוג

- 
1 
 וגן( )מ

IP44 
- - 

ולל תריס חשמלי +  כ
  ון פתיחהמפסק + מנגנ

 ני. יד

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
המחסן תחובר לשעון  
החשמל הדירתי אליו  

  משויך המחסן. או
לחילופין שהזנות  
החשמל של כל  

למונה   המחסנים יחוברו
רד  פמשותף ונ 

מחסנים בלבד, או  ל
חסן,  מונה נפרד לכל מ

י  עפ"מוכר וטת החלהל
 בחירתו. 

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

נה  )פקט הכ
 למזגן(

- - 
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  הערות לטבלה ואחרות

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

  קע בנפרד(.ל שנספר כ )שני שקעים או יותר בפנל אחד, .גילחשמל רזרם מ ןוהניז = "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי גיל(ר)בית תקע מאור  (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  רד(.בנפ עקאחד, נספר כל ש )שני שקעים או יותר בפנל זון מזרם חשמל רגילהני שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ת. וח"ר לפממ 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספתודות המאור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעיף א' נק של דלקהתאור בלבד לאופן הה קה כפולה=דלר הדת מאו נקו  (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 2.5 קבלים ד עםפרנ למפסקמחובר ישירות ללוח  ' במעגל נפרדל נקכ)עגל חשמלי נפרד "שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מ = תקע מעגל נפרדבית  (ה)

 מ"מ . 

 בדרגת הגנה גבוהה.בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים ר= אח או  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

, יםבשין מחב –נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת לות לופלט( או לחוד וכנקודות ביחד )קומ 3= )מחשב( לפון חוץ/תקשורתטטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.  וא כאמור, חיבור לקליטת שידורי חובה –ה זיוויודת טלנק

 .כולל כיסוי 1דול ומ 55וקופסא  בקירוחוט משיכה מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה נקודת התקשורת תכלול צינור 

 .(עמדת שומר לפי הענייןלכניסה למבנה או לת דלנים )ות כולל אביזרי קצה לתקשורת פלאת מקודה/ונ(= וםקר)אינטנקודת טלפון פנים  (ח)

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

 ת ההכנהמחשב( מריכוז תקשורת ועד נקוד) ורתק' תקשה לנכנה בלבד.ונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה הכו תרבאם לא צוין אח  "הכנה"= (י)

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

 .ן מיםההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוג רה.בחא מסופקים ע"י היודגש כי אמצעי חימום ל

דליקים/מכבים את אותה/ם ם נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מזרישני אביאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, ממ ות/נקודה =ליףחמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

ירות מתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישום הקמן המטבח, מתחת לתותקן נקודת תלת פאזית בארוחיבור תלת פאזי= בדירת מגורים הכוללת  (יב)

 את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי. לולקודה תכ. הנ5*2.5החשמל ותחווט בכבל  וחבל ת פאזיק תלפסמל

 

 מסמך אחראו ב  ה, במפרט מכר זהרות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבל)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהע

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 

   מנגנון שבת לתאורת ובחדר מדרגות  לחצן להדלקת אור .יש: מאור תו ואה קומתית: בכל קומה: נקודמבת/ מדרגו  חדר   3.7.1 

  .יש :בואה קומתיתלחצן מתוך הדירה להדלקת אור במ יש. לקת אור:לחצני הד יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

 התכנון והבניה )בקשה להיתר(. ותתקנעל פי ירה בד (נורות: הכנת שרוולים )ציטלפון חוץ  3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן מון: סוג:פע 3.7.3 

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

 בתוך )כולל שקע רגיל(,דירתי ח תקשורת ולו  (דצורך הרחבה בעתיל מודולים 6-)כולל השארת מקום פנוי לדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.שעון שבת:  יש.: י פחתמפסק לפי תכנון מהנדס החשמל.  :קוםמי  .יש: רהדי ה

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

 .(אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונהונה מ לל הזמנה והתקנתמחיר הדירה אינו כואמפר. ) 3×  25תלת פאזי: : גודל חיבור דירתי  3.7.7 

 , כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומתשמע דיבור קום)אינטר .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, וםטרקכת אינמער 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.: אירדת(מערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור )נפ 3.7.9 

  וויזיה רב ערוציתטלטת לקלים כבליל רולחיב הכנה :טלוויזיהנה לקליטת שידורי הכ 3.7.10 

.  לחילופין (אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות חי יר וללאללא ממ)   

ונה י הקע" שיירכ )ללא ממיר דירתי אשר M.Fדיו ור 33, 1,2טת שידורי ערוץ לקלי או למספר בנינים ןלבניינת צלחת מרכזית אנט  

 שרות זה(.ק מספ  
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 :חריםמיתקנים א 3.7.11 

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

לשמהח ולרשת פאזי תלת יבורלח תתאים המערכת .הדירתית החשמל ריכתצ של ולבקרה ניטורל מערכת תותקן דירה בכל -  

 .המשתנים מלהחש יפיתער הזנת ותאפשר הישראלית   

 :תכלול המערכת                                   

 יחשמל  זרם המודד רכיב על מתבססת אשר הדירתית החשמל בלוח דידהמ יחידת                                   

 ; יחוטאל ידורלש תקשורת יחידת) פאזי תלת וחל בורע זרם ישניחי השלוש                                   (

 ותםא ומציג מקומית בצורה הנתונים את ומעבד המקבל אלחוטי דיגיטלי צג                                    

 סההכני תאובמב / הכניסה לדלת בסמוך ,הדירה בפנים תקןוי הצג ; ברורה רהבצו                                    

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

                                .הכספית                                   

 .3.5חים סעיף פתלת ים בטבתריסם ג . ראהחיבור לתריס/ים חשמלי/ים -

 

 בדירה: ום,ור / חיממתקני קיר .4

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

 לקיח לכל וקצר יעיל אוויר פיזור שרמאפה אחר יקוםבמ וא רוןהמסד או האמבטיה חדר תקרת לתחתית מודצב למאייד מתוכנן מיקום . 1                    

 ;ירההד     

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

  מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה סוםלמח המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח עשק ,הן למעבתוכנהמ םהמיקו ועד למאייד                        

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

 .מסדרוןה קיר על טטרמוסהת םלמיקו עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד יקר ולושר התקנת                   3.

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

 .המעבים / המעבה וםלמיק ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 :לתכלו מזגן עילי בממ"ד. במקרה זה ההכנהנה לכהעורף, תבוצע ה .       *באישור פיקוד6  

 החשמל. וח ישירה מלנקודת חשמל נפרדת הזנה  -                     

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

 מקום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון.יה בהמיקום המעבה י -                    

 מיזוג האויר.דס כנון מהנכל ההכנות הנ"ל בהתאם לת  -                              

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

 לכ את שתכלול הדירה חלקי ליתרת םי/ מפוצל נים/גןזמל כנהה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  רכזיתמ ניימ מערכת באמצעות חלקיה  

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

  .איןן: מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניי 4.3

   .: איןהפועל בגזתנור חימום   4.4

 )בחדרי רחצה(. .וגןמ שקע וללתהכ םחימו לתנור נקודה תבוצע. : איןל בחשמלהפוע תנור חימום  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7

 .: איןחימום תת רצפתי   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 
 
 

 אש ובטיחות בדירה, במחסן:סידורי כיבוי * .5

 .: יש(כשם נר)בא סן במח .תואהכב דרש ע"י רשותיככל שי: הבדיר רים(:נקליראוטומטית )ספ מערכת כיבוי אש 5.1  

 .ות הכבאותרש דרש ע"יייככל ש: גלאי עשן  5.2  

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

 , באותע"י רשות הכ דרשי י , ככל שעליהם רבות חיפוי/ציפוי ל ,כיבוי ובטיחות אלו  גילוי, סידורי * התקנת   

 עקב דרישות תיכנוניות.ר ם אחבמיקו  תקנו ו י  ךנו א, ו/או שיסומכנית המכרבתו  יוצגו  חכרבה לא    
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 נות:ושו ודות פיתוח עב .6

 חניה 6.1 

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

                  

 . סינטטיטיח פנים או בבטון צבוע בסיד ב יעשו :מרתףים הנפ תקירו גימור . בקומות המרתף כל החניות                          

  ;אין)לפרט(:  ות במקום אחרחני   

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

 ה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  ירכש דכר לרותימ ,רתיה להית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החנינבתכ נכים כמסומןחנייה ל             

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

 : יש.הרתאו  מערכת .וחלקמ בטון :מקורה חלקית/מקורהחניה  גמר רצפת 6.1.3  

 .יש: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 המכר. נית: לפי סימון בתכמיקום אחת לפחות.: לדירה ותחני  מספר 6.1.5  

    אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש 6.2 

 .ניןבל הכניסה אתלמבו עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום                               

 ]ניןלב הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  כניסה לביש ולתכל יתיצונחה ההרחב                               

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

 .תבעיטתלבות/ אבן : בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משבילים: חומר גמרש 6.2.1  

 .הניתן בעל גוון בהירכל כהריצוף יהיה  .אבנים משתלבות/ אבן טבעית /ספלטליט/ אגרנו /ןו: בט: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2 

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

   קלאות.חד הרלהנחיות מש                                

 .יש :משותפת רשת השקיה 6.2.4

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.  לשטח  ונההכו . )חצר,נית המכרתוכלפי  :יציאה לחצר מחדר; יש: לדירה/ות הגן ה צמודחצר,  6.2.5  

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

 .סידור הגינה הפרטית    

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים,  ), חלחול ומים יובבגז, יתכן גישמה/ות, : צמודה לדירה/ות גן ה בחצרתפות, משו  תו כרט מעפירו  6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

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

 ת. שויורה תדרישלפי היתר הבניה וחומר: : של המגרש ות/תגדר בחזי  6.2.8  

 .ת החברהביעלפי קו לפי תוכנית הפיתוח המאושרתממוצע  בהבגו    

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.9  

 

   מערכות משותפות .7

 מערכת גז:  7.1 

 ית תוכנב ראהמתו ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקעירק -תגז ת י/צובר באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

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

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 ת הגז.רחב תהינם בבעלו וצנרת אספקת הגז ,צובר/י הגז כאמורמובהר בזאת כי    

 ;: ישהרי דזי למרכ ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ה טבלראה  :מיקום: יש. רת אספקת גז בתוך הדירהצנ .1.37  

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

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

 .יחותעץ הבטת יוויחני והלפי דרישות רשות הכיבו: פרוזדוריםאות/ו במבקת עשן מערכת ליני  7.2.2  

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :קלרים(רינים )ספמתז –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  
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 ת.: לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחוולתן עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכ 7.2.4  

 טיחות.ץ הבעוי חיותלפי דרישות רשות הכיבוי והנ :עשן  גלאי  7.2.5  

 יבוי בשטחים משותפים, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש כיבוי ו  וי גיל ותמערככל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 מות לפי דרישות רשות הכבאות.מיקום וכ פרטיים, או               

 חות.יטבהועץ ע"י רשות הכיבוי והנחיות י שידרש ככל :רתפי חניהאוורור מאולץ במ 7.3 

 אין. :)להזנת הדירות( מיזוג אוויר מרכזיתת מערכ 7.4 

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

             יסהנהכ דלת ידל הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: אר שגוי. לדו 1לוועד הבית,  1לכל דירה, : תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות פיל יניוםאלומ חזית בעלות ויהיו הבנייניםלכל ד ץ אחבמקבו א , ןיינבכל ל                     

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 חדר/ים לשימוש כלל  בחלקים משותפים(,)ת תאורה מאגר מים, מערכות מים, מערכות סניקה ומשאבו  

 ם.עציים והיותוכנית המתכננלפי  מיקום וכמות: .ו'וכ ייןבת הבנלטו םיכוסמ םבבנייניאו  נים סמוכים,יטובת בנילין ויבבנ ייריםהד  

 

   חיבור המבנה למערכות תשתית .8

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

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 התקנת מונה.ל כול לאיש. ; מלשחה חברתבהתאם להוראות  ,ניין לרשת החשמלבור הבחי  8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל תכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא בהתאם לתקנות ה :לפוניםהט ין לרשתהכנה לחיבור הבני  8.4  

   (.3.7.10 סעיף  םאה גרנה בלבד )הכ .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי ור הבניין לרשת תקשורת חיב 8.5  

 עבודות שביצועם בפועל מחיר הרכישה. ב םכלולי, ומכים, ניקוז, דרכי גישהכה, קירות תדרש, מ: כבישבמגר לבו י הגפיתוח כלל 8.6  

 יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.  

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

 .הרשות המקומית ע"י: אשפה ינוי פ  

 

   ףתו שוש מרכ .9

 : וש המשותףרכור התיא 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: םמשותפי  מקומות חניה    9.1.1   

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

 לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

    מ"ר. 14-מ תוא פחלבשטח:  .: יש)לובי( בקומת כניסה בואהמ 9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 בכל בניין. 1)מספר(:  דרגותי מחדר 9.1.6   

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

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

 ."דיםממ -יםירתיד םימוגניש מרחבים  אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

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

  דין.פי כל  ת עלכרשות מוסמוכל מיתקן אחר שתדרוש מאגר מים            
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 .; ישטח ללא גינון ש יש. :המגרשומי חתב פתוחושטח  חצר 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף הכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, :  וספים של הבית שהינם רכוש משותףם נם וחלקי מיתקני  9.1.13   

 ות המכר.בתוכני   

 

 תף: ו הרכוש המששאין להוציאם מ (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 טכנית.ומה ק 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 יסה.כנ י בקומתלוב 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

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

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 .(תפים)משו  לובי קומתי לחדר/ים טכני/יםמאו  תחדר מדרגו גישה מ 9.2.8  

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

 .מעליות 9.2.10  

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

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

 ין(ים לפי הענ)לבניין/י בית משותף 9.3 

 או בבית תף בית משוחוק המכר דירות(, המוכר דירה ב –לן לה ) 1974 – דתשל"ה ,(ירותלחוק המכר )ד 6בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי  ה הוראההמיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנ    

 ו עניין; ואלה העניינים:ותא עלפרטים מכר ה הזלחו להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף  םנויימעניינים ההמתייחסת לעניין מן ה    

 רכוש המשותף;מה צאת חלקהו (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (2)   

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

 בדבר ניהול הבית המשותף; לטותחרי קבלת הסד (4)   

 ת;ירוהמכר ד )א( לחוק3כון בצו בדרך האמור בסעיף שישר השקבע  אחר ןיינכל ע (5)   

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

 חולו על הבית  המשותף. ייין נבי אותו עשהוראות התקנון המצוי לג    

 

 הצמוד לדירה:ף המשותברכוש חלק ה לשרו שיעו  9.4

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

  עתד קולכפי שיידרש לפי שי ם הבית המשותף,ובריש אחר הקשור, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט ר בבנייןיחידות הדיו  

 של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים  לקהישוב חי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחכפו/או מוכר ה  

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

 

 :סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית 9.5

 . 1969 -קבוע בחוק המקרקעין התשכ"טהפי  ליהיה ע 
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 :ליו ר אבקשות הבית המשותף ובשירותים המחויבים צאפות בהו ההשתת וריעש 9.6

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

 ההוצאות הקבועות שלכיב רסי כאמור ביחויבו בתשלום חלקן היחר לא יעשה בהן שימוש בפועל ה בידי המוכניידירות שהחזקה בהן תה

 המשותף, אשר המוכר יהיה פטור וש לרככיב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס ר מתשלום להבדיל, בדבל ף תאחזקת הרכוש המשו

 וזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן כאמור, בפועללאחר שיוכיח  לגביהן כי לא היתה צריכה  מתשלומן ביחס לדירות האמורות

 .ויצבתקנון המ

 

 (:תףכוש המשו זרו לרחשיו ו א/החלקים המוצאים מהרכוש המשותף )ו  9.7

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

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

 ל החברה.עדית שלהב תהעיתף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קבהמשו אים מהרכושמקומות החניה שבתחום המגרש מוצ .א

 טחי חוץ מקוריים. ש . ב

 . ת משותף, ככל שיש(גלוע למעט חדר) מחסנים .ג

 מסתורי כביסה. .ד

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

  .תכרומיוצמדו החניות והמחסנים לתא שבבעלות הות, רמחסנים לדיבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או הככל ש  .ו

 

 

  __________ __    ____________    ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה          

 
 
 

 ית המשותף.מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הב נספח א'
  .הערות כלליות נספח ב'

 .ייםוטבלאות זיכנספח ג'       
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 ירותבעלי הדציגות ונה ולנקפים שיועברו לוסמסמכים נ – 'ח אנספ 

 

 נפרד של המפרט:תי תוכניות אלו יצורפו כחלק בל 10.1  

 ירה.דה)חיצוניות( של ליות מידות של כל חדר ומידות כלהכוללת  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.1   

 .ף בקומההמשות ן הרכושוהכוללת סימ 1:100 -ן מידה לא קטנה מבק דירהבה נמצאת התכנית הקומה  10.1.2   

 בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -א קטן מה לתכנית קומה טיפוסית בקנה מיד 10.1.3   

 תף הרכוש המשוהכוללת סימון  1:100 -מ קטן רתף בקנה מידה לאמות מתכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קו 10.1.4   

 . 1:200טן לקנה מידה לום מוקבצי רף ניתן לצ ם; תכניות אלודיים דירתיים מוצמושטח   

 . 1:100 -ג בקנה מידה לא קטן מת גתכנית קומ 10.1.5   

משותפת  חצרן סימוהכוללת  1:250נה מידה בלת היתר בניה בקתכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק 10.1.6   

 דות.וגינות צמו

 

 על פי בותבהתאם לכל דין לרומרי הגימור, שיש למסור ת ולחוכרל המעלכ ימוששו ראות תחזוקההות הדירה יינתנו מסירת עב 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

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

  ,ת מיזוג אווירכומערכות בטיחות, מער ותבה לרתקנות בדירהשירות המו עת של מערכותמונ תחזוקה כוללת ותחזוקה )ב(   

 ניות וכיוצא באלה.לקטרומכרכות אמע   

 ורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.ביקתדירות ואפיון  )ג(   

 מספר טלפון ליצירת קשר.פק וסרה, לרבות שמות יצרן/תקנים בדימפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המו )ד(   

 

 של  מורשל המערכות וחומרי הגיית והוראות תחזוקה תכנ (1) בנייןה באשונרנמסרת הדירה הו רוכש דירה אשר לור למסיוכר המ 10.3  

 עניין:בהמכר דירות פי חוק  הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על  

 יין על גימורם.הבנ טפות לתחזוקת כל רכיביפעולות שו )א(   

 בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג מערכות לרבות בבניין  ירות המותקנותהשונעת של מערכות קה מזוחת ותחזוקה כוללת )ב(   

 באלה.וצא רכות אלקטרו מכניות וכימע אוויר,   

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

 שר.קטלפון ליצירת ר יצרן/ ספק ומספ שמותת ולרב נים במבנה,ת של ציוד ומערכות המותקחריומפרט טכני ותעודות א ()ד  

 מיליה.יפקסומספר  ת מספר טלפוןרבות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לימת צוורש )ה(   

 רכות בטיחות , מעחשמל ותקשורתסניטרית, ות בלבד של אינסטלציה ( למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 על רוכש הדירה האמור  ב ולפיהיה בכתרים הנחוף למסמכים האמצרהמוכר י בפיתוח.נה ומבביות אלקטרומכנ ומערכות   

 ת הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה.יגולמסור אותם לנצ   
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 ואזהרות  הערות כלליות   –נספח ב' 

 נה ולדירה למב הערות כלליות 

  .בלת היתר הבניהלמועד קתקפים ה ראלי,שבניה והתקן היוהת תקנות התכנון רישוד יו לפמלאכות יהיכל המוצרים וה .1

בבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה  )לא סלולרית( נת מתקן לאנטנההתקהחברה תהא פטורה מחובת  .2

 להוראות כל דין. פוף כים ו/או צלחת לווין, בבכבל

ע ימנהמתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ו/או להת ו/או הנדרש ל פעולהכבית, ולנקוט בה או באמצעות וועדו ו/צמעול בלפעמתחייב הקונה  .3

יסוס וע רשורשים חודרניים וביצ סיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלתכדי  מכל פעולה שיש בה

 .ן חרקיםלמניעת קינו תקופתי

 ו גובה החלל בהן הן עוברות. ורת ו/או את צרת וישנחו/או סגירה א להיכוסו בתקרה קו אמורכ תערכומ .4

צע קיטום פינות בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבו. יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים צוף בחיפוי וברי .5

 .ים()גרונג

בלים, לצורך מערכות בזק, כ  החשמל,לחברת  ,נה ו/או המגרשמבשטח/ים בתחומי המיד העלברה ם תידרש החלמניעת ספק יודגש כי בא .6

כות ובז לצורך גישה, כן ןלרבות שימוש במתקני הבניי ינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתבניהמשמשות הבניין ו/או 

 לו.ים אשטחבגין  ועד בית ם מתשלום מיסיריו גופים אלו פטויהי כן כמו עבר כבלים.ם לרבות רצועות הקרקע למטח/יהשימוש והטיפול בש

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

 הדירה לקונה.סרה ה או מי מטעמו בטרם נמעבודות בדירה ע"י הקונ יבוצעולא  .8

נרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין. מעברי צורות ומכות, קניהיו תקרות מוש יכול "י הדייריםשו ערכיש (,כל שקיימים)כ במחסנים .9

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. ונפרד למחסנים בלבד ל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף חשמהזנת ה

 אך לא ר הפרעהצוהחלל ועלולים לינים טיקה, מתליית כביסאוויר באם יותקנו באזור וג הד המים החמים ויח' מיזשל דו מםמיקו  .10

 במפרט. הקבוע פחות מן

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

 התקנות לרעשים ומפגעים.

קונה ע"י ה שיובאו םאביזרים כלשה אופריטים הבניין, מרי חולרמו כלשהו שיג זקהי לאובדן, מחסור או נכלש לא יהיה אחראי אחריות המוכר .12

הפריטים ,כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה  ,ובין לאחר מכןרה ירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדילד

 לבד.נה בספות הנ"ל תחול על הקווהאביזרים והתו

ה לרשות הקונה וזאת על מנת דת הדירעת העמשונות מאשלוש השנים הרב אופן תכוף לפחותן, בוגמה חבלאוורר המרחשוב להדגיש כי יש  .13

 .באגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן אלהימצדון אשר עלול רא לסלק שרידי גז

 מחסנים חניות, ,גינות פרטיים, כגון יםבשטחואשר יעברו בנה במ יריםות כלל הדית או מערכות אחרות המשרתצנר יתכנו שוחות ביוב או .14

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

רש, בהתאם במגרש ועל חשבון שטח המגקמו כ, גז, ביוב וכד'( ימופילרים )גומחות( עירוניים ושוחות של מערכות השונות )חשמל, בזק, טל" .15

 רשויות.ה תוח שיאושרו ע"יהפי ותילתכנ

 חי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.אריים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים בעל שבילכבדים ברכבים  נסיעה .16

 ענה.פגילא תיות הרוכש ובכל מקרה זכו הרשויות. ישורם לצרכי התכנון ו/או איתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתא .17

 רתפי חניה תת קרקעיים"מ(, למני )גפז פחמימגבים המונעים ברכאסורה הכניסה ל .18

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. בגז פחמימני )גפ"מ(,התקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל ר לבנוסף חל איסור חמו .19

נים וקית, בגבהים שופיה אנכית ו/או אגלו רהבן העדין, תיתכ שויות ובכפוף להוראות כלת הרשות התכנון ו/או הנחיולפי דרי .20

נטים של מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות שאינן אלמ סומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל הונה, כמיקום שובמ

ל, חשמ ויור, ק.א. ואוורוקוז, שוחות ביוב, צנרת מת ניחשמל, צנרת ביוב, צנר משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: צנרת מים, צנרת

צרות, בחניה פרטית, וח לדירה, במחסנים, במרפסות, בגגות מרוצפים צמודים בשטחיםהדירה,  וכדומה, בתחוםת טלפון, תקשור

כניים. ם הטיות, לפי החלטת היועציבשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/למצוין בתכנ

וברות. הקונה יאפשר גישה הן הן עהחלל בו גובה אנו את צורת ו/ישאו סגירה אחרת וה ו/קל תקרהן ויכוסו במערכות כאמור יתכ

 רכות הנ"ל.במעלתחזוקה וטיפול 

רת, השייכים לכלל ביקוניקוז וכד'( וכן פתחי ברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדירה, או המחסן או החניה, יתכן ועוברות צנרות )מים, ביוב,  .21

 ים. שותפמ םחלקי, ומהווים הבניין
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חלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, ם ופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישואינם סוודים, קים הצמל, הפיתוח, והחרשגבולות המג .22

 הביצוע ולדרישות הרשויות.

רה כבר בחי שרפהמא עיפי המפרטכך שסעיף ו/או סעיפים מסניה זה עם הרוכש התקדמה הבלמען הסר ספק במידה וטרם חתימת החו .23

כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות  היההאפשרויות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא תוך אחת בחר מתהקבלן י תתאפשר בחירה.א הושלם, ל

 בחירה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן.

ת השימוש בחשמל עלו ן.הלק מרויקט או ח, וזו שתשרת את דירות הפהביתרכת החשמל המשותפת של יחובר למע  - T.V-מגבר אנטנה ל .24

 ף.ת המשותות הביק מהוצאלתהיה חהמגבר  של

 מחיה ישירות באדנית אלא במכלי שתילה.ל צאין לשתו  - (ככל שישבאדניות בנויות ) .25

 יהבדליות כגון: מקצוע, יתכנו תופעות טבעלי הם הישראלים ובהתאם לכלבאבן טבעית, בריצוף וחיפוי ובכפוף לתקני -הבדלים בין אריחים  .26

 המתבטאות בכתמים דמוי חלודה. )ברזל( נרלים צנות מימניים" וכן התחעיגוון, גידים, " רקם,מ

המכר. כמו כן לא מערכת שלד הבניין )עמודים, קירות נושאים, קירות בטחון וכו'(, אינם בהכרח מסומנים בתוכניות  -ניין י בשינוי בחלק .27

הריסה ו/או ה הכוללת עבודכל . לכן ומחיצות רצפות, קירות ת,, גז וכו' בתקרושורתתק שמל,ם, ביוב, חמערכות מי תוכניות נתיביים במסומנ

 .בדיקה ת, מחייבקרה או רצפה לאחר קבלת החזקה, תבקירות חדירה לעומק 

ומים יוב ב ,ניותת אלקטרומכפנים וחוץ(, ו/או למערכווה )קבוע, חלונות בחלל גב של פתחי בניה החסומים בזיגוג  - הגישה לתחזוקה וניקוי  .28

, )פיגום 1139והעומד בת"י  איםם נדרש רק מורשים לעבודות גובה ובציוד מתצוע ובאעלי מקק ע"י ברליונים, יעשה ע ו/או גג/ות

 מתרומם/תלוי, סנפלינג וכו'(.

פסות(, לרבות ומר יםר)חד חים פרטייםמעבר בשט , הקונה יאפשרןבנייקירות בחזיתות הגות, וג ןוניקיולצורך תחזוקה   -מעבר בשטח פרטי  .29

 .ראשם מובתאו ןהענייוכלים, הכל כמקובל בנסיבות  וד מכנינחת צילינג, הפת פיגומים, סנירקש

 נים וכו' מזג ליות, משאבות, מפוחים,ככול שיהיו כגון: חשמל, תקשורת, גנרטור, מע -תחזוקה  של מערכות טכניות ומערכות אלקטרומכניות  .30

 דין.אות כל רקה ובהתאם להוזוהתאם להראות התחנה בקוהאו /גות הבית ותיעשה ע"י נצי

חרום לצורך  בעתאשר ישמש את כלל הדיירים בקומה חיצוני חילוץ  וקם חלון/דלתימ ןבבנייבאחת מהדירות בכל קומה יתכן ו -וץ לון חילח .31

ירום יאפשר ח פתח זה, וכי בעתבוע קב סורגלא ייקבע  מתחייב כי ,ן/דלת החילוץחלו בדירה אותה רכש ממוקם אשר ,מעבר ומילוט. הקונה

 טרם בחירת הדירה.כש על המוכר להעביר מידע זה לרודלת החילוץ. ל חלון/דירה אהמעבר ב את

ועית מקצ אחרות המחייבות תחזוקהבמבנה ובחלקיו השונים הותקנו מערכות אלקטרומכניות ו -הדרכה לטיפול שוטף במערכות  .32

ות הציוד או המתקינות ות ספקיו החברנים ו/אראת נציגי היצ ה,קבלת החזקה במבנוך לסמבזמן לה החובה לחהמוכר ושוטפת, על 

 לאופן השימוש והתחזוקה. לנציגות הבית כההדרהציוד, לצורך קבלת 

 

 אחרותהערות כלליות 

ן ופמושפעות בא ,ליטגרנוו אט ו/בטון, אספלש לקחת בחשבון כי רצפות י - מעברים, שבילים וכו'( )מיסעות, השפעות ססמיות על חומרי גמר .33

ספק יודגש כי אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפקודי בתופעה  יעתולכן יתכנו סדקים זעירים ברצפות אלו. למנתרמיות ו/או  ססמיות תטבעי מתזוזו

  ת התופעה.כיחותחזוקה שוטפת בהתאם לשלחומרים אלו. יש לבצע טבעית זו, האופיינית 

פרט כולן הן בנוסף ומבלי לגרוע ראות המוכי הו כניות, תרות האמורות בהעומבלי לגרוע מה נוסףב ן "ל הההערות הנ מובהר בזה כי  .34

 .סכםמהאמור בה
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   זיכויים טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 
 הערות מיוחדות

 ותיקון לצו 1974-ל"דתשהת(, המכר )דירולחוק  6נדרש בתיקון מס' ז וכנם בהתאם להוראות המכרריכוז זיכויים אלה הי .1
בוצעו שינויים מהמפרט והתכניות א יכי עפ"י הוראות המכרז, פרט לנרשם להלן ל . מובהרהמכר( )מפרט 2015-מכר התשע"הה

 המצורפים להסכם המכר ולא יבוצעו זיכויים ו/או חיובים אחרים.
 

 כוללים מע"מ.ינם א להלןמחירים הנקובים ה .2
 

 חתימת הסכם המכר. וע ביוםדד הידבסיס:המהת הבניה, מדד מומודים ל:מדד תשוזה צח פבנס ים הנקוביםהמחיר .3
 

ה )במסגרת הליך שינויי אל להודיע לחברה/קבלן, על רצונו או אי רצונו לנצל זכותו לזיכוייםכש הדירה רו המועד האחרון שעל .4
  רכמה על הסכם המתיימים ממועד הח 30וך בת קבלן"י החברה/ה"(, ימסר לרוכש הדירה עההודעמועד היירים( )להלן: "ד

 יום קודם למועד קבלת ההיתר.  60לפחות מקרה  ובכל
 

ור תתקבל כוויתעת תזכורת ע"י הקבלן בתום התקופה, ת רוכש הדירה כאמור עד התאריך האמור ובכפוף למתן הודודעאי ה .5
 .דין לזכותו זו על פי כל

 

התקנת המטבח  החברה, נו ספקחים שאיבהרוכש ספק מט "יים וככל שנבחר עוכננמתהטבח ארונות המ ניצול זיכוי בגין .6
 ירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.הד תתאפשר לרוכש רק לאחר מסירת

 

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

בניה בהתאם למועד שומות הלמדד תמוצמד  אכאשר הו הממכרן שלום האחרון בגימהת זזור יקולל והמצטבסכום הזיכוי הכ .8
 הזיכוי.

 

 .לנקודות חשמל ינתן בתנאי שמספר הנקודות ותשתיות החשמל לא יפחתו מהדרישות על פי כל דין.  ייםמתן הזיכו .9
 

תים ואשר חדרי השירכ ת לכל שני חדריםלפחוד חפי אתר מעגל סוים לחשמל, במתקן ביתי יונוגעהתאם לחוקים והתקנים הב .10
נת כביסה, מייבש, מדיח כלים, בישול ומזגן אינם כלולים מכוולים בחישוב החדרים. מעגלים לדוד חשמלי, אינם כלעברים והמ

 הנקודות והמעגלים הנ"ל.את  ם לכך אין אפשרות לבטלבמספר המזערי הנדרש של מעגלים סופיים, ובהתא
 

י של משרד השיכון והבינוי, והיא בסיסית ט הבסיסי המפרנה על פיבמפרטי המכר הן ור/בית תקע/טלפוהמא ותדנקו כמות .11
 מטיבית, ולכן לא מומלץ להפחית ממנה.נורו
 

קבלת  י תתאפשר לי אך ורק לאחרעצמאאפשרות להתקינם באופן ככל וניצלתי את הזכות לזיכוי בגין פריט מהפרטים הנ"ל, ה .12
 ממכר לצורך מדידות וכיו"ב לא תתאפשר בטרםגישה ל כי גם ק יובהרפי. למען הסר סונאחריותי ועל חשב, ובכרמה במהחזק

 ירת הממכר.מס
הסתיימה התקנתם יחשבו *למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/תקשורת/מים/ביוב. הנמצאים באלמנטים יצוקים ובנויים ו

 ט המכרור במפרי מהאמו לזיכותעל מימוש זכו כשלעניין הודעת רומכר ה קלחו 6ו בתיקון ם "התקנת הפריט" כמשמעותכסיו
פקי החברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא תינתן אפשרות לבחור פריטים מס *פרטים שונים המוצגים אצל ספק אחד

 ם.: כלים סניטריים וברזישונים בין ספקים שונים לדוגמא
 

והקונה על  המוכרת/החברה בחתימת ,רטים בטבלה זופוים המתומחרים המריט/הפמיים כותו לזיכומימש הקונה בפועל ז .13
 נה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.הקונספח זה, יראו השינויים שבצע 
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 . לבן+ חומר שחור+ עבודה חומר -קומפלט

 . בודדד חיט אפר -פריט

 
 
 

 דכוי בלבגין זימחיר ב  - ת מטבח, רחצה נונושא: ארו
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 5 לכלל ארונות המטבחזיכוי 

מטבח, ברז מטבח, טח עבודה, כיור תחתון/עליון, מש
 ר.מכהפרט התיאור שבמ (, לפיחיפוי מטבח

 4,881 --- --- --- ומפלטק

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי(, לפי כללי דר רחצהצה )בחארון רח
 מפרט המכר.שב התיאור

  --- 600 --- קומפלט

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים 
 

 
 :הערות

 זיכוי פריט+התקנה כוללים מחירים.כל ה1
 
 
 
 
 

סעיף 
רט במפ

 המכר
 תיאור

 חומר/
 בודהע

 יח'
מחיר זיכוי 

 ש"ח ליח' ב
 ה"כס כמות

   100 פריט קומפלט המכר.במפרט  רה,  לפי התיאוחצללת ברז לכיור רסו 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט יםידינטילת סוללת ברז לכיור 

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 פריט מפלטקו סוללת ברז לאמבטיה,  לפי התיאור במפרט המכר. 3.6
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 מחיר בגין זיכויים   -ל/ תקשורתמנושא: חש 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר ליח' 

 ח בש"
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט כויזי –ת מאור קיר/ תקרה נקוד  3.7

   78 פריט קומפלט כויזי –ור בית תקע מא  3.7

3.7 
 

   48 ריטפ מפלטקו פון לנקודת ט

 
 : לטבלאות החשמל/תקשורת ות הער

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

 י ביצוע. תייחסים לזיכויים לפנמ ת חשמל/תקשור . מחיר המחירון 2

 
 
 
 
 

               ____________   ___ _________   ____ ___ ____ _ 
 ימת המוכרחת     תאריך         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


