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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. 

 נספח ד'   הנחיות ראשוניות לתחזוקה.
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 חדרים  3 מס' חדרים: / מדגםדירה  מורשת מודיעין  שם האתר: 

 81 דירה מס':   

 3 קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ ': מס  חניה  

 4 בנין מס':   
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .יקבע ע"י הרשות המקומית: מס'ת בי  מורשת :וברח  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    

 .לראמקרקעי יש רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 22.    

 

 ("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(נפר שמו)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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   שטח הדירה .5 

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

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

  –לעניין זה      

 בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין ירבין הד דיפרקיר המ –" קיר חוץ "     (1)     

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 במרכזו של קיר החוץ;רה אחרת יעבור קו המצולע האמור ן דיבין הדירה לבי דיכאשר קיר חוץ מפר     

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

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

 שטחים המשופעים והאופקיים; מהל קי של כחת בלבד לפי ההיטל האופשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ה ינואם לנדרש בתקנות התכנון והבבחישוב 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 עורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירהי ש (ה)     

 

 :עדי לבהמשמשים את הדירה באופן שטחים נוספים המוצמדים לדירה או פירוט  .6 

דמוי תקרה  אלמ ה למשטח]קירוי הכוונשמש מקורה המתוכה מרפסת  כמפורט בנספח א' להסכם המכר  :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1   

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

כנית )יש לצרף ת 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 תכני)יש לצר כמפורט בנספח א' להסכם המכר :(2)שטחן במחס 6.3    

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 אין.: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 66.    

 . שטח(ו)מהות  ופן בלעדי יש לפרטםאבה את הדיראו משמשים  נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

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

     

 חים:טשהערות לחישובי ה     

 הקווים  ידי נוצר עלהמצולע המרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1   

 של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים וניים של קירות החוץ או המעקים ים על פניהם החיצהעובר    

 במרפסת.    

 פוף הרקיע כ לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשמרפסת " ימובהר כ     

 שיש בה כדי להשפיע על   להוהן מחוצה  הקרקע בכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ומל    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

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

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

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביתוספת שטח תיאורטי תף ברמץ של ה, הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3    
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 כאשר קיר המרתף  ב של הקיר;ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחרת חאה של דיר ריד בינו לבין חלקכאשר קיר המרתף מפ    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     

 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד ייקפה; תותר סטהב, את שטח הקירות התומכים כולל חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 :תו ילות קבטי ס .7  

 קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: המפורטות להלן הן סטיותהסטיות    

  לם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה ואובין השטח למעשה; ו 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/אוות למעשמכר ובין המידנות בתוכניות היומצמידות הסטיות ב     

 לעיל.  6-, ו5בסעיפים  םימשטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שטח חצר(, המפורט 2%יעלו על     

זה  ות ולא יראו אותן כסטייה ממפרטקביל תוטיהן ס שהזרים במפרט ומידות האבזרים למעבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

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

 

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

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

 larry@ls-arch.co.il :א"לו ד 
 
 

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

 .אביב יפותל  12 יםצוחר 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 חרותנימית של דירות אר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פוכהמ    * 

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 אם יש כזה .  הרשמי  התקן הישראלי יהיו לפי דרישות תכל המוצרים והמלאכו * 

     

 .תיאור הבניין  .1

    בניינים  2הנמצאים במגרש אחד ) ,בניינים 4 אחד מתוך קומות מגורים, 6ד ועו קרקע תומק הכולל ,"גבוה" בנין מגורים  1.1

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

""L17  ין תעשה בין בניס הרחוב פלממה ינהחף גישה למרת) לכל הבניינים . המרתפים משותפים-2רק מעל מרתף נמצא

""L17 לבניין "H26").   

   

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

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

 ;בד לבם י, הכוונה למגור)*(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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 בניין וייעודה של כל קומהכל הקומות ב טו פיר – 1טבלה מס'  1.3

 משותפות לכל הבנייניםקומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

  לעמ/תקומות מתח

 סה ס כנילמפל

 )ד(  הקובעת לבניין

ת  ירור דמספ

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 קומת מרתף 

מעלית, חדר מבואה קומתית,  בכל בניין:

מים וחדר משאבות   י/ מדרגות, מאגר

 (. 2מס'  ייןנ בלמעט )

ת, מיסעות, מעברים, מחסנים, יוחנ כללי:

יות לפי דרישת  ערכות טכנ מתקנים ומ

 . ת וויש המתכננים והר

קמות  ערכות שונות הממומן ויתכ

ו גם בניין/ים סמוכים  בבניין ישרת

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 --- -1 קומת מרתף 

ר דח, תתית, מעלימבואה קומ בכל בניין:

 . מדרגות 

, מחסנים  ם, חניות, מיסעות, מעברי כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 . ות יהמתכננים והרשו

ירה  אין גישה יש  -1 מרתף בקומת

 . L17לבניין 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 
 
 

 L18מדגם  - 4 'סבניין מ

 3 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

  ת, דרגוחדר מ מעלית, ,  (בחלקו חלל כפול

רי עגלות, חדר אשפה, מתקנים  דח

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

   והרשויות. 

   , בפיתוחיםגז מרכזי יצובר

 . (1,4נים )בסמוך לבניי

 

ות  ות הממוקמ נ ויתכן ומערכות ש 

ישרתו גם בניין/ים סמוכים    בבניין

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 ורים ת מגקומו

 פוסיותיט
1-4 

3 

 ה( קומ כל)ב

, מעלית, חדר  תית ומ ק ה , מבואריםמגו

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 5 מגורים  קומת

  עלית, חדרקומתית, מ מגורים, מבואה 

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים  קומת

 וז(טהא)פנ
6 1 

  עלית, חדרקומתית, מ אה מגורים, מבו

ם ומערכות טכניות לפי  קניות, מת רגמד

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  גותמדר  רדח , ()לא מקורהקומתית מבואה 

, מערכות סולאריות, מתקנים  )מקורה(

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 . רשויות ם והדרישת המתכנני

--- 

 תמוסך הכל קו

 למגורים  
7 --- --- --- 

 תסך הכל קומו

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

 
 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יבהתאם להיתר הייתכנו שינויים בטבל )א(

 התכנון והבניה  תנו]כהגדרתה בתק ייןלבנעת הקוביזו מהכניסות היא הכניסה ניין, יש לציין אלב אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

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

   ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון הבחב'   
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 ניין:ל בבכ (יםראשי ) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  עד למפלס הגג. מרתף ממפלס קומת מקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1: יין נבבי המדרגות /רדחר מספ    

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

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

 ן.יא :שבתגנון פיקוד נמ; 8: עליתמספר נוסעים לכל מ   

 .אין מר:ו עמדת ש 1.6  

 

 :(בכל בניין ) חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .השלד מהנדסתכנון , לפי תמשולבת ו/או שעו/או מתו רגילה: שיטת הבניה; השלד מהנדסלפי תכניות  שלד הבניין: 2.1

 ; השלד מהנדס : לפי חישוביעובי   ,םטרומיישים/ם מתועאלמנטיין מו/או בטון מזו בטון מזוין חומר:: ת קרקעת קומרצפה ותקר 2.2

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

   קה.בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החל ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה                 

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר :תרצפה ותקרה קומתי  2.3

   .1חלק  1004י מס' ישראל ןלפי תק בידוד אקוסטי: .יועץהלפי החלטת  :בשיטה   

  .השלד מהנדס יבשולפי חי עובי: לד.הש נדסת מהין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלט: בטון מזוחומר גגות הבניין: 2.4

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

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

 חיות מהנדס השלד.נהלפי  ,(ג)איטונ יאת או בלוק ן,קי בטות, בלודירוהחוץ ובצד הפונה ל  

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

 לי "תו תקן  ירוק" של מכון התקנים הישראלי.פנים יהיו בע תו צבעי תקרות וקיר                  

 גימור קירות חוץ: 2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.דוגמת קרמיקה. וי קשיח ו/או חיפ מלאכותית בןו/או א אבן טבעית: רי יקע י,ציפו /חיפוי  2.6.1 

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

 או משולב, לפי ו/ לוק תאי )איטונג(או בו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: בין הדירותרדה פהקירות  2.7

 .  1  חלק 1004ור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  רה יעניקו את שיע ק מ ל  השלד והיועץ ובכ   מהנדס   יות ח נ ה    

   .פי תכנון האדריכללפי תכנון המהנדס, גובה ל ב: בטון ו/או בלוק ו/או משולחומר וגובה: מרפסות )ככל שיש(קיר הפרדה בין  

 :ראשי  מדרגות רחד 2.8

   ;המהנדס לפי חישובי בי:ו ע בנוי או משולב.ו זוין און מ: בטחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

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

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

מטעם מכון  וק"יר בעל "תו תקן ליאקרימלבין גימור  ינתטיסיד + סשכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרהה: עד לגוב  

  התקנים. 

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

 חלקה. כנגד הסים ואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספהתקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים ת  

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

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

 חדר המדרגות.באמצעות : ראשי() עליה לגג 2.8.5 

 :קומתיתבי( מבואה )לו  2.9

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

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

 קרה של תקרה מונמכת לא יבוצע מב)  תו תקן ירוק"על טטי "בסינ מלבין: טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

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

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. ת:ארונות למערכו  החברה.ו/או לפי החלטת  כמו מבואה קומתיתפרוזדורים לדירות:  

  :תראשי  מבואה )לובי( כניסה 2.10

אבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי : רמחו: ניםירות פור קמי ג

  וק"(.ריהקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן 
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 ית. או תקרה דקורטיב ו/או תקרת משנה מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד טיח + צבע  :חומר: גימור תקרה

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-מריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת שיש( או א)ה אבן נסורר: חומ: ריצוף

 .למניעת החלקה

, בחזית 816היו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י ליד דלת הכניסה לבניין וי עתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרק

 ספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.ר, עיצוב המאוומיין חיצוני פר בנתקן מסן יוהבניי

ארונות . (כו'מל, מים וחש תארונו )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבועטיח קירות ותקרה: : למחסניםרים פרוזדו 

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. למערכות:

 :ימור תקרהגהתקנים.  בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון  ועצבבבטון : חניהת רו ר קי גימו  :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 

   :ם לשימוש משותףרי חד 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

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

 נים.ון התקם מכבטון צבוע בצבע סינטטי. כל הצבעים, בעל "תו תקן ירוק" מטע              

 משולב.פורצלן או אריחי קרמיקה או טראצו או  :הגימור רצפ  

 ל דין.שות כירעבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, בהתאם לד :קיים חדר( )באם חדר אשפה

 

  :הערות

 נים.ון התקטעם מכק" מצבוע בצבע , בעל "תו תקן ירו  בבטון  או  פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו  . 1

    .למניעת החלקה 2279לדרישות התקן הישראלי יהיה נגד החלקה בהתאם  )בדירות ובשטחים המשותפים( בניין ב ףצו רי . 2

 

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

 (. 3.7.8ף סעי אה)ראינטרקום כולל שמן,                 

 (,תר הבניהיוה ת הרשויותלפי דרישו אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תוכנית )מתכתיש,  :1בבניין : ין ינוספת לבנ, לת כניסה/ יציאהד

  אין. : 2,3,4בבניינים  .צפוןכיוון מכניסה  /האיביצ

 .אישור כיבוי אשלטת יועץ הבטיחות ובחהי ירה ידנית, לפסג או באשטית , סגירה אוטומעשן/דלתות אש :דלתות חדרי מדרגות 2.14

 הילפי היתר הבנתאור, חומר וכמות,  :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף דלתות פח. ם:דלתות חדרים טכניי   

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישמשותפים וחלקים יםרדח ,ים טכניים/חדר ,חניות יים,מדרגות, מבואות קומת לובי, חדר ,ן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

 הדירה  מתוך  ןיהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצבבניין המגורים                  

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

 בלבד(  ינצוור )בחלקם החיבתנצבוע  כופף פח מ ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

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

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 של הבניין/ים לפי  נה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף זה .: ישמשותפות ניותקטרומכת אללמערכו לתאורה ו חיבור חשמל     2.19

            וקמו בבניין וישרתו גם ו ימו/א שרגבמ ת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין/ים סמוכיםהחלט

 משותפות שישרתו אתה של המערכות ןקועלויות התיאו /ו יםשלומ, הת, בכפוף לאישור הרשויות השונותבמגרש סמוכים בניינן/ים

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

 

 פרטי זיהוי( –א'  קרתיאור הדירה )בנוסף לאמור בפ .3

 

 :*גובה הדירה 3.1  

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

 מ';  2.05 -פחות מ אל: פרוזדורו  שרותרי חד בהו ג   

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

 . בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימליקרות משנהתו תלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיוהערה: * 

 על פי דין.הקבוע נימלי המי הגובה הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן  
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 המשמשים אותה.וצמדים לה או בדירה ובשטחים המ רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2 

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

 ( 1)קירות מרחו תיאור 

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

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 מ( ם )בס" ריחי דות א י מ 

 ריצוף
מ"א  למ"ר/   יויכמחיר לז

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 כניסה 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 חדר דיור 
 בטוןוקי ל ב  בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ה אר ( 2)אחר 
בגובה   חיפוי העבודה   טחלכל אורך מש

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

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

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ר זדו פרו 
בלוקי בטון או   בטון,

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

 הורים   חדר שינה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 ון מזוין  טב 

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

 לי ל חצה כ חדר ר 
 ( אמבטיה ) 

 וןבלוקי בט בטון,
 ( 1)או אחר

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

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך ת בהערווט פר  האר 

 שרותי אורחים 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

 מ'.  1.50ה ב וג  עדחיפוי קירות   ןאי ( 3)ראה  ( 2)ר אח
ומעל טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן  

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

 ת ירו ת ש ס פ מר 
 בלוקי בטון ן,בטו

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

 מרפסת שמש  
 וןי בטבלוק ,בטון

 ( 1)אחראו 
 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ם פרוט בהערות בהמשך. ראה ג

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 3.4ף ראה סעי ןאי ןאי ( 2)אחר 

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

בלוקי בטון או   בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
סיד    ר תקרהגימולי. ריאק

 ינטטי.  ס

 רצלןפו טניגר

 עובי קירות מחסן לפי החלטת המהנדס.  אין
החברה  ממצג 

 לבחירת הקונה 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

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

 נה הרלוונטית לרבות בכפוף לעמידה בתקי ת גבס, בלוקי גבס, או בלוק תאי. הכלחולומ עשויה האלו תהיקירות  של הפנים שמעטפת  

 בחדרי  ימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי גבס.קה פנלו)ח ם: בידוד תרמי של בנייני מגורים(. קירות הפני1045בת"י   

 " ע"י היצרן או בלוק בטון.יםלמ םי"עמיד מוגדריםלוקים המב הקירותרחצה ייבנו          

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

 ות גבס.וחמל ואלו יעשקירות  פנים שלת השמעטפ באם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מתועשת למחצה, יתכן פקוד העורף.        

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

 לבן. גוון: .פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  .לפי החלטת החברהגבס/ בגר/ או משולב, ח טיח /טי: תו מר תקרג

    סוגי ריצוף לבחירת    . R-9ות להחלקה ינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדודרישות התק  2279 "ית   ת וומד בדריש '. העסוג א  :ףצו רי  ( 3) 

 סוג גרניט פורצלן.  ם שבהם יבחר המוכר, ובהתאם למפורט להלן: אריחים מ ספקי ו הו/א הקונה  מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר 

ס"מ או   45/45או  ס"מ    60/60במידות  ניטרלי.    -שאחת מהן היא בגוון בהיר    ות פחל   ת/גוונים דוגמאו  3  -ף ו יצור  ת של סדרו   4  מבין ה  לבחיר 

 . אלו  מהנדרש לחדרים   ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה    33/33
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  ת אלו דוריח במי מהצגת אור היה פטהמוכר י  אינו ניתן לאספקה )עפ"י אישור והצהרת הספק(    ס"מ  45/45ה ואריח לריצוף במידות  יד במ   

 י כמפורט להלן:ו מידות אריח חלופיהיה חייב להציע לקונה סדרה נוספת א לם או 

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 ס"מ.   60/60ס"מ,    33/33  בנוסף למידות האריחים:    יות ופחל  ת אריח במידו    א. 

 סדרות של ריצוף   5המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,    ח, רי א   כל מידת ל  כלומר ריצוף,  ד ל המיוע   לכל מידת אריח    סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 לפחות אחד מהם בגוון בהיר ניטרלי; ים,  ור מג   ת בשימוש בדירו   דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים   3-ו           
והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת   נהקי תה ודרישות    2279  שות ת"י דרי ד ב עומ . ה סוג א' : ומרפסת שרות , שירותיםרחצה ריצוף בחדר -  

לפחות   וונים ג / ות אמ דוג   3  -סדרות של ריצוף ו   4, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין  R-11ת תא מקלחת וברצפ R-10 דות להחלקה  התנג

מניעת   גת ר ד   לעיל.   י האמור דייר לפ ת ל המוצגומידות האריחים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות  ניטרלי.  -שאחת מהן היא בגוון בהיר  

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

 על ידה.

ימים תאהמרלי.  ניט  -היר  דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון ב   3  -סדרות של ריצוף ו   4סוג א'. לבחירה מבין   :משסת שבמרפוף ריצ -

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

 ח, אין צורך בשיפולים(.חוץ מחופה בחיפוי קשיה ירם קשבה )במקומות הספק, שיבחר על ידה.

  :רותיםי וש רחצה חדר חיפוי  ( 4)

  30/60-ס"מ או כ   25/33-. במידות כ ניטרלי   –יא בגוון בהיר  דוגמאות/גוונים שאחת מהן ה  3ות  פח ל   ן י ת הרוכש מב בחיר ל   -יקה  קרמא'. ג סו           

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

 ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(. י פויח. מעל הוף הדלתקו משק ובהר עד גהקונה ללא שינוי מהמחי

ל שינוי לא כמ ל ס" 333/3, ס"מ   20/50יה רשאי להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות  בהסכמת הקונה המוכר יה   

זים נקוה ת, הרצפוהקירות הקירות.מר זהה לגרה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה גירה. לצנרת גלויה תבוצע סבמחיר הדי

 למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים. םות התקנים הרלוונטייבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דריש

-ות כ ידבמ  רלי. יט נ  –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר    3סוג א', בחירה מבין לפחות    –קרמיקה  קירות  חיפוי  :בחטמחיפוי ב  

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

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי   BIאינו ביחידת  תנור ה  שר א כמשטח העבודה )מעל ארון תחתון.   

 מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי. .  ף( וצמעל הרי מ'    1.50)גובה  פה  עד הרצ הקרמי ו 

 . מ"ר   20.0  עד   שטח האריח הבודד   . או טראצו   גרניט פורצלןסוג א'. ריצוף )ככל שנרכש(:  חסן ריצוף במ ( 5) 

 

  הערות: 

 לבחור  האפשרותתינתן  ולאק אחד למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספ – דייר/בחירת הרוכש 

 מספקים שונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.שונים ים צרמו 

 ית מחוסמת או בנוי כדוגמת זכוכ עםב לועיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניום מש – קהמע 

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

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל רפסת שרות,ומ מ"דמ ה,צחחדרי ר ,לדירה בכניסה – םי מפלס הפרשי  

 (. ברוח/גובה "מס 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  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCאו    ום ני י מ פרופיל אלו ות מ פינ   צעו יבו   –פוי  פרופיל פינות בחי  

 ברה ע"ג הריצוף בדירה."י החע קהרבלמניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או ה - ליטוש/הברקה 

 ו/או  פלדה ו/או ןוט( עץ ו/או במכרוכנית הבת בסימוןככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב ) – , קורה/ותרגולהפ 

  .משולב 

 ערכותלמת ונלמעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארוס"מ לפחות,  7בגובה וף )פנלים( מחומר הריצ –שיפולים  

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

  ת.לפחו מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש ה, יקרמקון טבעית וף באבם לריצינתקישות הלפי דר – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 זה  או במסמך אחרעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר רות להעב תו )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחס

 שה(.שצורף להסכם הרכי  
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 :ארונות 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  , חיתוך פתח המתאיםהארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור תון:תחח טבמ ארון    3.3.1 

 ה(, הכנה למדיח כלים. בישול ונקודת חשמל להצתגז לדת נקו )כולל: פתח, הכנה לכיריים מובנות

   . MDFץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או מעה יההארון י(, וגב נדוויץ')ס יו מעץגוף הארון והמדפים יה                    

 ס"מ לפחות מעל   90 -משטח העבודה יהיה כ ון שלליע ף סס"מ לפחות. גובה   60-עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה  כ                   

 רטיבות של תחתית הארון. עתנימלד למים פוי עמי"מ ובחיס 10 -ל כסף הרצפה. בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה ש  

 ה".ת פיננורותפס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחידות הפינה של הארון יותקנו " 60ברוחב הארון יכלול יחידת מגירות    

 י "עטרלי( שיוצגו יבהיר נ אחדלבן ו גוונים לפחות )מהם אחד 5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני: : מתכת. ידיות  

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

  ;שךהמב הרראה הע*: אורך הארון  מידות  

    ראה נספח ג' :התחתון מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

מאבן  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ בודהמשטח עה ונקהלבחירת  תיאור:: אורכו כל ול תון משטח עבודה מעל ארון מטבח תח

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

יותקן קנט  חקף המשטבהיכיור. המשטח יותאם להתקנה שטוחה של ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   תקנה ללא קנט מוגבהי להעדיף השאיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה רגבה שאופן עמון ויעל

 בגין אי ביצוע זה(.  תן זיכוילא יינ .חטשהנדרש כולל אף מים בכל היקף המ

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3הקונה ל ידו. בחברה/המוכר תציג בפני ו/או הספק/ים שיבחר/ו ע כרמוה שיוצגו ע"י אותוגמן  דווגממתוך לבחירת הקונה  גוון:  

  (.ו בהדבקה ולא לוח בודד אחדר יהייסק ןב. לוחות השיש/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, מתועשארון תחתון  )כללי(, צהחר בחדרציין(: ) יםת אחרו ונאר 3.3.3 

 ס"מ לפחות.   80 -כ מידות:רוסטה. ני יריצו ,לת/ותלרבות מגרה/ות, דאו שיש, )אינטגרלי( קוורץ  או  מחרס   

  .וןארה לפי יצרןמלמין ו/או  הקאיפורמ: י פנימציפוי . קהאיפורמציפוי חיצוני:   

    ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון   

 

               :ערותה  

)פינה ככל  לאורך הקיר . המדידה23.3. ףרה בסעי והכל בכפוף להע מטר אורך 05.ארונות מטבח  כללית של אורך מדידת   (1) 

המשולבים בתוך )למעט מקרר(  "ביו כו תנור, כיריים  למדיח, דיםהמיוע ם(. חללי באורך הארון  פעמיים מחושבתשקיימת 

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

 טבחנות המו ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארור עב י ו יכשל ז במקרה ( 2) 

 יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.ם משותפים. י /טן לו פתח/י גישה לק קיימים

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

  ,ומדפיםות דלת ותבלר ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -                      

של מים וניקוז למדיח  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת שיועדו  במקומות                        

 חירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את  ב על חו ונה לדו באחריות הקתחת הכיור.           

 . שוכרה         

 

  :ת כביסהם לתליי מיתקני  3.4

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

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי  5,  יםגלגלכולל  ניצבים וונים(ל)מגו ממתכת תמוטו 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני מיתקן 

 .כמטר סה" 8 -כולל חבלי כביסה באורך של לא פחות מ  ס"מ 120 של יבאורך מינימל םמן מתרומתקאו  ,מ"ס  160של 

 לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר. 

 .5100י ראלשיד בתקן מחומר עמיד העומתיאור: : מסתור כביסה 
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    מ(")מידות בס  רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 

 חב( ור)גובה/ 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

סוג פתיחה )ציר  
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הבנוי הפתח 

 )גובה/ רוחב( 

ץ חומר )ע
ניום/  אלומי
 (כתמת

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

 מלי(שחכיס/

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 יור חדר ד

1 

 כ ע. .נגרר כ וגג ' מז אלומ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 265/220-כ --- 265/220-כ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נגרר כ.ע.כ 

 וע קבק  לחמעל 

1 

 ' אלומ אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 255/140-כ 255/140-כ ---

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 .כ כ.ע   נגרר גג מזואלומ' 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג  אלומ' 

1 

 ידני גלילה  אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

  כחדר שינה
4) 

1 
פלדה לפי  

   א הג"
.  ציר )רגילה(
 פתיחה חוץ 

1 

 ג זוג ' ממולא
 או  כ.ע.כנגרר  

לפי הנחיות  
 "א הג

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  מ' אלו

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  יסים, הנגררת/ים, הדף ורס ד גזה נגדלשתיים, פ  כנף אחת או
          או ציר רגילה לפי הנחיות הג"א.   ס. כיל

--- --- 

  ח. רחצה
 ליכל

1 

 ציר רגילה  +צוהר   עץ

1 

 גג אלומ' מזו
 נטוי

 ( יפ)ק

--- 

--- --- --- 

 --- 35/85-כ 80/210-כ

 ישירות
 אורחים

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

--- 

 --- כניור מאוור

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 ילה ציר רג +צוהר  עץ 

1 

 ציר רגילה  זוגג אלומ' מ

--- 

--- --- --- 

 --- 85/115 -כ 80/210 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 הרכישה(. םר שצורף להסכ, במפרט מכר זה או במסמך אחבלהבט צוין אם על רק בם בפו )הקיי 

ולימרי בתחתית התקנת קנט פציר רגילה. הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו  חתובפתי 23התאם לתקן ישראלי מס' ב הדץ לבות עלד =עץ  דלת .א

= סוג הלרגי  ציר , וםהנחיות יועץ האלומינילפי  :פילסוג פרו ם, = אלומיניו' אלומי' בהמשך(. עיף ר בסתיראה פרוט ס"מ לפחות ) 7הדלת בגובה 

חה )כיס( בקיר, = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומניגרר כ.ע.כ שתפלת, + מהלגי= ר )דרייקיפ(סב נטוי )נטוי(,  תלה משתפפתיח=  קיפ פתיחה,

כולל אטם  ף ן מוקציאוריתוי פולהיצרן(,  במיליות הנחפי ם )בעובי לפח אלומיניו שלבי התריסים עשויים: יםסי תר ,אנכית= כנף בתנועה גיליוטינה 

  (.בחדר דיורחשמלית, ה)גיבוי ידני אחד, לגלילה  עה ו/או חשמלילה, באמצעות רצועמי = תריס נגלל כלפגלילה . תה מוגברמם לאטישלביה ןבי יגומ
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 ות/תלאים לסה"כ הדשהכמות הכללית בדירה תת לבדוב בטבלהדרים של אחד מח רובתיאלהופיע ות יכול חדרים לשניתפים , משודלתות/חלונות . ב

 .ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר 3עד   הצפת פנים יוגבהו מעל רדלתו ן ושוליכלה. יתבטב תונצוימחלונות ה

ורכבים משני לוחות מה, התקןרישות לפי ד טיחותירגיל/ב( Double Glazing) לכפו שקוף  זיגוג מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד( תרינו ויט /חלונות  .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביזרים  .מ(מ" 6עם מרווח אויר בעובי של  ות,חלפמ"מ  4 יבועג בו)זיג ביניהם ריעם מרווח אווזכוכית 

ידי מתקין מורשה על  קנויות. החלונות פתיחה ונעילהות, מנגנוני ובנות מידי ,םגלגליים, ציר ,EPDMכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי מקוריים, וב

 יותקן ת,החלונו לכל במסילות :רשתות .ורף פקוד הע תיולפי הנח, נגרר  הף/ים פלדג עם כנגום מזומיניולאוג סיהיה חלון מד "בממ ם היצרן.מטע

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה ף נוס נתיב

 תה למרפסת שרונובאם פ במטבח לרבות ניה נדרש אוורור(בוה נוןתקנות התכ בהם לפירים ש)בחד לקיר חיצוני  גתמזוג תן ו/או דלבהעדר חלו .ד

 .סוי(כי תפרפות ב)לר מכנייותקן אוורור חלון,  ריס אוה בתרוגהס

  יום.יועץ האלומינעפ"י תכנון פרופיל, גוון,  סוג .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 . (שקופה או עמומה )"חלב"ית ותיחטבזכוכית ן תותק לונות(,)באם יש ח ושירותים רחצה רבחד . ו 

 . דרישות כיבוי אש לפי  או רפפות קבועות,  / ו   בדלת   כה ו/או אוורור מכני ו/או סב חלון    ת ו באמצע   יעשה (  ן מחס   ככל שנרכש )   ן ס ח אוורור המ  . ז 

מערכות , (יתפוסקטלפנורמית/) עינית הצצהחון פנימי נוסף, בט סגר 5044ישראל  תואמת לתקן רב בריח, דלת פלדה )ביטחון( .דלת כניסה .ח

מ"מ   1.25בעובי של  דה מגולוונתלפמ משקוף בניה .דלת ומספר דירהעצור מון, חתת סף  תשמבר ,ה ו"רוזטות"ענידית לינדר, צירים, מגן צי

 ר.המוכ בחירת לגוון לפייהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר לפחות. כנף הדלת והמשקוף 

  בטחון/אש.דלתות  יותקנוכן וית רקעקלדירות בקומת  באות, בכניסהלפי הנחיות רשות הכ .החברה תירבחן לפי ווג וניל,  פויצי דלת ממ"ד .ט

היבט  כלב או מילוי אחר שווה ערך/ולוי פלקסבורד כנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מי :םי נפ מכלולי דלתות .י

 המתאים ועשמת וניצאו ציפוי חי עבקה או צורמייגמר פלת. ג משקוף הדלסו תאםבה רים יותקנויים, אחר. ציחוזק, אקוסטיקה, ק –ודי קפת

בהתאם לתקן ישראלי ף הדלת יהיה משקו .צדדים לפחות 3-בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה ב .דדיםצהי , עם ידיות מתכת משנבמים לעמידות

 מקלחת /בטיה מאבחדרי  מים. וף לאחר התקנתו יהיה עמיד למשק. האטימה ילדלת כולל פסי או עץ בגמר תואם רפולימ הלבשות ל עב 23מס' 

גוונים לפחות  3 גו לו ומתוךמגוון דוגמאות שיוצ לבחירת הרוכש מתוך גוון:   בכנף הדלת. גגר, מזואו-פנוי" וצוהר/ צו"תפוס  יבי דמוסיבו לומנע

 ל ידה.ים שיבחר/ו עחברה ו/או הספק/די העל י ון(, שיוצג)אחד מהם לב

 בנוסף, .ועבקג , אין לקבוע סורהדיירים בקומה(ל לש את כלשמ רומא םו)בחר קומתי ץולרז כפתח חיוכהמ  בדירהבממ"ד ובפתח  -לוץ חי  פתח .יא

 ה.יחה וכיון הפתיחהפת סוג תותריס, לרביתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/ בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ

 2 -ת וריצוף הממ"ד גבוהים כהדל סף ית. צוניח ,ררתגנ/מה, הנפתחתוטה דלת פלדה אדלת כניסה למרחב מוגן הינ :ורףפיקוד העת לפי דרישו  .יב

אוורור מעוגלים תחי ן  פכו+ זיגוג  כנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום 2ס ו/או ו שתיים, הנגררות לכימעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת א "מס

 פתחוליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(, ותהנחילפי ) ראוי סינון מערכת תנהתק ם לפרוק.ת פלדה )פלנצ'(, וניתניוסקאבדיחסומים  ם,בקוטרים שוני

הרי סינון, ן המתק הרע"י החבק יודגש שבאם סופ (.2010)תקנות הג"א מאי  הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן. רוצתיר ורוואה

שהוסמכו לכך ע"י  ורמיםע"י הג תת נוספטימווא נותיבדיקת תקייב חיע"י הרוכש,  רוקויפלכן י פיקוד העורף, "ו עאושרודקו בנהתקנתו תו ותקינש

יצוע בפועל ר הביגב לעביצוע בפון בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוי העורף. דקופי

 .עורף ד היקודכנות של פם הנחיות מעוהתוא
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 ירהבד ריםטאה וכלים סני ו רתבמתקני  – 4טבלה מס'  3.6

 הערות לאחר טבלה זו( םג)ראה  

 
 

 מיתקן
 קוםי מ

 שרותי אורחים מטבח
 רחצה חדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

 ור מטבחכי 
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- )א( הערהראה 

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין  ₪ י זיכו 

 חצהר רכיו 

 מידות
 מ()בס"

 --- --- 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- זיכוי ₪ 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- א' --- גסו 

 --- --- --- אין --- י ₪ כו זי 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

דות י מ
 )בס"מ(

 --- --- ןצריהידות י מפל ןיצרהלפי מידות  ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 לחתמק

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- ---  א' --- --- סוג

 --- --- אין --- ---  זיכוי ₪

ה למים קרים ללסו 
מהקיר  כיור,חמים ל/

 טחשמאו מה

 --- --- בל רמע/חרפ חרפ פרח דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' ראה נספח ג' אין ₪ י כו זי 

ללה לאמבטיה סו 
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  דרך-רב
 טרפוץינ)א

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ג' נספחראה  --- --- זיכוי ₪ 

ם י מלחת לסוללה למק
 םי ים וחמקר

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- גו ס

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

 שרותי אורחים מטבח
 רחצה חדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

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

 לשרוול פן חיצוניתבדו  4"פתח 
, כולל מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 תריס הגנה ומשקולת סגירה
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 יח כליםבור מדי נה לחכה
ור לחיבה כוללת ברז והכנההכנה )

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

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

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים וםודת גז לחימנק

 :תואחרו  טבלהל ערותה

 מסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.רט מכר זה או בבטבלה, במפ צוין ק באם רפועל ב ייםהק) 

  נה ירוסטה בהתקנקוורץ גרניט/ מחרס/ סילי קוורץ/ ,נהרת הקולבחי: מ(ס" 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-)בודדת במידות כ בחכיור מט  )א(

 חרס: כיור רחצה החברה.פק, שיבחר ע"י לפי היצרן/ס ינטגרלי(:אחני )לו ה שחצרור י כ. פי סוג חומר הכיור()ל בהתקנה תחתונה או  שטוחה

 .בחר ע"י החברהפק, שיהיצרן/ס לפי, במידות חרס כיור נטילת ידיים:. החלטת וצרת לפיתס"מ,  40/50-מידות כ

 )מושב(  :וי אסלהסכי ה. רבהח טתלהח ילפ תוצרת . 1385"י ת"י עפ ליטר( 3/6) דו כמותי חרס,/מויס גז שטיפה:אר תלויה.: להסא )ב( 

 .בעל צירי נירוסטהכבד  טיפלס               

 טת תמיכה עץ בפינות ומי ציפוי פוליאסטר. מילויעץ עם פי, שלד מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היק 3.5חומר אקרילי בעובי תהיה מ אמבטיה:   

 מצופה אמאייל.  לפחות ממ" 2.5בי ולחילופין מפח בע . ווןמפרופילי ברזל מגל               

 קוזלני ועיםשיפ עם 2279 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל הוראותב הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחת משטח מקלחת:               

 ;המשטח       

ם והוא ימוק י כרום ניקלובציפ ,ימותכ וי דממיקסר בעל מנגנון קר לפרח/מערב: דגם: . לקערת מטבחסכם()כולל ח מיםה למים קרים/חלסול  (ג) 

  דרותס 3מתוך לבחירה  ס"מ לפחות. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -גובה כפיה ב :תהיינה ברז מידות ,הכיור או העבודה חמשט מישור על

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

  או העבודה משטח מישור עלמו  והם ימוק  ניקל  בציפוי כרום,  פיה  ערבלמפרח/  :םדג  :(םכמי ס)כולל ח  לכיור/י רחצה ,סוללה למים קרים/חמים )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3מתוך  לבחירה לפחות, ס"מ 15ולעומק  ס"מ לפחות 15 -באורך כ  :תהיינה ברז מידות ,הכיור  

 פק/ים שיבחר/ו על ידה. בלן ו/או הסע"י החברה/ק  

  הכוללת יציאה תחתית ,בציפוי כרום ניקל מהקירים וקרים מיקס תותקן סוללה מים חמ :הי באמבט :ים(כמסל חל)כו  לה למים קרים/חמיםסול )ה( 

 לף. ס"מ לפחות ומז 60ומוביל אנכי באורך  לסקופיהחלקה ט צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוטלמיל' האמבטיה   

 ים שיבחר/ו על ידה./הספק ואו/ לןבה/קרשיוצגו ע"י החב סדרות 3בטיה/מקלחת, לבחירה מתוך ות האמסולל  

 .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת אסלהארגז/י שטיפת ו ם כיורי התקנת  )ו( 

 .בן: לגוון הקבועות )ז( 

 . והזנת חשמל יבור לקו דלוחין או שפכים( וח0720קון אוג' תי -)הל"ת חמים: מים קרים, מים כוללתכביסה למכונת  הכנת חיבור )ח( 

  

 יזרי קצה.א נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אבלבאם  :ז' גנקלנה כה )י( 

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

 שעומדים בתקן ישראלי בועותקאו לרכוש  לבחור ת הרוכש,, באחריום ממבחר החברהאם אינב -בטיה(ועות רחצה )אגנית/אמקב )יב( 

  . R-11 -ולא פחות מ יעת החלקהלמנ  

 מוקם על מישור משטח העבודה או הכיור. = קרי ברז המ פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול ראש ברז ף = לנש ג(י) 

  אחת. ידית  ם, בעזרתיסות מים לקרים /חמי)מיקסר( = ו מערבל  

 .יהםנו/או לפיית ברז ו/או שים חמים/קרים, לראש מקלחת , של מכניסה/יציאהרפוץ( = חלוקת נטי)א דרך-רב  

  

 בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחררות לעיל יותקנו ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהע הר כי בו )מ

 (.שצורף להסכם הרכישה 
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  רצפה,ב ,ן(נייבה למשותפים לכלולקם יתכן )בחי ביקורת לקולטני ביוב ת ופתחצנר: אחר רךבדירה, לכל צו  ביזרי אינסטלציה נוספיםא   3.6.1 

 שות כיבוי אש(. וכמות, עפ"י דרי )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  הנדסמות עפ"י החלטת מבמיקום וכ, בקירות או בסמוך לתקרה  

  ןבי להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  י מרכזיינגן מ. ניקוז למזנדס האינסטלציהלפי החלטת מה ,מיקוםב םקי מיארון למחל  

 שרות ו/או במסדרון, במרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזיגן למז מיועדמיקום  .למאיידהמיועד ועד למעבה, עד המיקום יום המקיהמ  

  .הרהחבחלטת מהנדס ור כביסה,לפי העליון ו/או במסת בגג  בהלמע דמיועיקום פ"י החלטת החברה. מע  

 תהיהראות כל דין. התקנת המערכת הסולארית ולפי ה התהיית רלאובאמצעות מערכת סדירות הספקת מים חמים ל   3.6.2

 . ימר(ם )טיחימום המים והתקן קוצב זמן ללרבות גיבוי חשמלי לדוד המים החמי 579לדרישות תקן ישראלי  בהתאם      

הכולל מפסק  יימר(ט)מן ב זצקו אלמנט עזר חשמלי והתקןהסולארית וכולל חימום עם  למערכתוד( המחובר ן מכל אגירה )דלכל דירה יותק  

 ני ההפעלה.  במאפשר לתכנן מראש את זמ 

צב והתקן קובאמצעות חשמל  המים עשה חימום, ית מערכת סולאריתבאמצעוירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים לד  

 .ר(המים )טיימ זמן לחימום 

גג עליון  או להבסמוך שירות או  במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת: ודדקום הי מ ;םטרייל 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד(             

       מהנדס האינסטלציה. תכנוןלפי  

 (. 2007 קון אוג'תי-)הל"ת כביסהמכונת  .הרחצה, אמבטיו מטבח : קערותיםחיבור מים חמים לכל 3.6.3

   אין. :דלי""ברז  3.6.4

 החלטת החברה(. יום לפקי)מ יש :רהי הכנה למונה מים לד 3.6.5

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

 לסטי.: פיםשפכלסטי, : פדלוחין   

 יש.: גז במטבחועד נקודת הה ממקור הגז רי צנרת גז בד 3.6.7

 .: ישגז לדירההכנה למונה  3.6.8

 

  הערה: 

 התאמות, ברזי ניתוק, , ם עבור מחברים, מאריכיםתשלוכולל ירה אינו מחיר הדהחברה. לפי החלטת הינו דירה, ב הגז 'קנם יקומ 

 עצמו לחיבור הגז,  והמונהתקנת המונה דרשים לצורך הנהמלאי ותשלומים נוספים קדון מונים, פי, מיסים, ריכוז מונה פיקדון 

 ,)הכנה בלבד( וול פלסטיבשר לתחושמנרת אספקת גז צ בבניין.החברה לפעול  ת ע"יישמורז הגה 'הקונה ישירות לחב ישלםאותם  

 יר הדירה.כלולה במח 

 

 

 (לה זו טבאחר הערות ל )ראה מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 

 ות טלפון, ראה נספח ג'ת תקע ונקודודות מאור, בי קמחיר זיכוי לנ
 

 מיקום

ודת נק
 מאור

 תקרה /קיר
 סקפל מלכו 

 תקע  תבי 
 ילגר

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  יתב
 גלבמע כוח

 נפרד

 ק'נ
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .ן נק' טלפו 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 עמון+ לחצןפ -
 אינטרקום  -

ללובי  מפסק תאורה  -
 . חדר מדרגות/קומתי

 . לוח חשמל דירתי -
ארון תקשורת כולל   -

 . ע שק
 זיה יטלוו/ה וניפל ט -

 דיור חדר
 אוכל נתופי 

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
להפעלת  נקודת חשמל  

 התריס. 

 פרוזדור
1 

)כולל מפסק  
 מחליף( 

1 - - - 

  3על אורך מרוזדור בבפ
ר הכולל  ומ' או בפרוזד

דות  נקו 2"ר",  פניית 
 מאור לפחות + מחליף. 
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 מיקום

ודת נק
 מאור

 תקרה /קיר
 סקפל מלכו 

 תקע  תבי 
 ילגר

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  יתב
 גלבמע כוח

 נפרד

 ק'נ
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .ן נק' טלפו 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 1 מטבח

6 
אחד מהם  )

כפול, אחד  
  ןמוג  מהם

רגת  דם בימ
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 תנור( )
- 

מיקום השקעים, בתי  
יה מעל  התקע יה

משטח העבודה ככול  
האפשר ובהתאם  
קנו  לתכנון המטבח יות

רדים  כח נפ שקעי
 למקרר  ,למדיח, לתנור 

ינה ש חדר
 הורים

1 
לל מפסק  )כו

  מחליף
 ( למנורה

4 
ליד  )שניים 

 המיטה( 
- 1 1 

  נק') ם וטרקנאי -
 בור בלבד( ישמע/ד 

 /ד"ממ
 ח. שינה

לפי  מנורה 
ת  הנחיו

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

יקוד  פ  תקנות לפי 
 העורף

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

תקע   בית)
 ור( לתנ

- 

+ התקן קוצב זמן  
  ולל מפסק לדוד כה

"י  ם עפהשמש במיקו
 התכנון. 

 + אוורור מכני

 - - - - 1 יםשירות
 ן, ובהעדר חל

ור מכני  ר ' אווקלנ הנכה
 כן שנידרש. + מפסק הי

 פסת שרות מר
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 ת כביסה, )מכונ
 מייבש כביסה(

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 
 גן( )מו

IP44 
- - 

ולל תריס חשמלי +  כ
פתיחה  פסק + מנגנון  מ

 ידני. 

 סןמח
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

החשמל של   צריכת 
  ןולשע  המחסן תחובר 

י אליו  תהדיר לחשמה
ן. או  משויך המחס 

שהזנות   לחילופין
חשמל של כל  ה

המחסנים יחוברו למונה  
שותף ונפרד  מ

למחסנים בלבד, או  
מונה נפרד לכל מחסן,  

ועפ"י  ת המוכר להחלט
 בחירתו. 

 מסתור
 סהי כב

- - - 
1 

קט הכנה  )פ
 גן(למז

- - 

    

  הערות לטבלה ואחרות

 ה(, כולל נקודת הדלקה אחת.ל/ ארמטוראהי -רה וכיסויר או תקרה )ללא נויגבי ק על הרונית ב = ודת מאור קיר/ תקרהנק (א)

  (.נפרדפר כל שקע בבפנל אחד, נס ר)שני שקעים או יות רגיל.רם חשמל = "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מז מאור )רגיל( בית תקע (ב)

 לפחות. ממ"ר 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  ר כל שקע בנפרד(.)שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספ חשמל רגילהניזון מזרם  ,שקע בודד עם כיסוי מים: ן מוג (לי )רג בית תקע מאור  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים 

ות מלכ ושאינם תוספתיף א' ור )בתקרה או קיר(, המצוינים בסעהמא של נקודות הד לאופן ההדלקבתאור בל קה כפולה=ור הדלנקודת מא (ד)

 מצוינות בסעיף א'.המאור ה ותדוקנ

 2.5ם עם קבלי מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד נפרד )כל נק' במעגל נפרד קע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי"ש = נפרדבית תקע מעגל  (ה)

 מ"מ . 

 גבוהה. הגנה תדרגב םין מגנפרד אך אביזר הקצה מוקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל ית תבאו אחר=  4IP4רגות הגנה דבית תקע עם  (ו)
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 בין מחשבים, –חוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת נקודות ביחד )קומפלט( או ל 3= חשב()מ תקשורתטלפון חוץ/זיה/טלוי נקודת  (ז)

. טטרנניא/ניםוחיבור הדירה לרשת הטלפללא יבור לקליטת שידורי כבלים.  ת לחמור, ואפשרוידורי חובה כאשחיבור לקליטת  –ה לוויזינקודת ט

 .כולל כיסוי 1מודול  55סא וקופ התקשורת ועד נקודת ההכנה בקירה מריכוז ינור וחוט משיכת התקשורת תכלול צדנקו

 .(עמדת שומר לפי הענייןלבנה או ה למדלת כניסל) לתקשורת פנים הות כולל אביזרי קצות מלאנקודה/= נקודת טלפון פנים )אינטרקום( (ח)

  מ"מ.  2.5כבלים נפרד עם  רות ללוח למפסק, מחובר ישיי נפרדלל חשמגמע יבג על חבית תקע כו = נקודת כח (ט)

הכנה ת ועד נקודת הרמחשב( מריכוז תקשושורת )לנק' תק הכנה וין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד.באם לא צ"הכנה"=   (י)

ק למניעת ספהט" )ספירלי(. חום" ולא "תנור ל ר"מפז ,יר(ידה יותריותקן )באחחדר הרחצה  מעל דלתההכנה לתנור חימום נמצאת באם בקיר. 

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. ע"י החברה. יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים

 ה/םתדליקים/מכבים את אוך משונים הנמצאים בריחוק ביניהם, א רדיםאביזרים נפ כיבוי, משני /האור הניתנות להדלקה/ות מנקוד =יףחלמ (יא)

 .רמאו תודה/וקנ

מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות תקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, תופאזי=  וללת חיבור תלתבדירת מגורים הכ (יב)

 החשמל הדירתי. חיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוחכל הה תכלול את . הנקוד5*2.5 להחשמל ותחווט בכב י בלוחתלת פאז למפסק

 

 מכר זה  או במסמך אחרועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט יותקנו בפת בהערות לעיל לגביהם יש התייחסו  תקניםמד ו וי צ כי  ר)מובה

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 

   ת לתאורת מנגנון שבובחדר מדרגות  דלקת אורן להלחצ .יש: ורת מאו מה: נקודו ואה קומתית: בכל קות/ מבחדר מדרג   3.7.1 

  יש. :יתמתוך הדירה להדלקת אור במבואה קומתלחצן  יש. ני הדלקת אור:לחצ יש. ופי מאור:ג. ועהבק הליל               

 שה להיתר(.קהתכנון והבניה )ב תקנות רה על פי: הכנת שרוולים )צינורות( בדיטלפון חוץ  3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן :סוג פעמון: 3.7.3 

 הת"י. רישותדפי ל ,טנדרט: ס: סוגזרי הדלקה/שקעאבי  3.7.4 

בתוך  )כולל שקע רגיל(,דירתי ולוח תקשורת  (ה בעתידלצורך הרחב מודולים 6-מקום פנוי ל ולל השארת)כדירתי  חשמל לוח 3.7.5  

 אין.ת: ן שבשעו : יש. חתמפסקי פ חשמל.הלפי תכנון מהנדס   יקום:מ .: ישההדיר

 ן.מב זצוק וללכ  : יש.חשמלי שמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה(מחיר הדירה אינו כולל הזמנה מפר. )א 3×  25 : תלת פאזי:רתי גודל חיבור די  3.7.7 

 הראשית בקומת , כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסהורדיב שמע ינטרקום)א .5 ט בטבלהר: כמפומיקום: יש, נטרקוםמערכת אי  3.7.8 

 ים(.בחדר שינה הור רבוימע ודשלת ימופו ,ההכניס  

 .ן: איזיה נוספת במעגל סגור )נפרדת(רכת טלווי מע 3.7.9 

  וויזיה רב ערוציתיטת טללקלבלים לחיבור לכ הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

.  לחילופין (ת זהופק שרסר תשא תוצירע -חברת הטלוויזיה הרבלל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות בפועוללא חיבור ללא ממיר )   

הקונה  ע"י ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2ערוץ  לקליטת שידורי או למספר בנינים ןיילבנרכזית אנטנת צלחת מ  

 שרות זה(.מספק   

 :םמיתקנים אחרי  3.7.11 

 ש"ע. וירתי "וונטה" או/או ע"י מאורר ד שותף(מי )נצויי חלת, יבוצע ע"י מפוח חשמהמחויב באוורור מכני לפי תקנו ללרור חאוו  -  

החשמל ולרשת זיפא תלת לחיבור תתאים המערכת .הדירתית החשמל צריכת של קרהולב לניטור מערכת תותקן דירה בכל -  

 .ניםהמשת החשמל תעריפי הזנת רשותאפ הישראלית   

 :תכלול המערכת                                   

 חשמלי םזר המודד רכיב על מתבססת אשר ירתיתהד החשמל בלוח מדידה ידתיח                                    

 ; אלחוטי רלשידו תקשורת תיחיד) פאזי תלת חלו בורע זרם ניחייש שלושה                                   (

 אותם ציגומ מקומית בצורה םנתוניה את בדעומ להמקב אלחוטי דיגיטלי ג צ                                   

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

  תםעלו ואת ) ש"בקוט  (ברתטהמצו תפשוטההאנרגיה  צריכת נתוני את לפחות יציג הצג; מהרצפה 'מ 1.5  בהובגו נגיש םבמקו                                    

                               .הכספית                                    

 .3.5ים סעיף לת פתחיסים בטבחיבור לתריס/ים חשמלי/ים. ראה גם תר -
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 ירה:חימום, בד /מתקני קירור  .4

 :לולתכ אשר ,פאזי תתל סטנדרטית אחת תמרכזי ינימ תמערכל בלבד הכנהיש  ן.אי זי מרכ דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל אוויר יזורפ מאפשרה אחר םאו במיקו המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד מאיידל מתוכנן מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                        המתוכנן המיקום בין הרצפה לויבמי ונעה בקיר מוכנסת חשמלי קודיופ שתונח תרנצ של "צמה" לרבות הנדרשות תהתשתיו ביצוע  .2                   

  מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום איידהמ ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,הנן למעבהמתוכ המיקום ועד למאייד                        

 .בפועל רכתהמע התקנתל  עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הרהסת  לויכל "הצמ"ה                      

 .דרוןקיר המס על סטטהתרמו למיקום עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול תקנתה                   3.

 .אוויר מיזוג סמהנד ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות קום. מי4                   

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע קוםימ . 5                  

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

 מל. רה מלוח החשפרדת הזנה ישיננקודת חשמל  -                    

 כסה. ייסגר במ רה. קצה הצינורום רצפה פעיל בדיסאל מח ועד ד"לממ ץמים, מנקודה בקיר מחו צנרת ניקו -                    

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

 ויר.וג האן מהנדס מיזל בהתאם לתכנו"כל ההכנות הנ  -                            

 לכל  מיזוג מאפשר אינו דירהה תכנון האוויר מיזוג מהנדס יעתבק פי לשע לככ  יל.ע( ל6) 4.1לאמור בסעיף מעבר  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את תכלולש הדירה חלקי תרתלי ים/ ם מפוצלני/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה  

 .מים ניקוז תוצנר גז צנרת, צנרת חשמל לרבות תנדרשוה התשתיות   

  .איןבבניין: ן ממערכת מרכזית והניז י ירתד ראוי  גמיזו  4.3

   .: איןהפועל בגזחימום  תנור  4.4

 חדרי רחצה(.)ב .וגןמ שקע תהכולל חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןר חימום הפועל בחשמלתנו   4.5

 .יןא: רדיאטורים  4.6

 : אין.רים חשמלייםנבקטו קו   4.7

 .: איןרצפתי  חימום תת  4.8

 אין. :יםרחאנים קמית  4.9
 
 

 
 מחסן:בדירה, ב בוי אש ובטיחותסידורי כי * .5

 .יש: נרכש( )באם ן במחס .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר ית )ספרינקלרים(:מערכת כיבוי אש אוטומט 5.1  

 .ותהכבא רש ע"י רשותדיככל שי: עשן  גלאי  5.2  

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

 

 , ע"י רשות הכבאות דרשי י , ככל שיהםעל ציפוי /לרבות חיפוי  ,ו כיבוי ובטיחות אל ילוי,ג רי ו די סנת ק* הת  

 ות.י דרישות תיכנונ אחר עקב במיקום, ו/או שיסומנו אך יותקנו כנית המכרבתו  יוצגו  לא בהכרח    

 

 נות:ת פיתוח ושו עבודו  .6

 חניה 6.1 

  גרש;בתחום המ :כולם. ד לדירהות ממקום חניה אחחולא פ ניהבה היתר לפי: לבניין/ים ת חניהסך הכל מקומו  6.1.1   

                  

 . טטיצבוע בסיד סינ פנים או בבטון עשו בטיחי :רתףגימור קירות פנים המ. בקומות המרתף כל החניות                          

  ;אין)לפרט(:  קום אחרות במחני   

 ת המכר.ין בתוכניכמצו: מיקום יהלפי היתר הבנ: ותי חנ פרסמ, שי :פת(תחניה לנכים )פרטית/משו  6.1.2   

 נכה רשמי   כה )עם הצגת תגש דירה נר לרוככמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכחנייה לנכים              

 כה.גם לדייר שאינו נוהבית  יריד לן כלינכה, ב , ובהעדר רוכש מטעם משרד התחבורה(                               

 : יש.מערכת תאורה .מוחלק בטון :מקורה חלקית/מקורהיה חנ ר רצפתגמ 6.1.3  

 יש.: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 .המכר ימון בתכניתס : לפימיקום .אחת לפחות: ירהחניות לדמספר  6.1.5  
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    ין.א :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

 שרפיתוח המג 6.2 

 .לבנין הכניסה למבואת עד מהרחוב חיצונית כניסה רחבת כנןתתו המגרש תחוםב                               

 ]ניןלב הכניסה תואמב ברוחב חותלפ[ מרוצף  ניסהכ שביל לתכלו תהחיצוני הרחבה                               

 .לפחות ר"מ 20 של שטחב ולציד מלווה גינון בעל ומואר                               

 .ון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית: בטר גמרשבילים: חומ 6.2.1  

 .הניתן בעל גוון בהירככל  יהיה וף הריצ .ן טבעיתים משתלבות/ אבפלט/ אבניט/ אס: בטון/ גרנול: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2 

  מים בהתאםגינון חסכוני ב .יש :צמחיהפת(. רמצו  תכניתב ימוןס)על פי  .יש: ר משותפתחצ 6.2.3  

   רד החקלאות.להנחיות מש                                

 .: ישמשותפת רשת השקיה 6.2.4

 ה. ימגונן וללא מערכת השק לא לשטח  ונההכו . )חצר,נית המכרי תוכלפ :צר מחדרלחיציאה ; יש: ה לדירה/ות הגן צר, צמודח 6.2.5  

 יעשה ע"י הרוכש בעת  מים משולי הבניין( )להרחקתת פרטיות ני הקרקע בחצרו ר שיפועי ניקוז פו : סידההער   

 .סידור הגינה הפרטית    

 ,חות וכו'(שו צנרת,מרזב/ים,  ), חלחול ומים ביוב שמה/ות, גז,גייתכן : ות גן הצמודה לדירה/ ות, בחצרמשותפ פירוט מערכות 6.2.6  

  .ייבוכ ,שורתקתחשמל,    

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

  שויות.לפי היתר הבניה ודרישת הרחומר: : ות של המגרש/תגדר בחזי  6.2.8  

 .ת החברהקביע ולפי מאושרתה וכנית הפיתוחלפי תבה ממוצע בגו    

 .ןיא(: הבחלק קומה פתוחהולשת )קומת עמודים מפ 6.2.9  

 

   ת משותפותו מערכ .7

 מערכת גז:  7.1 

  תוכניתהמתואר ב ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -תגז ת י/צובר באמצעות סידור מרכזי ה לאספקת גז:הכנ    7.1.1  

  האנת הוקזי נהבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות או/ו ברהיקבע ע"י החש ו במיקום אחררש או הבניין אהמג   

  קתה.ת צנרת הגז ותחזוחלהנ    

 ת חברת הגז.וצנרת אספקת הגז הינם בבעלו ,צובר/י הגז כאמורבזאת כי  מובהר   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ה ה טבלרא: מיקום. יש: בתוך הדירהצנרת אספקת גז  7.1.3  

 :כיבוי אשסידורים ל 7.2 

 ת יועץ הבטיחות.וי והנחיוישות רשות הכיבלפי דר :י מדרגותרבחד ץ חת ללעפת להכמער 7.2.1  

 .הבטיחות ת יועץלפי דרישות רשות הכיבוי והנחיו: ואות/פרוזדוריםבמבמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 .והנחיות יועץ הבטיחות לפי דרישות רשות הכיבוי :נקלרים()ספרי מתזים  –ית מטת כיבוי אוטו מערכ 7.2.3  

 ות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דריש :כיבוי ותכולתן בוי לרבות ארגזי י ות כדמע 7.2.4  

 חות.ץ הבטילפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יוע :גלאי עשן  7.2.5  

 יםפתו ם משייבוי בשטחם( וארונות כ, ברזי כיבוי )הידרנטי אש כיבוי ו  גילוי  מערכותבות לרורי הכבאות, כל סידהערה:      

 רשות הכבאות. פי דרישותמיקום וכמות ל פרטיים, או               

 

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

 ן.אי: הדירות(ת )להזנ מרכזיתת מיזוג אוויר מערכ 7.4 

 .אין מוש הדיירים:מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשי  7.5 

             ניסההכ דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות ם:מיקו  וי. לדואר שג 1ית, לוועד הב 1דירה,  לכל :רדוא תו תיב 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות ילפ וםאלומיני זיתח בעלות ויהיו הבנייניםד לכל במקבץ אחאו  , בנייןכל ל                     

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 חדר/ים לשימוש כלל  ם משותפים(,בחלקי)רה ים, מערכות תאומאגר מת מים, אבושה ומקיסנ תוכמער  

 צים.והיועת המתכננים ניתוכלפי  מות:מיקום וכ .וכו' הבניין לטובת סמוכים בבנייניםאו  נים סמוכים,ייין ולטובת בניבבנ הדיירים  
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   תיתחיבור המבנה למערכות תש .8

 : אין.חצרל נפרד מונה מיםיש;  :לבית ראשי ה מים נמו  ש;י: י זכרים ממחיבור לקו  8.1  

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2  

 ל התקנת מונה.לא כול. ; ישמלבהתאם להוראות חברת החש ,בור הבניין לרשת החשמלחי  8.3  

 .לחב' הטלפונים הדירה ריבוח לכול אהבניה )בקשה להיתר(: לתכנון ובהתאם לתקנות ה :הטלפוניםלרשת בור הבניין חי הכנה ל 8.4  

   (.3.7.10 ראה גם סעיף הכנה בלבד ) .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי תקשורת  ניין לרשתחיבור הב 8.5  

 פועל עבודות שביצועם בבמחיר הרכישה.  לוליםכרכי גישה, ד מכים, ניקוז,ודרכה, קירות תכביש, מ :במגרשפיתוח כללי הגובל  8.6  

 ריות החברה.חבא נםית אימוהמק תיעשה ע"י הרשו  

  (.או אחר לפי היתר הבניה יש )מכלים טמונים: רת אשפהמתקן/ים לאצי  8.7  

 .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה  

 

   רכוש משותף .9

 : רכוש המשותףתיאור ה 9.1 

 כר.באם סומנו כמשותפים בתוכנית המ: ותפיםמות חניה משקו מ    9.1.1   

 ין.א :(פתוחה מודים,עו  היסנת כמו ק) שתלקומה מפו 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: נם צמודים לדירותחסנים שאי מ 9.1.3   

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

 .שי :ובי( קומתיתמבואה )ל 9.1.5   

 בכל בניין. 1)מספר(:  מדרגות חדרי  9.1.6   

 יין.בכל בנ 1: מעליות ספרמ ;יש :תו מעלי : יש;פיר מעלית 9.1.7   

 יש.החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג:  פחותל :גג משותף 9.1.8   

 .ממ"דים -ירתייםיש מרחבים מוגנים ד אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין. :ףר דודים משותחד 9.1.10   

 ת, חדר משאבורור, אריות, משאבות סחלסו ותכמער :ןכגו (משותפות ו/או)פרטיות  : יש מערכות טכניותיתקנים על הגגמ 9.1.11  

  דין.פי כל כת על וכל מיתקן אחר שתדרוש רשות מוסממאגר מים            

 .; יששטח ללא גינון  : יש.גרשומי המושטח פתוח בתח חצר 9.1.12   

 ים כרכוש משותף נסוממה זה, טרבמפ םכמפורט בפרקים אחרי:  ףנוספים של הבית שהינם רכוש משות חלקיםמיתקנים ו  9.1.13   

 כר.בתוכניות המ   

 

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

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 נית.ומה טכק 9.2.2  

 יה משותפת.גישה לחנ 9.2.3   

 כניסה.קומת לובי ב 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 גג.על ה המשותפים() םוני הש ניםקתי ל המאגישה מחדר מדרגות  9.2.6  

 דרגות אל חדר מכונות.שה מחדר מגי  9.2.7  

 .)משותפים( ת או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/יםגישה מחדר מדרגו  9.2.8  

 .על הגג פיםותמש י מיתקניםהתפוס על יד – חלק הגג 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 .(רותידבנים גיש מרחבים מו -)אין .טממ"ק /מקל 9.2.11  

 וש משותף.החברה כרכל שיוגדרו ע"י ככ: חלק אחר 9.2.12  

 

 יין()לבניין/ים לפי הענ בית משותף 9.3 

 ף או בבית משות ר דירה בביתוכר דירות(, המחוק המכ –להלן ) 1974 – דתשל"הלחוק המכר )דירות(,  6בהתאם לסעיף  )א(  

 נון המצוי של התק אהטל או משנה הורלהחיל על הבית מב עתובדשאו  תיל הבעית משותף והתקנון שחל המיועד להירשם כב    
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 ה העניינים:ותו עניין; ואלא טים עלמכר פרה מנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזההמתייחסת לעניין מן העניינים ה    

 מהרכוש המשותף;חלק  הוצאת (1)    

 ה;רידוד למהחלק ברכוש המשותף הצ שיעורו של (2)   

 רותים המחויבים בקשר אליו;שותף ובשיהוצאות הבית המשיעור ההשתתפות ב (3)   

 חלטות בדבר ניהול הבית המשותף;סדרי קבלת ה (4)   

 רות;כר די)א( לחוק המ3 האמור בסעיף  שיכון בצו בדרךקבע שר האחר ש כל עניין (5)   

 התחייב כר, כמי שהאמור בחוזה המ( יראוהו, על אף אן )קט יף עסביים ול עניין מהעניינים המנמוכר שלא מסר פרטים ע )ב(  

 ניין יחולו על הבית  המשותף. שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו ע    

 

 תף הצמוד לדירה:רכוש המשו חלק בשיעורו של ה 9.4

 של כל  לשטח  (5 עיף סא'  זה פרק שובה כמפורט במפרט מכרבין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חיס של האפשר ליחככיהיה קרוב  

  כפי שיידרש לפי שיקול דעת ברישום הבית המשותף,כפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור , זאת ביןדות הדיור בבנייחי  

 חים טף לא יילקחו בחשבון השלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותב חסמכת. בחישומוידי כל רשות כפי שיידרש על  מוכר ו/אוה  

 (.6ף זה פרק א' סעי ירה )כהגדרתם במפרטדל דיםוהצמ  

 

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: 9.5

 . 1969 -פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"טיהיה על  

 

 :אליו  רמחויבים בקשה תף ובשירותיםבהוצאות הבית המשו ההשתתפות יעור ש 9.6

 .הרלכל די לק ברכוש המשותף הצמודיהיה על פי שיעורו של הח 

 ב ההוצאות הקבועות שליחויבו בתשלום חלקן היחסי כאמור ברכיוש בפועל ה בהן שימי המוכר לא יעשה בידנייהחזקה בהן תהשת ירוד

 ש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור ועל ביחס לרכפובגין צריכה בלום רכיב ההוצאות הבדיל מתשבד, לאחזקת הרכוש המשותף בל

לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן כאמור זאת מבלי ו, צריכה בפועללגביהן כי לא היתה   חכישיו חראל מורותאמתשלומן ביחס לדירות ה

 .בתקנון המצוי

 

 המשותף(:רו לרכוש שיוחזאו /החלקים המוצאים מהרכוש המשותף )ו  9.7

 ב  "צהמ כניותתבים הבאים אשר מסומנים ותף השטחמהרכוש המש יוצאו, בהסכםבעניין זה  ורי לגרוע מהאממבל      

   כם המכר.המכר ו/או בהס ו/או מצוינים במפרט      

 ברה.דית של החהבלע ותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתהמקומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המש .א

 יים. שטחי חוץ מקור . ב

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

 סה.מסתורי כבי .ד

 לעיל(.  9.2.9ר בסעיף ואמק כלחה טת )למעווגג , גינותמרפסות .ה

  .תיוצמדו החניות והמחסנים לתא שבבעלות המוכר ותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחסנים לדירות,הבית המש ככל שבעת רישום .ו

 

 

  ______ ______   _________ ___   ______ __ ____ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה          

 
 
 

 .ות הבית המשותףשיועברו לקונה ולנציג םפינוס םכיממס א' חנספ
  .הערות כלליות נספח ב'

 .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
 נספח ד'      הנחיות ראשוניות לתחזוקה.
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 תובעלי הדיר ותלקונה ולנציגכים נוספים שיועברו מסמ – 'א נספח 

 

 :טחלק בלתי נפרד של המפרתוכניות אלו יצורפו כ 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של של כל חדר ומידות כלליות מידות לת הכול 1:50 -ן מהדירה בקנה מידה לא קט תניתכ 10.1.1   

 תף בקומה.שוהממון הרכוש הכוללת סי 1:100 -מ ןדה לא קטנה מיתכנית הקומה בה נמצאת הדירה בק 10.1.2   

 בקומה.כוש המשותף רה מוןית סלהכול 1:100 -נה מידה לא קטן מתכנית קומה טיפוסית בק 10.1.3   

 הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -מ רתף בקנה מידה לא קטןקומות מפולשות; קומות מ /ומת כניסהתכניות ק 10.1.4   

 . 1:200לקנה מידה  ילום מוקטןבצ ו ניתן לצרף מוצמדים; תכניות אל ם דירתייםושטחי   

 . 1:100 -מא קטן לית קומת גג בקנה מידה תכנ 10.1.5   

משותפת  חצרן הכוללת סימו 1:250בלת היתר בניה בקנה מידה לק ת המקומיתפי שהוגשה לרשותכנית המגרש כ 10.1.6   

 וגינות צמודות.

 

 דין לרבות על פיבהתאם לכל י הגימור, שיש למסור רת ולחומורכמעלכל ה ושימוש נתנו הוראות תחזוקההדירה יי מסירתבעת  10.2  

 ן:יניבע תירודהמכר  קחו   

 ה על גימורם.כיבי הדירת לתחזוקת כל רפעולות שוטפו )א(   

 ר, מערכות מיזוג אווי, ות בטיחותמערכ השירות המותקנות בדירה לרבות עת של מערכותתחזוקה כוללת ותחזוקה מונ )ב(   

 ת וכיוצא באלה.ואלקטרומכנית מערכו   

 ות.שדרם נאת, ותקופתיואפיון ביקורות שוטפות תדירות ו )ג(   

 מספר טלפון ליצירת קשר.ספק ותקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/מערכות המושל ציוד ותעודות אחריות מפרט טכני ו )ד(   

 

 רי הגימור של של המערכות וחומוהוראות תחזוקה  תכנית (1) יןה בבניהראשונאשר לו נמסרת הדירה וכש דירה ור לרהמוכר ימס 10.3  

 ן:ענייברות המכר דיפי חוק  התאם לכל דין לרבות עלבר מסולבה ושיש ח ןהבניי  

 יין על גימורם.פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבנ )א(   

 חות, מעליות, מערכות מיזוג ימערכות בט ותת בבניין לרבהשירות המותקנורכות נעת של מעקה מותחזוקה כוללת ותחזו )ב(   

 .האלבא צוכיוכניות מאוויר, מערכות אלקטרו    

 אם נדרשות. ות,ת ותקופתיביקורות שוטפו אפיוןתדירות ו )ג(   

 קשר. ומספר טלפון ליצירת יצרן/ ספקשמות ת של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות מפרט טכני ותעודות אחריו )ד(  

 ה.ילימיקספומספר  יתוח לרבות מספר טלפוןמתכננים של הבניין, המערכות והפהשימת צוות ר )ה(   

 רכות בטיחות חשמל ותקשורת, מעבלבד של אינסטלציה סניטרית,  ותהמשותפ ( למערכותAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 רוכש הדירה האמור  לתב ולפיה עבכמורים הנחיה וכר יצרף למסמכים האהמ פיתוח.נה ובומערכות אלקטרומכניות במב   

 יד עם מינויה.רות )הראשונה שתמונה( מיהדלי על בשקבועה התם לנציגות הזמנית או למסור או   
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 הערות כלליות ואזהרות   –ח ב' נספ

 נה ולדירה הערות כלליות למב

  .היתר הבניה תלמועד קבל יםהתקפ ישראלי,כנון והבניה והתקן התקנות הת רישותכל המוצרים והמלאכות יהיו לפי ד .1

הכנה לטלוויזיה יין מתקן אם התקינה בבנ ניין ו/או אנטנה מרכזיתבב ית(רלולס)לא  הנמחובת התקנת מתקן לאנטהחברה תהא פטורה  .2

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

או להימנע /חייבת לשמירה על איטום המרתף, ותשת ו/או המדרבכל פעולה הנוועד הבית, ולנקוט  ו באמצעותו ו/אלפעול בעצמהקונה מתחייב  .3

יסוס אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חודרניים וביצוע רך לא רק, לעיל, לרבות א איטום המרתף, כפי שפורטלן יכוסדי כ יש בהשמכל פעולה 

 .למניעת קינון חרקים תקופתי

 ובה החלל בהן הן עוברות. גצורת ו/או ת אחרת וישנו אקרה קלה ו/או סגירה יכוסו בתואמור מערכות כ .4

ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות וי קירות בחיפ. ישראלייםא פחות מהנדרש בתקנים הלת ידומ( בת)פוגו םי ובריצוף יעשו מרווחיבחיפו .5

 .)גרונגים(

ם, לצורך מערכות י, בזק, כבלמלש, לחברת החשומי המבנה ו/או המגרטח/ים בתחמיד שלמניעת ספק יודגש כי באם תידרש החברה להע .6

ובזכות  לצורך גישה, כן ןני הבנייבות שימוש במתקלר ב לאפשר גישה חופשיתיחימת הקונהוכים, מו/או בניינים אחרים ס המשמשות הבניין

 .ים אלושטח יןי ועד בית בגו פטורים מתשלום מיסגופים אל יהיו ם לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כןהשימוש והטיפול בשטח/י

 או סגורות.עילים, באריזות פתוחות רו ם איריפחריחות  ירתיים חומרים הפולטיםחל איסור חמור לאחסן במחסנים ד .7

 הדירה לקונה.ודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה עב יבוצעולא  .8

ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  תומעברי צנרת ונמכות, קורויכול שיהיו תקרות מ י הדייריםשו ע"רכשי )ככל שקיימים(, במחסנים .9

 פקוד.שימוש ובתופן שלא יפגע בובא ונפרד למחסנים בלבד תף משוהוש כה  מהרשהזנת החשמל למחסנים תע

א אך ל ים ליצור הפרעהחלל ועלולנים האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטישל דוד המים החמים ויח' מיזוג ה מםמיקו  .10

 ע במפרט.בופחות מן הק

עומדת בדרישות עיבוי שרמת הרעש שלהם  תדויחיברק  שימוש ההאוויר ע"י הקונה, יעשם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג אב .11

 עשים ומפגעים.התקנות לר

הקונה י הם שיובאו ע"יטים או אביזרים כלשפרבניין, מרי הזק כלשהו שיגרמו לחוהי לאובדן, מחסור או נהמוכר לא יהיה אחראי אחריות כלש .12

יטים הפר,בודה ו/או ביצוע הע אלה כולל לטיב החומרים ןגית בוחריאכל ה ,ןתם בדירה ובין לאחר מכאו לבניין, וזאת בין לפני התקנ הלדיר

 לבד.והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה ב

רשות הקונה וזאת על מנת למדת הדירה העראשונות מעת לפחות בשלוש השנים הופן תכוף ן, באהמוג חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .13

 .הם עשוי המרחב המוגןהבטון שמ והנמצא בקירות חצץ(, המופק מבטן האדמה)ם גטירבאג אלהימצ ידי גז ראדון אשר עלוללסלק שר

 , מחסניםותחני ,ן גינותבשטחים פרטיים, כגו אשר יעברובנה ות או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במיתכנו שוחות ביוב או צנר .14

 . יקטוהפר ויועצי בעו עפ"י החלטת מתכננירפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקמו

במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם נות )חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו ערכות השוים ושוחות של מפילרים )גומחות( עירוני .15

 ו ע"י הרשויות.וח שיאושרהפית לתכניות

 שקיעות בריצוף זה.לם גרולים לת" עלובצפים באריחי "אבן משתלמעברים ואפילו דרכי נסיעה המרו ,על שבילים יםברכבים כבדה נסיע .16

 ענה.ובכל מקרה זכויות הרוכש לא תיפג הרשויות. החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישורר מקומות ו שינויים במספיתכנ .17

 י חניה תת קרקעייםפפ"מ(, למרת)גבגז פחמימני יסה לרכבים המונעים אסורה הכנ .18

 ם במרתף/ים.או משותפיבשטחים פרטיים  בגז פחמימני )גפ"מ(,ל עופהמ ןמתק חסן כלאור חמור להתקין ו/או לבנוסף חל איס .19

שונים או אופקית, בגבהים /ה אנכית וגלוי שויות ובכפוף להוראות כל דין, תיתכן העברהלפי דרישות התכנון ו/או הנחיות הר .20

ושל מערכות שאינן  תפושותמן הית הבניוכלל האלמנטים של מערכ ן או בשונה מהמסומן בתכניות, שלמשונה, כמסום ובמיקו

, חשמל קוז, שוחות ביוב, צנרת מ.א. ואוורור, קוויגון: צנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניות ועוד כפות, צנרת, תעלמשות

רטית, פרוצפים וחצרות, בחניה ירה, במחסנים, במרפסות, בגגות מדם צמודים לחים הדירה, בשטתקשורת וכדומה, בתחוטלפון, 

כניים. למסומן/למצוין בתכניות, לפי החלטת היועצים הט הכל מעבר בקירות ובתקרותפים ובשטחים ציבוריים, תשום מישטחב

ות. הקונה יאפשר גישה רבהן הן עובל או גובה החל/חרת וישנו את צורת וו סגירה אה ו/אמערכות כאמור יתכן ויכוסו בתקרה קל

 טיפול במערכות הנ"ל.לתחזוקה ו

רת, השייכים לכלל צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקו ן ועוברותאו החניה, יתכ לתקרת הדירה, או המחסן ךמוובס רותיצפה, קרב .21

 ם. שותפיהבניין, ומהווים חלקים מ
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כנון, תה וציללאי בהתאם ,ך רישום וחלוקה סופייםם וייתכנו סטיות ושינויים בתהלייאינם סופי ם,חלקים הצמודית המגרש, הפיתוח, והגבולו .22

 הרשויות.הביצוע ולדרישות 

ה כבר בחיר כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפי המפרט המאפשרמידה וטרם חתימת החוזה עם הרוכש התקדמה הבניה הסר ספק בלמען  .23

 ותזכ וו/א דרישה וש לא תהיה כל טענה ו/אשרויות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכפתוך אחת האמ . הקבלן יבחרלם, לא תתאפשר בחירההוש

 בחירת הקבלן.בחירה או החלפה בעקבות 

חשמל השימוש ב עלות , וזו שתשרת את דירות הפרויקט או חלק מהן.יחובר למערכת החשמל המשותפת של הבית  - T.V-ל גבר אנטנהמ .24

 ית המשותף.הבחלק מהוצאות תהיה של המגבר 

 תילה.שי מכלבלא אאדנית בן לשתול צמחיה ישירות אי  - (ככל שישבאדניות בנויות ) .25

מקצוע, יתכנו תופעות טבעיות כגון: הבדלי וחיפוי ובכפוף לתקנים הישראלים ובהתאם לכללי ה, בריצוף באבן טבעית -ם הבדלים בין אריחי  .26

 בטאות בכתמים דמוי חלודה. ת)ברזל( המ יםחמצנות מינרלים, "עיניים" וכן התגוון, גידרקם, מ

ח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן לא אינם בהכרבטחון וכו'(,  ם, קירות נושאים, קירותיוד)עמ ייןנשלד הב מערכת -י בחלקי בניין שינו  .27

הריסה ו/או כוללת העבודה כל  כןת ומחיצות. לבתקרות, רצפות, קירוגז וכו'  שורת,מערכות מים, ביוב, חשמל, תק תוכניות נתיבימסומנים ב

 .בדיקה תחייבמ, זקהחת הלאחר קבלבקירות, תקרה או רצפה  חדירה לעומק 

מים יוב ופנים וחוץ(, ו/או למערכות אלקטרומכניות, בבניה החסומים בזיגוג קבוע, חלונות בחלל גבוה )של פתחי   - זוקה וניקוי הגישה לתח .28

ם ופיג), 1139 יוד מתאים והעומד בת"ידרש רק מורשים לעבודות גובה ובצנקצוע ובאם מ רק ע"י בעלי גג/ות עליונים, יעשהו/או 

 .מם/תלוי, סנפלינג וכו'(ותרמ

ות סות(, לרבומרפ מעבר בשטחים פרטיים )חדרים , הקונה יאפשרןקירות בחזיתות הבנייגגות, ו ןוניקיורך תחזוקה לצו  -טי מעבר בשטח פר .29

 .ובתאום מראש ןהעניילים, הכל כמקובל בנסיבות כיוד מכני וצ נפלינג, הנחתקשירת פיגומים, ס

 נים וכו' תקשורת, גנרטור, מעליות, משאבות, מפוחים, מזג ון: חשמל,ככול שיהיו כג -ומערכות אלקטרומכניות  ותכני טות כשל מער תחזוקה  .30

 .וראות כל דיןת התחזוקה ובהתאם להתאם להראונה בהתיעשה ע"י נציגות הבית ו/או הקו

צורך חרום ל בעתומה ישמש את כלל הדיירים בק שראי ניצוחחילוץ  ימוקם חלון/דלת ןבבנייבאחת מהדירות בכל קומה יתכן ו - חלון חילוץ  .31

י בעת חירום יאפשר תח זה, וכבפוע קבמתחייב כי לא ייקבע סורג  ,ן/דלת החילוץאשר בדירה אותה רכש ממוקם חלו ,ומילוט. הקונה מעבר

 רה.יזה לרוכש טרם בחירת הדעל המוכר להעביר מידע החילוץ.  תאל חלון/דלה ת המעבר בדירא

ועית רכות אלקטרומכניות ואחרות המחייבות תחזוקה מקצהותקנו מעבחלקיו השונים במבנה ו -שוטף במערכות  ולטיפלכה רהד .32

הציוד או המתקינות  רות ספקיותחבצרנים ו/או הבמבנה, את נציגי הי בלת החזקהוך לקחלה החובה לזמן בסמהמוכר ושוטפת, על 

 התחזוקה.וש ימושן הפלאו יתבלנציגות ה קבלת הדרכה הציוד, לצורך

 

 אחרות הערות כלליות

ות באופן מושפע ,יטגרנולש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט ו/או י -)מיסעות, מעברים, שבילים וכו'(  חומרי גמר ססמיות על השפעות  .33

 ותי ו/או תפקודי בתופעהחטיע בגמפ  לאין כ יו. למניעת ספק יודגש כן יתכנו סדקים זעירים ברצפות אלכתרמיות ול אוות ססמיות ו/טבעי מתזוז

  ת התופעה.ומרים אלו. יש לבצע תחזוקה שוטפת בהתאם לשכיחולחפיינית טבעית זו, האו

כולן הן בנוסף ומבלי לגרוע  טוראות המפרה בתכניות, וכי וע מההערות האמורות ומבלי לגרנוסף מובהר בזה כי ההערות הנ"ל הן ב .34

 מור בהסכם.מהא
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   םיויזיכ אות ל טב  –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 
 חדותהערות מיו

ן לצו ותיקו 1974-ל"דלחוק המכר )דירות(, התש 6נדרש בתיקון מס' יכוז זיכויים אלה הינם בהתאם להוראות המכרז וכר .1
 ותכניתוה טמהמפר םלהלן לא יבוצעו שינוייעפ"י הוראות המכרז, פרט לנרשם  י(. מובהר ככר)מפרט המ 2015-המכר התשע"ה

 יובים אחרים.ים ו/או חא יבוצעו זיכויהמצורפים להסכם המכר ול
 

 כוללים מע"מ.אינם  להלןהמחירים הנקובים  .2
 

 ימת הסכם המכר.תדוע ביום חהיהבסיס:המדד  ד תשומות הבניה, מדדודים ל:מדזה צמהמחירים הנקובים בנספח  .3
 

מסגרת הליך שינויי ה )באל יםל זכותו לזיכוירצונו או אי רצונו לנצ לע לן,בה/קריע לחבדלהורוכש הדירה ון שעל המועד האחר .4
  מכרעד החתימה על הסכם הימים ממו 30וך "(, ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/הקבלן בתהמועד ההודעדיירים( )להלן: "

 ום קודם למועד קבלת ההיתר. י 60לפחות  רהובכל מק
 

תתקבל כוויתור התקופה, בלן בתום תזכורת ע"י הק עתאמור ובכפוף למתן הודהך אריתד העכאמור  אי הודעת רוכש הדירה .5
 .לזכותו זו על פי כל דין

 

קנת המטבח תק החברה, הספטבחים שאינו בחר ע"י הרוכש ספק מם וככל שנוכנניניצול זיכוי בגין ארונות המטבח המת .6
 .וונחשב ועל הרוכש תמסירת הדירה, ובאחריו תתאפשר לרוכש רק לאחר

 

 .308/2016על הפריטים הנ"ל בלבד, בהתאם למכרז מר/ נגד ויתורי לקבל זיכוי כידוע לי כי זכות .7
 

ה בהתאם למועד יתשומות הבנד וא מוצמד למדכאשר ה ן בגין הממכרלום האחרומהתש סכום הזיכוי הכולל והמצטבר יקוזז .8
 הזיכוי.

 

 .י כל דין. ישות על פלא יפחתו מהדר הנקודות ותשתיות החשמל רספשמ יתנאבינתן  להזיכויים לנקודות חשמ מתן .9
 

רותים חדרים כאשר חדרי השילכל שני  לפחותים לחשמל, במתקן ביתי יותר מעגל סופי אחד בהתאם לחוקים והתקנים הנוגע .10
שול ומזגן אינם כלולים יב ים,לח כיבש, מדישמלי, מכונת כביסה, מים בחישוב החדרים. מעגלים לדוד חיאינם כלול יםוהמעבר

 הנקודות והמעגלים הנ"ל.עגלים סופיים, ובהתאם לכך אין אפשרות לבטל את נדרש של מבמספר המזערי ה
 

יסית ל משרד השיכון והבינוי, והיא בסשרט הבסיסי מפהינה על פי הטלפון במפרטי המכר /ר/בית תקעהמאו כמות נקודות .11
 מנה.מת פחיהץ לללא מומ ונורמטיבית, ולכן

 

י תתאפשר לי אך ורק לאחר קבלת ריט מהפרטים הנ"ל, האפשרות להתקינם באופן עצמאוי בגין פאת הזכות לזיכ ככל וניצלתי .12
ר בטרם ר לצורך מדידות וכיו"ב לא תתאפשכם גישה לממג ספק יובהר כיל חשבוני. למען הסר חריותי וע, ובאהחזקה בממכר

 מסירת הממכר.
ים יצוקים ובנויים והסתיימה התקנתם יחשבו ים באלמנטים/ביוב. הנמצאי צנרות לחשמל/תקשורת/מכש ודגיפק סמניעת ל*

 מכרהמור במפרט האותו לזיכוי מעת רוכש על מימוש זכעניין הודמכר ללחוק ה 6ם "התקנת הפריט" כמשמעותו בתיקון כסיו
לבחור פריטים  ו ספק. לא תינתן אפשרותתאוצל ארק ורו אך חפק אחד מספקי החברה יב*פרטים שונים המוצגים אצל ס

 ספקים שונים לדוגמא: כלים סניטריים וברזים. שונים בין
 

קונה על הה/המוכרת וברו, בחתימת החים המפורטים בטבלה זם המתומחרריט/ימימש הקונה בפועל זכותו לזיכויים מהפ .13
 ט המכר.רמפם ביסכמוויים מנשבצע הקונה כאמור כשי נספח זה, יראו השינויים
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 : מקרא

 חידה. י -יח'

 מטר מרובע.  -רמ"

  מטר אורך.  -מ"א

 לבן+ חומר שחור+ עבודה.  חומר -קומפלט

  ד בודד.פריט אח -פריט

 
 
 

 יכוי בלבדז מחיר בגין  - שא: ארונות מטבח, רחצה נו
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 בודהע

 יח'
מחיר זיכוי 

 חש"ח' ביל
 כסה" תוכמ

3.3.1 
רון כולל א) אמ" 5 נות המטבחלכלל ארוזיכוי 

מטבח, מטבח, ברז תחתון/עליון, משטח עבודה, כיור 
 מכר.(, לפי התיאור שבמפרט החיפוי מטבח

 4,881 --- --- --- מפלטקו

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי(, לפי לילכחדר רחצה )בארון רחצה 

 תיאור שבמפרט המכר.ה
  --- 600 --- פלטמקו

 
 

 יכוי בלבד יר בגין זמח  -ת ואביזרים נושא: קבועות שרברבו
 

 
 ת:הערו

 כוי פריט+התקנהים כוללים זרי.כל המחי1
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 טיפר קומפלט ר.ור במפרט המכלכיור רחצה,  לפי התיאלת ברז סול 3.6

3.6 
 טפרר במו,  לפי התיאטילת ידייםנסוללת ברז לכיור 

 .רכהמ
   80 פריט פלטמקו

   126 פריט קומפלט יאור במפרט המכר.,  לפי התלת ברז לאמבטיהסול 3.6
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 כויים ימחיר בגין ז  -תקשורת / נושא: חשמל
 

 ףסעי
 טבמפר

 המכר
 תיאור

 חומר/
 העבוד

 יח'
' מחיר ליח
 בש"ח 

 סה"כ מותכ

   72 פריט קומפלט זיכוי –קיר/ תקרה  ודת מאורנק  3.7

   78 פריט ומפלטק זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט טקומפל טלפון נקודת 

 
 : לטבלאות החשמל/תקשורת ות הער

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

 ע. פני ביצוייחסים לזיכויים למת תקשורת חשמל/  המחירון  . מחיר2

 
 
 
 
 

               ____________    ____________   ____ ________ 
 המוכר תחתימ     ךרי תא         החתימת הקונ                 

 

 

 

 

 

 

 


