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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   :2יף עס              

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

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

 
 הירין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזיאור 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. שטחים ירה ובדימורים גו( רשימת חדרים 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(3)טבלה   :3.5סעיף         
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   :3.6סעיף         

 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         
 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )  :5 סעיף
 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (. 6.2.1-6.2.8רש )גמפיתוח ה  :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   
 .םי: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדייר7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6ף סעי  
 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   
 )רישום ופרטים(.שותף מ בית  :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   

 
 פחיםסנ
 

 סמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.מ א' פחנס
 .ואזהרות הערות כלליות נספח ב'

 נספח ג'   טבלאות זיכויים. 
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 חדרים  4 מס' חדרים: / מדגםדירה  מורשת מודיעין  שם האתר: 

 72 דירה מס':   

 קרקע  קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':   החני  

 4 : 'סבנין מ  
 

 
 

 "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            511847337' ח.פ. מס ( בע"מ. 1993)נגב ה ניץ בורפ:  נספח לחוזה בין   

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .המקומיתות רשה "ייקבע ע: בית מס' מורשת: בו חר  ןיעימוד: 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    

 .לראשיי קעמקר תרשו: שם המחכיר 2.1    

  :  ת החכירהתקופ תחילת   :תקופת החכירה 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

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

 .(ניתחיצו)כניסה  כלי גינהלמחסן ו חצר ,צפתבה מרוחר ,מרפסת שירות*ם )מקלחת(, ריוהה חצרחדר אמבטיה(, ) כללי חדר רחצה פרוזדור,

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

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

 קירות החוץ של הדירה.העוברים על פניהם החיצוניים של  צר על ידי הקוויםונהשטח הכלוא בתוך המצולע ה )א(    

  –לעניין זה      

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

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 של קיר החוץ; כזובמררה אחרת יעבור קו המצולע האמור שר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין דיאכ     

 פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" צוניים של קיר חוץ החי יו פנ" (2)     

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

 המשטחים המשופעים והאופקיים; טל האופקי של כל ההי פיל  דלבב חתות בדירה יחושב פעם אשטחו של כל מהלך מדרג (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ן והבניה נות התכנוקתואם לנדרש בבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

 תר(. להי שהבק)ניה קנות התכנון והבת –הלן )ל 1970      

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

 

 :רה באופן בלעדי את הדי  המשמשיםשטחים נוספים המוצמדים לדירה או פירוט  .6 

 אין. :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1   

כנית )יש לצרף ת כמפורט בנספח א' להסכם המכר: מס' רור עשן(לשח רהקתב חים)בעקבות פתמקורה חלקית  / המקורחניה  6.2  

 המוצמדת(; החניהקום עם סימון מ הישטחי החנ

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

 אין. :(3)בשטחמרתף דירתי  6.4   

 אין.: בשטחה ירדלד צמומגג  6.5    

כנית החצר המוצמדת לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות )ראה ת כמפורט בנספח א' להסכם המכר: (4)בשטח לדירהמוצמדת  חצר 6.6    

 ; ואחר'(

 . שטח(ו)מהות  לפרטםאו משמשים את הדירה באופן בלעדי יש  נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/יםחטאם יש ש 6.7    

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהנפת המסתור תהיה לס רצ)יתכן ומפכמסומן בתוכנית המכר.  :סהיבכ רתומס    

     

 הערות לחישובי השטחים:     

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

 של קירות הדירה הגובלים פניהם החיצוניים  ת ועלהבנויים של המרפסחוץ או המעקים ה ותריק של ים על פניהם החיצונייםהעובר    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, חחשופה ו/או מקורה בשלמות או ב ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

 שיש בה כדי להשפיע על   הלוצה והן מח הקרקע ית כלשהי הן בתחוםיזפ הינילב וחות ובכפוף יחסית לשושנת הרלמיקומה בבניין     

 .שיפת המרפסת לשמשח    

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

 ר במלואו.ח הקייכלל שטיסן גובל בשטח משותף המחר קי ראש; כהקירצית הרוחב של שמתחת למחרק השטח  אחרת ייכלל    

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי , הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3    
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 יר המרתף ר קכאש ר;הקילמחצית הרוחב של שטח שמתחת ייכלל רק הריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ    

 ל שטח הקיר במלואו.ייכל גובל בשטח משותף     

 ע במפרט המכר יפוהמ חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 סטיות קבילות: .7  

 אותן כסטייה ממפרט זה: אויר אולות פורטות להלן הן סטיות קבילמההסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6מפורט בסעיף כ ריות    

 לא נאי שאי התאמה מתיאור זה ובת יה ו/אוטיכס ושבייחות למעשה לא המכר ובין המידסטיות במידות המצוינות בתוכניות      

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

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

     .(ועות שרברבות, ארונותקבם, : אריחים, חלונות, דלתות, תריסיריק םיזראבי)

 

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

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

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

 בע"מ. מהנדסים ןי רבימשרדי פר   "(:המהנדס)להלן "  לדהשן ו נתכי לשם האחרא .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
 

 ישנו את י שלאבבניין, בתנא וחלקים אחרים ותרחא ותריד פנימית של ס שינויים בחלוקההמוכר רשאי להכני    * 

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

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

     

 

 .תיאור הבניין  .1

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

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

""L17  ין ין בניה בתעשממפלס הרחוב ף החניה גישה למרת) לכל הבניינים רתפים משותפים. המ-2 ף תרק מעל מרנמצא

""L17 לבניין "H26").   

   
 
 
 

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

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

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

 כת חדרים שנועדו למגורים,ו מערחדר א -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1יף עס  4791 - דהתשל"( דירות)מכר חוק לפי   )*( 

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

 ותפות לכל הבנייניםשמקומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס כניסה 

 )ד(  עת לבנייןובהק

  מספר דירות 

 הומבק
 הערות השימוש ג סו

 --- -2 קומת מרתף 

מעלית, חדר מבואה קומתית,  בכל בניין:

מים וחדר משאבות   י/ מדרגות, מאגר

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

ם, ינת, מיסעות, מעברים, מחס יוחנ כללי:

יות לפי דרישת  ערכות טכנ מתקנים ומ

 המתכננים והרשויות. 

ת  שונות הממוקמויתכן ומערכות 

ים סמוכים  ן/ יינ בם ג ובבניין ישרת

וכים  ו/או ימוקמו בבניין/ים סמ

 וישרתו הבניין. 

 --- -1 קומת מרתף 

חדר , תתית, מעלימבואה קומ בכל בניין:

 . מדרגות 

, ם מחסני ם, חניות, מיסעות, מעברי כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

ין גישה ישירה  א  -1בקומת מרתף 

 . L17בניין ל

שונות הממוקמות   כות מערון כתי

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 
 
 

 L18מדגם  - 4בניין מס' 

 3 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( םימגור

  ת, מעלית, חדר מדרגו בחלקו חלל כפול(,  

  םניתקמ רי עגלות, חדר אשפה, דח

דרישת המתכננים  כות טכניות לפי  ערומ

   והרשויות. 

   , בפיתוחיםגז מרכזי יצובר

 . (1,4נים )בסמוך לבניי

 

ות  יתכן ומערכות שונות הממוקמ 

ישרתו גם בניין/ים סמוכים    בבניין

ים  או ימוקמו בבניין/ים סמוכ/ו

 וישרתו הבניין. 

 קומות מגורים 

 ותפוסייט
1-4 

3 

 )בכל קומה( 

, מעלית, חדר  תית ומ ק ה א, מבוריםמגו

ניות לפי  קנים ומערכות טכת מ, ות מדרג

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 5 מגורים  קומת

  עלית, חדרמגורים, מבואה קומתית, מ

ת לפי  וימדרגות, מתקנים ומערכות טכנ 

 ויות. דרישת המתכננים והרש 

--- 

 מגורים  קומת

 )פנטהאוז(
6 1 

  רעלית, חדואה קומתית, מם, מב מגורי

לפי   ת יוכנ ם ומערכות ט קנימת  ות,רגמד

 המתכננים והרשויות.  דרישת

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  גותמדר  חדר , ()לא מקורהקומתית מבואה 

, מערכות סולאריות, מתקנים  )מקורה(

ת(, לפי  כות טכניות )משותפות/ פרטיורע ומ

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 קומות הכל סך 

 למגורים  
7 --- --- --- 

 הכל קומות ךס

 יןבבני 
 )הראשי(.  העליוןלא נכלל הגג  במניין הקומות 9

 
 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

 התכנון והבניה  תה בתקנותין ]כהגדרלבני יזו מהכניסות היא הכניסה הקובעתלבניין, יש לציין א אחת הסכנימ יותרבמקרה שיש  )ב(

 ר([. יתלה )בקשה  

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

   ,.. וכו'.2,1,0ן וגמעליות כהבחב'   
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 בניין: בכל (ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  עד למפלס הגג. מרתף  ממפלס קומתה רומק: ן כל חדר מדרגותיו אפ ;1: ין בניבי המדרגות /מספר חדר    

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

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

 אין. :שבתד גנון פיקו מנ; 8: מספר נוסעים לכל מעלית   

 .אין :רמעמדת שו  1.6  

 

 :(ין בכל בני ) גמר תו ודעבחומרי הבניין ו  .2

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

 ; לדהש מהנדס : לפי חישוביעובי  , םטרומייתועשים/טים מו/או בטון מזוין מאלמנ בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקעתקרו  הרצפ 2.2

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

   ות התקן הישראלי למניעת החלקה.נגד החלקה בהתאם לדריש הריצוף בניין המגורים יהי                  

   .1045מס'  ישראלי תקןלפי  :דוד תרמי י ב; לדהש ישובי מהנדסי חלפ עובי: .: בטון מזויןחומר :קומתית ה ותקרהרצפ 2.3

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

  .השלד מהנדסלפי חישובי  עובי: השלד. : בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדסרחומ גגות הבניין: 2.4

 :  1045לפי תקן ישראלי מס'  :תרמי בידוד  עץ.ויה תוחיהנלפי וז ואיטום: יקי נשיפוע   

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

 שלד.הדס מהנחיות נהלפי  ,(בלוק תאי )איטונג וא בטון,לוקי החוץ ובצד הפונה לדירות, ב  

   :1045ישראלי מס'  לפי תקן :ד תרמי דו בי המהנדס. נון כתי לפ: עובי   

 הישראלי. םצבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התקני                   

 גימור קירות חוץ: 2.6

 יה.ים בהיתר הבננאתהי לפהכל גמת קרמיקה. ודח וי קשיו/או אבן מלאכותית ו/או חיפ טבעית : אבןעיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

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

 או משולב, לפי ו/ או בלוק תאי )איטונג(ו/ון טבאו בלוקי מזוין ו/ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 .  1  חלק 1004י  " ת י  פ   קוסטי הנדרש על הא   דוד ור הבי מקרה יעניקו את שיע   עץ ובכל לד והיו הש   דס מהנ   נחיות ה    

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

 :י ראש מדרגות חדר 2.8

   ;הנדסלפי חישובי המ עובי:משולב. ו בנוי או וין א: בטון מזחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

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

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

ן מכומטעם  ירוק" בעל "תו תקןאקרילי ן מלביגימור  נתטי+ סיד סישכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:   

   תקנים.ה

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

 חלקה. נגד הת והפודסטים ופסים מחוספסים כולים תואמים לאורך המדרגופיהתקנים הרלבנטיים, ובעלות ש  

 יבוצע על פי הוראות כל דין.ות והמעלית גרמדה האקוסטי לחדרי דודהבי . 2279הכל בהתאם לת"י               

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

 חדר המדרגות.באמצעות : )ראשי( לגג הי על 2.8.5 

 :ומתיתמבואה )לובי( ק 2.9

בן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, י קשיח, דוגמת אויפבח קירות פנים יהיו רמוגי: מרחו : מבואה קומתית יםירות פנגימור ק 

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

 צע יבוכת לא )במקרה של תקרה מונמירוק"  מלבין סינטטי "בעל תו תקן בע צח + : טיחומר: גימור תקרה 

 .ןאבן נסורה או גרניט פורצל: ריצוףמעל תקרה זו(.  חטי               

 צד חיצוני בלבד(.בתנור )  פח צבוע ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית ו/או לפי החלטת החברה.פרוזדורים לדירות:  

  :ראשית ( כניסה)לובי מבואה  2.10

משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי  ובהחות עד לגפל, ן(גרניט פורצלאו יל )רגרמיקה אבן נסורה או ק: חומר: פניםימור קירות ג

  הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(.
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 או תקרה דקורטיבית.  נהרת משו/או תק פוליסיד  י דוגמתטטמלבין סינ: טיח + צבע חומר: גימור תקרה

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-מא יפחת ל דדבוושטח אריח  צלןפוריט וג גרננסורה )שיש( או אריחים מסן אבחומר: : ריצוף

 .למניעת החלקה

, בחזית 816י ה ות"ום לפי תקנות התכנון ובניינתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומי

 ת.רשות המקומית הרישי דהיה לפיצוני ומואר, עיצוב המספר יהבניין יותקן מספר בניין ח

ארונות . (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,ת פוליסיד דוגמ סינטטיצבע ב צבועטיח קירות ותקרה: : למחסניםוזדורים רפ

 צד חיצוני בלבד(.) רופח צבוע בתנ למערכות:

 :גימור תקרה. םיקנהת ק" מטעם מכון ירוקן "תו ת בסיד סינטטי , בעלצבוע ן טובב: גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

    קן ירוק" מטעם מכון התקנים."תו תבמלבין סינטטי, בעל : בטון צבוע חומר

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

   :משותף חדרים לשימוש 2.12

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

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו' חות,)למעט גומסינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבוע: טיח ר קירותומי ג 

 ו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.ע סינטטי. כל הצבעים, בעל "תע בצב ובבטון צ              

 משולב.רצלן או ופו ראצו א: אריחי קרמיקה או טרצפהור גימ  

 ה )גרניט פורצלן(, בהתאם לדרישות כל דין.קרמיקעבודות גמר של הרצפה והקירות יעשה ב :)באם קיים חדר( פהשא רדח

 

  :הערות

 צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. בבטון  או  פנים בטיח ו שצביעת קירות/תקרה יע . 1

    .למניעת החלקה 2279רישות התקן הישראלי בהתאם לד הלקהחיהיה נגד  פים(שותהמ בשטחים)בדירות ו  בניין בריצוף . 2

 

 ום ומחזיר שלטת ע"י מערכת אינטרקית הנלמבעלת פתיחה חש )אלומיניום וזיגוג( המבואה במכלול: יש, משולב ן לבניית כניסה דל 2.13

 (. 3.7.8סעיף )ראה קום שמן, כולל אינטר               

 (,תר הבניהיוה ת הרשויותלפי דרישו אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תוכנית )מתכתיש,  :1ין י נבב: ין ינוספת לבנ, יאהיצ סה/כני לת ד

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

 .וי אשכיבור ובאיש יועץ הבטיחות ית, לפי החלטתאו סגירה ידנ , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש :ת חדרי מדרגותתו דל 2.14

 לפי היתר הבניה, חומר וכמות, תאור :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף פח. דלתות ניים:טכ םי דרח דלתות  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישםמשותפי  וחלקים חדרים ,םכניי ים ט/חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים, , לובי, חדרן לבנייסה ני בכ, הרו תא        2.16

 לה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  רת ליורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאוגמהן ייבבנ                 

  .ותהמדרג רלהדלקת  אור בחד                 

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

 או נפרד לכל מחסן, מונה או לחילופין התקנת  החשמל של כל המחסנים למונה נפרד,ת ונהזר חיבו: דירתיים ניםמחסורה באת     2.18

 .והחלטתו המוכר תבחיר עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

  יפל יםשל הבניין/ ותף המשוש של הרכהזנה ממערכת החשמל  : יש.ותלמערכות אלקטרומכניות משותפלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

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

 תו אשרתשיפות משותהתיקון של המערכות ות העלוי, התשלומים ו/או , בכפוף לאישור הרשויות השונותבמגרש סמוכים נן/יםייבנ

 (.ישולמו ע"י נציגויות הבית של הבניינים במגרשעניין ה "פע הבניינים כלל

 

 פרטי זיהוי( –יאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א' ת .3

 :*גובה הדירה 3.1  

 מ';  2.50 -מ לא פחות: הריצוף עד תחתית התקרהמפני  רההדי  גובה  

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

   מ'; 2.05 -לא פחות מ: (שרכנ חסן דירתי )באםה מגוב*   

 

 ילליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימות, בלמעט תחת קורות, מערכהערה: * 

 י דין.ירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פבי חלקי דהקבוע לג  
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 המשמשים אותה.המוצמדים לה או  חיםטשובה בדיר וגימורים ריםחד רשימת – 2ס' טבלה מ 3.2 

 שלאחר טבלה זו(. בהרות, ה/רות)ראה פרוט יתר בהע  
 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)יפויח אריחיידות מו

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
  יר לזיכוי למ"ר/ מ"אחמ

 ם ם חדשיבשקלי
 רות עה

 כניסה 
 י בטוןקול ב  בטון,

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ךת בהמשובהער טראה פרו אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

ה  בגוב   חיפויח העבודה רך משט לכל או אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
  . וןחתמעל משטח ארון ת  מס" 60-כ

 )באם קיים(.  למעט אזור חלון
 --- ( 4)ראה  חתון ת י מעל משטח ארון  חיפו  ראה פרוט בהערות בהמשך. 

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

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

 פרוזדור 
או   בלוקי בטון בטון,

 ( 1)אחר
 . וט בהערות בהמשךפרה אר אין ( 3)ה אר ( 2)אחר 

 ר שינה הורים ד ח 
 בלוקי בטון בטון,

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

 חדר רחצה הורים 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחר וא

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

 ון התקנים. מכ  טעם וק" מרתקן י  "תו
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך בהערות  טופר ה רא 

 נה שי   חדר 
 בלוקי בטון ון,בט

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

 ד ממ" 
   מזויןבטון  

 לפי הוראות הג"א 
 . ות בהמשךראה פרוט בהער אין ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 כללי חדר רחצה  
 ( אמבטיה ) 

 בלוקי בטון ון,טב 
 ( 1)ראח וא

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

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . משךה ב  ערות ט בה ור ראה פ 

 מרפסת שירות 
 וןבלוקי בט בטון,

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

   בה מרוצפת ח ר 
 בלוקי בטון בטון,

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

 . ךראה גם פרוט בהערות בהמש

 סה תור כבי ס מ 
 בלוקי בטון בטון,

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

 כלי גינה   סן מח 
או   וןבטקי ובל  בטון,

 ( 1)אחר

צבע  קירות ור מיג .ח טי
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 ורצלןגרניט פ 

 עובי קירות מחסן לפי החלטת המהנדס.  אין
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 

 י  ת ר די מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

בטון או  קי בלו בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות ור מיג .ח טי
סיד    ימור תקרהאקרילי. ג

 .  סינטטי

 ורצלןפ יט גרנ

 עובי קירות מחסן לפי החלטת המהנדס.  אין
ממצג החברה  
 לבחירת הקונה 

 לטבלה:בהרות הו הערות 

 ניתן  ,הלכא יוכל שיהכ -שים למחצה מתועשים/מתוע חוץ רותשל קי ם)בדופן פני בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

 בלוקי גבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות  ,סות גבלוחשויה מו תהיה עשל קירות אל שמעטפת הפנים  

 י בחדר תאי/בלוקי גבס.טון/בלוקי בטון וקי בון/בלטברמי של בנייני מגורים(. קירות הפנים )חלוקה פנימית(: יהיו מ: : בידוד ת1045בת"י   

 היצרן או בלוק בטון. ים" ע"למיים מיד"ע מבלוקים המוגדרים רחצה ייבנו הקירות         

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

 .סבחות גמלויעשו  של קירות אלות הפנים עשת למחצה, יתכן שמעטפותמ ואת מתועשיבוצעו בשיטה  באם קירות החוץ עורף.פקוד ה        

 ן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תק לבן. :גוון  צביעה בצבע אקרילי.  

 לבן. גוון: .דיסילופת בסיד סינטטי דוגמעה צבי .לפי החלטת החברהולב, שמגבס/ בגר/ או : טיח /טיח מר תקרותג

    ת  סוגי ריצוף לבחיר  . R-9ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה   9227י ת"   דרישות סוג א'. העומד ב   :ףצו רי  ( 3) 

   . לן חים מסוג גרניט פורצ מפורט להלן: ארי תאם ל , ובה ר כ הקונה  מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/או הספקים שבהם יבחר המו 
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ס"מ או   45/45או  ס"מ    60/60במידות  ניטרלי.    -מהן היא בגוון בהיר    ת שאח   ת פחו ונים ל דוגמאות/גו   3  -יצוף ו סדרות של ר  4  מבין ה  חיר ב ל 

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

  אלו   במידות   ור מהצגת אריח המוכר יהיה פט ת הספק( ר הצ וה  ור "י אישתן לאספקה )עפ אינו ני    ס"מ  45/45ת  במידו   ף במידה ואריח לריצו  

 חייב להציע לקונה סדרה נוספת או מידות אריח חלופי כמפורט להלן:  ה ם יהי אול 

   המוכר( :  לופות היא להחלטת )הבחירה בין הח   

 . ס"מ   60/60ס"מ,    33/33  חים: י רבנוסף למידות הא    אריח במידות חלופיות    א. 

 סדרות של ריצוף   5יציג לקונה, לכל הפחות,    ר כ, המו ריח מידת א לכל  , כלומר ד לריצוף יח המיוע לכל מידת אר   ף וצרי  של סדרה נוספת    ב.   

 טרלי;יר ני ון בהו ג לפחות אחד מהם ב בדירות מגורים,   בשימוש   וגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים דוגמאות/גוונים התואמים לד  3-ו           
נטיות ובדרגת התנגדות ווה הרל קיק והחנה תקיודרישות ה   2279"י  . העומד בדרישות ת סוג א'  :תושרומרפסת  רחצהבחדרי  ריצוף -  

לפחות שאחת דוגמאות/גוונים    3  -סדרות של ריצוף ו   4ירה מבין  , אריחים מסוג קרמיקה לבחR-11וברצפת תא מקלחת R-10 להחלקה  

חלקה הה   ת מניע   דרגת   האמור לעיל. לפי  וגמאות המוצגות לדייר  דה ו  ת ודר ו מתוך הס יחים ייקבעמידות האר  טרלי. ני -  בהיר   ן ומהן היא בגו

 ג החברה או הספק, שיבחר על ידה.צי שת הרוכש תעשה מאחת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,    בחירת תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.    א ל 

המתאימים .  ניטרלי  -א בגוון בהיר  הי ן ה מת  דוגמאות לפחות שאח  3  -סדרות של ריצוף ו   4מבין   ה סוג א'. לבחיר  :ברחבה מרוצפתריצוף  -

או חברה ציג ה ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה   חשוף לגשם. שאינה פחותה לריצוף ז, ובדרגת ההחלקה וקעי נייפוצירת שבגודלם לי

 יפולים(.ורך בשאין צ ,)במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח הספק, שיבחר על ידה.

  חדרי רחצה: פוי י ח ( 4)

  30/60-ס"מ או כ   25/33-ניטרלי. במידות כ   –שאחת מהן היא בגוון בהיר    ם גווני ות/ וגמאד   3ת הרוכש מבין לפחות  לבחיר   -סוג א'. קרמיקה                 

לבחירת בקרמיקה במידות ירות פוי קיח) שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. וכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, ס"מ. בחירת הר

 אקרילי(.  + צבעטיחרה תקלדלת. מעל החיפוי ועד יר עד גובה קו משקוף החמהמ ינוהקונה ללא שי

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

פות והנקזים רות, הרצזהה לגמר הקירות. הקי הקימרקי וחיפובידוד אקוסטי  רה מובנית כוללגיצע סה תבויובמחיר הדירה. לצנרת גל

 יין/חדרים סמוכים.למניעת מעבר מים לחלקי בנ םיאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיי טוביםם רבאזורי

-במידות כ   ניטרלי.   –  ר יהב   שאחת מהן היא בגוון  גמאות/גוונים דו   3חות  ין לפ במ סוג א', בחירה    –חיפוי קירות קרמיקה  : מטבחחיפוי ב  

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

י הסף העליון של החיפווסביבו בקו  נור רי התמאחו  ם א חיפוי קירות תו   BIר התנור אינו ביחידת  טח העבודה )מעל ארון תחתון.  כאש מש 

 טיח + צבע אקרילי.  : קירות וב  חיפוי ה מ' מעל הריצוף(. מעל    1.50ועד הרצפה )גובה   י מר ק ה 

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

  הערות: 

 רות לבחור פק אחד ולא תינתן האפשס לש רבחרוכש תעשה אך ורק ממודגש כי בחירת הספק יניעת מל – דייר/בחירת הרוכש 

 ם, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.ינוים שפקסמנים ושמוצרים  

 ת מחוסמת או בנוי כדוגמת יתר הבניה( מעקה אלומיניום משולב עם זכוכיעיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בה – מעקה 

 "."מעקים ומסעדים 1142פי הנחיות ת"י זית ולהח        

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםן יבל ות,שר רפסתומ חדרי רחצה, ממ"ד רה,בכניסה לדי – רשי מפלסיםפה 

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

 בטבלה. ויןהמצרות יעשה לגובה קיפוי היחגובה   - חיפוי קירות 

 ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -ת קמורות שאורכם פחות מ ו נ יש פי   אם ב   , PVCום או  פרופיל אלומיני יבוצעו פינות מ   –י  יפו בח   ת ו נ פי פרופיל   

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

  אוו/ דהלפ ו/או עץ ו/או בטון (בסימון בתוכנית המכר ביייח ברי שהדה להתקין, ומבלככל ותבחר החבר) – ותקורה/ ,רגולהפ 

  .בלמשו 

 , ארונות למערכותת מחופים, בגב ארון מטבחלמעט בשולי קירות וחזיתוס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 (.ום פינות )גרונגא קיטם, ללילואזורים טכניים. חיפוי ושיפו 

  לפחות. מ"מ 3של  בין אריחים )פוגות( חמרוו עצובירש דנרמיקה, אבן טבעית וקנים לריצוף בדרישות התק ילפ – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 במסמך אחר פרט מכר זה  או לה, במכך בטב לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין  יוד ומתקנים)מובהר כי צ

 .ישה(כרה םכהסשצורף ל 
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 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים יכלולון האר ן:ארון מטבח תחתו    3.3.1 

 כלים. למדיח  ה)כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, הכנ ה לכיריים מובנותהכנ

   . MDFון עץ )סנדוויץ'( או ראלקי הר חקט. שאון יהיה מעץ דיגב הארהיו מעץ )סנדוויץ'(, וי םיפדהמגוף הארון ו                    

   ות מעלחפס"מ ל 90 -דה יהיה כס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח העבו  60-יהיה  כעומק הארון, כולל חזית הדלתות,                    

 ון.ראתית התח בות שללמניעת רטי עמיד למיםס"מ ובחיפוי  10 -של כ הבוגב( סוקלת הארון הגבהה )סף הרצפה. בתחתי  

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

 י( שיוצגו ע"י לבן ואחד בהיר ניטרלד אח םהמ) פחותגוונים ל 5מתוך . לבחירת הרוכש קהייפורמ: י נציפוי חיצו : מתכת. ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: פנימי וגמר מדפיםציפוי שיבחר/ו על ידי החברה.  םספק/יו הו/ארה החב  

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  מידות  

    ראה נספח ג' :חתון תהמחיר לזיכוי בעד ארון המטבח   

     

מאבן  ס"מ 2-פחות מ אל וביבע עבודה לבחירת הקונה משטח ר:: תיאו ולכל אורכו  חתון ת חבטמן משטח עבודה מעל ארו 

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

קנט  תקןיו שטחכיור. בהיקף המ של החושטהמשטח יותאם להתקנה ת בכל היקפם. הארונולחזית  סס"מ ביח 2בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאע ע"י המוכר )הקונה רבקודו יעיבשאופן עליון מוגבה 

 . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. משטחנדרש כולל אף מים בכל היקף הה

  חתון,י ארון המטבח חלק תפלדות: י מ

 3ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה /רשיבח ים/קו הספר ו/אשיוצגו ע"י המוכמגוון  דוגמאות מתוך  הנוהק רתלבחי גוון:  

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

  

 .אין :עליון ארון מטבח    3.3.2 

 

שולחני תלוי או מונח הכולל כיור  העשוי עץ סנדוויץ' או טרספה, שועמתחתון ת ארון ,()כללי רחצה בחדר ן(:ציי ארונות אחרים ) 3.3.3 

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

  יצרן הארון.י לפ מיןו/או מל קהאיפורמ: ימי נפי ופצי . קהאיפורמני: ו יצח ציפוי   

    ראה נספח ג' הרחצה:רון א עדכוי בזי מחיר ל  

 

               :הערות  

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

בתוך ם בי המשול( ררט מקע)למ ביריים וכיו", כנורהמיועדים למדיח, ת םללי ח. (ן באורך הארו  פעמיים תשבמחו  תמשקיי 

   זה. אורי ה מתייחשבו כסטי  לאארונות המטבח,  אורךמידות ב 5% -טיות עד כס באורך הארונות. הארונות יכללו 

ונות המטבח אר בבגש בון כי יתכן ובקירחשב לקחת הבמקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונ ( 2) 

 שה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.גי ר לאפש ישתפים. ו גישה לקולטן/ים משי ח/תפ קיימים

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

  דלתות ומדפים, לרבות ,תו ו מבשל המטבח ארון  את קפסל וכרמה על ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     

וז למדיח של מים וניק הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת ו שיועד תבמקומו                        

 החברה תנחה את  ש עדובמו  עבאחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבתחת הכיור.           

 . הרוכש         

 

  יסה:כב ייתלתלמיתקנים  3.4

 אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה. ,מרפסת/הממוקם במרפסת השרות ץחור בקי חפת              

ימלי ק, באורך מינטילססה פיבחבלי כ  5,  יםגלגלכולל  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני תקן י מ

 .מטר סה"כ 8 -באורך של לא פחות מ סהביבלי כח כולל  מ"ס 120מינימלי של רך באואו מתקן מתרומם  ,ס"מ 160 לש

 ר.לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצ 

 .5100מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: : מסתור כביסה 
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    בס"מ( תדו ימ)  יסים בדירהותר ונותת, חל ו תרשימת דל – 3טבלה מס'  3.5

 

 תריסים ותונחל   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

)ציר   סוג פתיחה
 נגרר(   /(ככע"

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  /יוםמינאלו

 כת(מת

יחה  תסוג פ
  / כע"כ/יר)צ

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 פתח הבנוי ה

 )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.ע.כ   ררנג גג מזואלומ' 

--- 

--- --- 

1 

 ומ' לא אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 265/220-כ --- 265/220-כ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נגרר כ.ע.כ 

 מעל חלק קבוע 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 דניוי יב יכולל ג
 255/140-כ 255/140-כ ---

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 כ .ע. רר כגנ ג ג ו' מז ומאל

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ ---

שינה  חדר 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 2ה ניר שדח

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ.ע.כ נגרר   אלומ' מזוגג 

1 

 יידנ ה ילגל אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
מש  )מש

  הר שינכחד
3) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 או  נגרר כ.ע.כ

חיות  לפי הנ
 ג"א ה

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  ת/יםר יסים, הנגרורס   ףהד  ,זג  ה נגד דפל  ים,תיש  או כנף אחת 

          פי הנחיות הג"א. ילה ל רג ציר או   ס. כיל
--- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 

 ציר רגילה    +צוהר עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ

ח. רחצה  
 כללי

1 

 ציר רגילה  +צוהר   ץע 

1 

 וגג מז ' ומלא
 ינטו
 פ( )קי

--- 

--- --- --- 

 --- 35/115-כ 80/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 85/115 -כ 80/210 -כ

י  מחסן כל 
 ה גינ 

1 

 ח פ
 ה ציר רגיל
 דו כנפי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 115/210 -כ

רתי  י ד מחסן  
 צמוד 

  כל )כ 
 ( ד מ שהוצ 

1 

 לה ציר רגי ח פ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ
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 :ואחרות טבלהל ערותה

 הרכישה(. כםהסשצורף ל ך אחרבטבלה, במפרט מכר זה או במסמ צוין )הקיים בפועל רק באם 

ת קנט פולימרי בתחתית ו התקנללמים ויכלת דוימנה עתהיי דלתותלה. הציר רגי ובפתיחת 23 'סמ אם לתקן ישראליבודה בהתדלת עץ ל= עץ  דלת .א

= סוג הילרג ציר , םמיניוהנחיות יועץ האלולפי  רופיל:סוג פ= אלומיניום, אלומ' יתר בסעיף י' בהמשך(. אה פרוט ת )רלפחומ ס" 7הדלת בגובה 

ס( בקיר, ו/או לתוך גומחה )כית על כנף ררגף ננ= כ .ע.כגרר כי נלת, שתפלה+ מ= רגי יפ(ייק)דרסב נטוי טוי(, שתפלת )נ= פתיחה מקיפ פתיחה, 

כולל אטם  צף וקריתן מואפולי לפי הנחיות היצרן(,  במילוי בעובי: שלבי התריסים עשויים פח אלומיניום )תריסים ,יתנכא עהבתנוף = כנגיליוטינה 

  (.בחדר דיורחשמלית, האחד, לגלילה ידני  בוי)גי ילמו חשו/א הרצוע מצעותמעלה, בא גלל כלפי ס נתרי= גלילה . גברתאטימה מוגומי בין השלבים ל

 תות/דלה לסה"כ םיה תתאובלבד שהכמות הכללית בדיר להבטבם של אחד מחדרי רבתיאוני חדרים יכולות להופיע פים לשמשות, ותונדלתות/חל . ב

 .אווירג הויזמ תכמער פקודה לתכנ"מ כה ס 3עד   הפו מעל רצגבהיו ולי דלתות פניםיתכן וש חלונות המצוינות בטבלה.

המורכבים משני לוחות , קןות התלפי דריש רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) שקוף ג גוזי םע מאלומיניום ,)למעט ממ"ד( תויטרינו  /חלונות  .ג

ם ואביזרין קת תו יבעל יהיוביהם ית ורכהחלונו .מ(מ" 6של בי בעועם מרווח אויר לפחות,  מ"מ 4 )זיגוג בעובי ר ביניהםויאומרווח  םכית עזכו

 ת יותקנו על ידי מתקין מורשהחלונוגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. הם, גלצירי ,EPDMים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי מקורי

 תקןוי ת,לונוח ה ללכ תלוסיבמ :רשתות .עורף ת פקוד הלפי הנחיו,  רגרנ כנף/ים פלדה מזוגג עםיהיה חלון מסוג אלומיניום ד מ"במ היצרן. מטעם

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב

רות נה למרפסת שפום אטבח במבות רבל תכנון והבניה נדרש אוורור(נות ה)בחדרים שבהם לפי תק לקיר חיצוני  דלת מזוגגתו/או  ון חלר עדבה .ד

 .(סויפת כיות רפב)לר נימכ יותקן אוורור, או חלון הסגורה בתריס

  ום.ינימהאלוץ יועעפ"י תכנון סוג פרופיל, גוון,  .לומיניוםעשויים א םסי רי תהות ו חלונות הגרמס .ה

 . שקופה או עמומה )"חלב"(ת ותייחבטזכוכית תותקן  )באם יש חלונות(,רחצה בחדרי  . ו 

 . אש וי  כיב   ות יש דר י  לפ   ות, קבוע   או רפפות / ו   דלת ה ב סבכ או  ר מכני ו/ אוורו ו/או  ון  ( יעשה באמצעות חל שנרכש מחסן ל  ככ )   המחסן   ורור ו א  . ז 

מערכות , (יתקופטלס)פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,  5044ל ישראן תואמת לתק רב בריח, . דלת פלדה )ביטחון(ניסהדלת כ .ח

  מ"מ 1.25ל ובי שלוונת בעמפלדה מגויה בנ משקוף  .פר דירהדלת ומס תחתון, מעצור מברשת סף  ,ות"טוז"רנעה ו תיידר, צירים, מגן צילינד

 מוכר.בחירת ה לפי גווןל יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר שקוף המהדלת ו כנף . תולפח

  אש.בטחון/ת קומת קרקע יתכן ויותקנו דלתוב ותה לדירסי, בכנלפי הנחיות רשות הכבאות .ברההחרת בחיגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

ט ביל הבכ או מילוי אחר שווה ערך/ועם מילוי פלקסבורד ת על מסגר יםבקדוות מלוח יה משתעשוי היהדלת תכנף ה :פנים תותמכלולי דל .י

המתאים  וי חיצוני מתועשיפצ צבע או ויקה אגמר פורמילסוג משקוף הדלת.  בהתאםחוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו  – פקודית

בהתאם לתקן ישראלי משקוף הדלת יהיה  .פחותים לצדד 3-בופה ( מצקנטת )ף הדלבהיקף כנ .הצדדים שנית מ, עם ידיות מתכדות במיםלעמי

מקלחת  /ה מבטיא ירבחד  לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. שקוף . המאטימה יי או עץ בגמר תואם לדלת כולל פספולימר תבשוהל ל בע 23מס' 

גוונים לפחות  3 וךשיוצגו לו ומת מאותן דוגוגומ ךוש מתהרוכירת בחל :ון גו   ת.לדג בכנף הזוג, מאור-וצוהר/ צו וס פנוי"עול סיבובי דמוי "תפמנ

 הספק/ים שיבחר/ו על ידה.החברה ו/או  ו על ידייוצג(, שבן)אחד מהם ל

 ף,וסבנ .עקבו ורגע ס, אין לקבוומה(יירים בקאמור לשמש את כלל הד )בחרום תיומק חילוץ כפתח המוכרז  בדירהבממ"ד ובפתח  -ץ חילו פתח  .יא

 פתיחה וכיון הפתיחה.ות סוג הלרב ריס,ת/נו שינויים במידות הפתח, סוג החלוןחילוץ יתככות כפתח מוסהמ תשויוי הררז ע"כוח שיבפת

 2 -הממ"ד גבוהים כ וריצוף  סף הדלתחיצונית.  נגררת,/תחתנפה אטומה, הת פלדלת כניסה למרחב מוגן הינה דלד :רףפיקוד העו לפי דרישות  .יב

י אוורור מעוגלים וכן  פתחגוג + זים כנפיים לפתיחה. חלון אלומיניו 2ו/או ת לכיס רום, הנגריתיש ואאחת כנף  פלדה חלון ס הדירה.ס"מ מעל מפל

ח תפד וליע"ג הקיר  ,ורף(ד העפיקולפי הנחיות )סינון אויר  תרכמע קנתתה רוק.ות פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפדיסקאחסומים ב בקוטרים שונים,

הרי מתקן הסינון, רה בהח ע"י פקיודגש שבאם סו (.2010)תקנות הג"א מאי  יצרן.י מידות הפל כתרעת הממידומית. וקעה מהפר רוציתהאוורור 

"י שהוסמכו לכך ע הגורמים יקת תקינות ואטימות נוספת ע"ידב יחייב ,שוכהר ע"ירוקו יפלכן פיקוד העורף, ע"י  אושרוונבדקו תקינתו והתקנתו ש

הביצוע בפועל על יגבר בפו יצועהבן בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין המצויבין  תירהסל ש הרל מקי בכש כודגספק ילמניעת  ף.וד העורפיק

 עורף.קוד ההתואם הנחיות מעודכנות של פי
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 ם סניטרים בדירהלי וכתברואה  מתקני  – 4טבלה מס'  3.6 

 (ר טבלה זו רות לאחעהגם )ראה   
 

 ןתקמי 
 מיקום

 מטבח
  חדר רחצה

 יםהור
  הרחצ חדר
 לילכ

 רחא שרות סת מרפ

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

 

ת דו מי 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- א(רה )ראה הע

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 הרחצ כיור

מידות 
 ("מבס)

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ ---

 --- --- 3.3.3יף ראה סע א' --- סוג

 --- --- 'ח גפנסה רא ןאי --- י ₪ זיכו 

 םילת ידיי נטור לי כ

מידות 
 )בס"מ(

--- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

ת דו מי 
 מ("סב)

 --- --- רןלפי מידות היצ לפי מידות היצרן ---

 --- --- 'א 'א --- סוג

 --- --- ןאי אין --- זיכוי ₪ 

  /בטמא

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- 
ת כל דין פי הוראול

 ראה בהמשך
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 --- ---  א'

 --- --- ןאי  --- --- זיכוי ₪ 

ה למים קרים ללסו 
ר מהקי  כיור,חמים ל/

 מהמשטחאו 

 --- --- ל רבמעח/פר רבל מעח/רפ פרח דגם 

 --- --- א' א' 'א סוג

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

ה מבטי סוללה לא
 וחמיםלמים קרים 

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- גו ס

 --- --- ג'ח פנס ראה --- --- זיכוי ₪ 

קלחת מה לסולל
 למים קרים וחמים

 --- דגם

  דרך-רב
 פוץטר)אינ

( או 3דרך   
 )ה(ללהסו

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' --- זיכוי ₪ 

 --- יש --- --- --- חיבור מים מכונת כביסה ולניקוז
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 ןתקמי 
 מיקום

 מטבח
  חדר רחצה

 יםהור
  הרחצ חדר
 לילכ

 רחא שרות סת מרפ

 ללשרוו  בדופן חיצונית 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 גירהס הגנה ומשקולת סי כולל תר
 לשמנת חוהז

 --- יש --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
ור נה לחיבכוללת ברז והכההכנה )
 (ביוב, ולסיפון המטבחל

 --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- 1 ישול )הכנה(לבדת גז נקו 

 --- --- --- --- --- נה(כ)ה מים וםנקודת גז לחימ

 :רותואח טבלהל ותערה

 צורף להסכם הרכישה(.חר שבמפרט מכר זה או במסמך אבטבלה,  צוין )הקיים בפועל רק באם  

  נה נירוסטה בהתקקוורץ גרניט/מחרס/ סילי קוורץ/  ,נהרת הקובחיל: "מ(ס  80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-)בודדת במידות כ כיור מטבח  )א(

 חרס: ר רחצהכיו  ן/ספק, שיבחר ע"י החברה.לפי היצר רחצה שולחני )אינטגרלי(:כיור  .ור(מר הכיחולפי סוג ) בהתקנה תחתונה או  הטוחש

 . החלטת תוצרת לפיס"מ,  40/50-מידות כ

 )מושב(  :וי אסלהכיסחברה. לפי החלטת ה תוצרת . 1385 עפ"י ת"י ליטר( 3/6) תיודו כמ ס,רח/מויס ארגז שטיפה: תלויה.: אסלה )ב( 

 .ירי נירוסטהבעל צ כבד פלסטי               

 עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה וגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד הומ מ"מ 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:   

 מצופה אמאייל."מ לפחות  מ 2.5לחילופין מפח בעובי  . פרופילי ברזל מגלווןמ                

 קוזלני שיפועים עם 2279 י"ת ישותבדר העומד בגמר ,דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחת שטחמ לחת:מק               

 ;המשטח       

ם מוקוהוא י י כרום ניקלבציפו ,תיר בעל מנגנון קרמי דו כמומיקס פרח/מערבל: דגם: חברת מטלקע .סכם()כולל ח סוללה למים קרים/חמים  (ג) 

  דרותס 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות. 20מק ס"מ לפחות ולעו 25 -פיה בגובה כ :תהיינה ברז מידות ,הכיור או דההעבו משטח ורמיש על

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

  או העבודה משטח מישור על  ימוקמום  וה  ניקל  רוםבציפוי כ,  פיה  ערבלגם: פרח/מ: ד)כולל חסכמים(  י רחצה/לכיור, למים קרים/חמים  הסולל )ד( 

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

 ל ידה. עחר/ו שיב פק/יםע"י החברה/קבלן ו/או הס  

 הכוללת יציאה תחתית  ,כרום ניקל בציפוי קיריקס מהמ ים וקריםחמ תותקן סוללה מים :הבאמבטי  :()כולל חסכמים ם קרים/חמיםסוללה למי  )ה( 

 ס"מ לפחות ומזלף.  60לסקופי ומוביל אנכי באורך י, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טרשורצינור שלמיל' האמבטיה   

ורך נכי באיל אי ומובופלקה טלסקהח מתלה מתכוונן, מוט ר שרשורי,כולל צינויפוי כרום ניקל , בצ(3מערבל/רב דרך ) - מהקירם: גד: חתלמקל  

 מ"מ.   15בקוטר  ס"מ וראש מקלחת 30הקיר באורך וע מס"מ לפחות ומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זר 60  

 פק/ים שיבחר/ו על ידה.ע"י החברה/קבלן ו/או הס יוצגוש תוסדר 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך   

 .ניל יברזויוב, ר לב: חיבולתכול אסלהפת ארגז/י שטי ו כיורים התקנת  ו() 

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

 . מלחש תוהזנ ( וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007תיקון אוג'  -)הל"ת ם: מים קרים, מים חמייסה כוללתת כבהכנת חיבור למכונ )ח( 

  

 לא אביזרי קצה.שת בלבד לם לא נאמר אחרת, צנרת נחו: באהכנה לנק' גז )י( 

 סופקת מהרשת העירונית.ורה הממפרטמים בט: מים קרים א()י 

 שעומדים בתקן ישראלי קבועותלבחור או לרכוש  רוכש,, באחריות האינם ממבחר החברה באם -קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( )יב( 

 .  R-11 -פחות מ ולא החלקהניעת למ  

 או הכיור. עבודה טח השור משמימוקם על המ = קרי ברז פרח בוע.ק ך שרוולהנשלף מתו ראש ברז נשלף =  )יג( 

  דית אחת. רת י)מיקסר( = ויסות מים לקרים /חמים, בעז מערבל  

 ו/או שניהם. זית ברלפי ו/או ץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחתנטרפוי)א דרך-רב  

  

 ה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרך בטבלין כאם צויב בפועל רקנו ת בהערות לעיל יותקש התייחסו כי ציוד ומתקנים לגביהם י)מובהר 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 



  

 

 

 

 

 ' , גב'נספחים א',  

 28  מתוך  16 'עמ 14.05.2020תאריך:  /  גן - רים חד 4  דירת  /  4בניין  / תכןמכר למש מפרט  /302 מגרש / מודיעין מורשת גב/ בוני הנפרץ  / יהנ בסד לאיכות המ

 

 ה, , ברצפהבניין( פים לכללתמשוו תכןיחלקם )בצנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : אחר ירה, לכל צורךאביזרי אינסטלציה נוספים בד   3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.  )מיקום כיבוי, ן מתזייתכ טלציה.נסהאי הנדסת מום וכמות עפ"י החלטבמיק, קרהבקירות או בסמוך לת  

 בין  י פיקודלז וכבת גרלהעב וצנרת מפוצלו/או  יני מרכזיהאינסטלציה. ניקוז למזגן מ לפי החלטת מהנדס ,מיקוםב מים חלקיארון למ  

 שרות ו/או במסדרון, במרפסת  פוצל,מאו ו/ כזימרמיני גן למז מיועד. מיקום איידלמהמיועד המיועד למעבה, עד המיקום המיקום   

  .הרהחבכביסה,לפי החלטת מהנדס עליון ו/או במסתור  בגג  למעבה ועדמיעפ"י החלטת החברה. מיקום   

 ארית תהיהערכת הסולהוראות כל דין. התקנת המ תהיה לפימערכת סולארית  מצעותבא תלדירוהספקת מים חמים    3.6.2

 . )טיימר(מים בות גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום הלר 579אלי קן ישרת לדרישות תאםבה      

ר( הכולל מפסק י והתקן קוצב זמן )טיימלר חשמעז טאלמנ כל אגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום עםלכל דירה יותקן מ  

 את זמני ההפעלה.  כנן מראש במאפשר לת 

והתקן קוצב מים באמצעות חשמל ום ה, יעשה חימבאמצעות מערכת סולאריתן לא ניתן לספק מים חמים כל די ראותלפי הום ירות שלהלד  

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

ליון ע גג או להוך בסמשירות או מרפסת יש כגון בבמקום מוסתר אך נג: הדוד מיקום ;ליטרים 150: תולבבקי  םחמי  למים מכל אגירה )דוד(            

       מהנדס האינסטלציה. תכנוןלפי  

 (.2007 תיקון אוג'-)הל"ת ונת כביסהמכ ., מקלחתהרחצה, אמבטיוטבח מ ות: קערחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

    .לבדבהגן  רותיש, בדי :דלי""ברז  3.6.4

 החברה(.פי החלטת )מיקום ל : ישה מים לדירההכנה למונ 3.6.5

  יה,האינסטלצמהנדס לפי תכנון  ,PPR, S.Pונת, פקסגול, ודה מגול: פליםוקר ם חמיםמי ינורות: הצ חומר 3.6.6

 טי.: פלסשפכים: פלסטי, דלוחין   

 .יש: חה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבצנרת גז בדיר 3.6.7

 .: ישנה למונה גז לדירהכה 3.6.8

 

  הערה: 

 התאמות, ברזי ניתוק, , עבור מחברים, מאריכים םתשלו כוללאינו  רהמחיר הדיה. לפי החלטת החברינו הבדירה,  הגזנק' מיקום  

 , זור הגחיבלעצמו  הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונהאי ותשלומים נוספים יסים, ריכוז מונים, פיקדון מל, מהמונ פיקדון 

 ,)הכנה בלבד( פלסטיוול בשר לתחשמוקת גז אספצנרת  בבניין.פעול י החברה להגז המורשית ע"' ירות לחבהקונה יש אותם ישלם 

 כלולה במחיר הדירה. 

 

 

 (ה זו טבל)ראה הערות לאחר  ותקשורת חשמלמתקני  – 5טבלה מס'  3.7
 

 פח ג'נס ה, ראמחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון 
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 קע ת בית
 לבמעג כוח

 נפרד

 ק'נ
 ;הוויזי טל

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 דירהל סהכני 
 מבואה או 

1 1 - - - 

 מון+ לחצןפע  -
 אינטרקום  -

מפסק תאורה ללובי   -
 . גותקומתי/חדר מדר

 . דירתי מל וח חשל -
כולל   ארון תקשורת  -

 . שקע 
 טלוויזיה /טלפוניה  -

 דיור רחד
 וכלא ופינת

2 3 - 
1 

 ן( מזגל)
1 

תוספת   -שמלי ריס ח ת
נקודת חשמל להפעלת  

 התריס. 

 פרוזדור
1 

פסק  )כולל מ 
 מחליף( 

1 - - - 

  3ך מעל בפרוזדור באור
מ' או בפרוזדור הכולל  

נקודות   2פניית "ר", 
 ף. מחלי ת + ומאור לפח 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 קע ת בית
 לבמעג כוח

 נפרד

 ק'נ
 ;הוויזי טל

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 1 בחמט

6 
)אחד מהם  

פול, אחד  כ
מהם מוגן  

רגת  מים בד
44IP  ואחד  

מהם מוגן  
ה  בדרג

 ( רגילה

- 
 )יג(  1

 ( )תנור
- 

השקעים, בתי  יקום מ
התקע יהיה מעל  

משטח העבודה ככול  
  התאם האפשר וב

לתכנון המטבח יותקנו  
נפרדים   שקעי כח 

 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  ףחלימ
 ( ורהלמנ

4 
)שניים ליד  

 ( המיטה
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 ד( שמע/דיבור בלב

   רחצה חדר
 הורים

1 
 ם( ן מיוג)מ

- 1 
1 

ע  ית תקב)
 לתנור( 

- - 

 - 1 1 - 3 1 שינה חדר

 /ד"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי  
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

פיקוד   ות תקני לפ
 העורף

 החדר רחצ
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

  בית תקע )
 לתנור( 

- 

ן  תקן קוצב זמ+ ה
הכולל מפסק לדוד  

עפ"י  השמש במיקום 
 התכנון. 

 מכני + אוורור

 ת סת שרו מרפ
1 

 מים( וגן מ)
- - 

2 
 מוגן מים 

 ביסה, )מכונת כ
 מייבש כביסה(

- - 

רחבה 
 מרוצפת

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
ולל תריס חשמלי +  כ

מנגנון פתיחה   מפסק + 
 ידני. 

י לסן כמח
 גינה

1 - 1 - - 

יכת החשמל של  צר
ן תחובר לשעון  חס המ

ליו  החשמל הדירתי א 
משויך המחסן. או  

זנות  חילופין שה ל
  ל כלשמל  חשה

המחסנים יחוברו למונה  
ותף ונפרד  מש

למחסנים בלבד, או  
מונה נפרד לכל מחסן,  

  ר ועפ"ילהחלטת המוכ
 בחירתו. 

 ןמחס
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

ל  יכת החשמל ש צר
שעון  סן תחובר ל חהמ

החשמל הדירתי אליו  
יך המחסן. או  שומ

  לחילופין שהזנות
ל כל  מל שהחש

נה  יחוברו למוהמחסנים  
פרד  תף ונ ומש

מחסנים בלבד, או  ל
מונה נפרד לכל מחסן,  

ר ועפ"י  להחלטת המוכ
 בחירתו. 

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 
הכנה  )פקט 

 למזגן(
- - 

    

  הערות לטבלה ואחרות

 ה אחת.לל נקודת הדלק, כוורה(אהיל/ ארמט -)ללא נורה וכיסויה ת נורה על גבי קיר או תקרבי = תקרה /קיר נקודת מאור (א)

  .כל שקע בנפרד(אחד, נספר  )שני שקעים או יותר בפנל ל רגיל.= "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמ רגיל(אור )מתקע  בית (ב)

 מ"ר לפחות.מ 1.5החיבור יבוצע בכבלים 
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החיבור  רד(.ע בנפכל שק נספר בפנל אחד, שקעים או יותרשני ) ילהניזון מזרם חשמל רג ם כיסוי,ע שקע בודדמוגן מים:  רגיל(תקע מאור ) בית  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים 

ת לכמו תוספת אינםושבסעיף א' ר )בתקרה או קיר(, המצוינים ל נקודות המאוש פן ההדלקהתאור בלבד לאו קה כפולה=מאור הדלנקודת  (ד)

 עיף א'.בסמאור המצוינות ה נקודות

 2.5לים מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם קב ' במעגל נפרדכל נקפרד )נשמלי גבי מעגל חהנמצא/ים על   ים"/"שקע = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 מ"מ . 

 בדרגת הגנה גבוהה.מים  הקצה מוגן ראביזמל נפרד אך ע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשבית תקו אחר= א IP44הגנה בית תקע עם דרגות  (ו)

בין מחשבים,  –נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת ללות ד וכוואו לח)קומפלט(  נקודות ביחד 3= ב()מחש טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/דת קו נ (ז)

אינטרנט. /יםרשת הטלפונלירה לא חיבור הדלבור לקליטת שידורי כבלים.  , ואפשרות לחיחובה כאמור חיבור לקליטת שידורי –ה טלוויזי נקודת

 .כולל כיסוי 1ודול מ 55 אוקופס הכנה בקירת ועד נקודת הקשורז התתכלול צינור וחוט משיכה מריכות נקודת התקשור

 .(עמדת שומר לפי הענייןלנה או דלת כניסה למבלורת פנים )ות כולל אביזרי קצה לתקשה/ות מלאנקודנקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

  מ"מ.  2.5לים ם כבובר ישירות ללוח למפסק נפרד עמח, על גבי מעגל חשמלי נפרד ת תקע כוחיב = נקודת כח (ט)

ה נקודת ההכנ מחשב( מריכוז תקשורת ועדתקשורת )הכנה לנק'  ונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד.ת הכון אחרילא צובאם כנה"=  "ה (י)

ספק למניעת "תנור להט" )ספירלי(. א "מפזר חום" ול ות הדייר(,תקן )באחריויצה דלת חדר הרחמעל הכנה לתנור חימום נמצאת באם הבקיר. 

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. ברה."י החעפקים מום לא מסוש כי אמצעי חייודג

ם /ים את אותהבם/מכדליקי, אך משונים הנמצאים בריחוק ביניהםיזרים נפרדים וי, משני אבאור הניתנות להדלקה/ כיבודה/ות מנק =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

מתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות קום החת למתבח, מבארון המט ודת תלת פאזיתן נקתותקורים הכוללת חיבור תלת פאזי= מגבדירת  (יב)

 .ידירתלוח החשמל היווט לרבות בית שקע והמפסק בכלול את כל הח. הנקודה ת5*2.5החשמל ותחווט בכבל  אזי בלוחלמפסק תלת פ

 מסמך אחראו בר זה  כפרט מבטבלה, במ באם צויין כך ל רקבפועהתייחסות בהערות לעיל יותקנו ש י ציוד ומתקנים לגביהם י)מובהר כ

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   שבת לתאורת  מנגנוןובחדר מדרגות  לקת אורלחצן להד .יש :ת מאורו קודואה קומתית: בכל קומה: נרגות/ מבחדר מד   3.7.1 

  יש. :תקומתי ור במבואה דירה להדלקת אוך הן מתלחצ יש. לחצני הדלקת אור: יש. :גופי מאור. קבועה לילה              

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

  ,זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.ט: סטנדר: סוגעשקאביזרי הדלקה/ 3.7.4 

בתוך  )כולל שקע רגיל(,דירתי ח תקשורת ולו  (בעתיד הרחבהלצורך  ליםמודו 6-פנוי לקום רת מ)כולל השאדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.: שעון שבתיש.  :מפסקי פחת לפי תכנון מהנדס החשמל.  מיקום: .: ישהדירה

 קוצב זמן. כולל  : יש.י לשמחשמש/מים,  ודנקודת חשמל לד 3.7.6 

 .אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה(נה תקנת מוהמנה ונו כולל הזמחיר הדירה איר. )אמפ 3×  25: תלת פאזי: יבור דירתי ח גודל 3.7.7 

 תומיסה הראשית בק, כולל לחצן לפתיחת דלת הכנרשמע דיבו רקום)אינט .5 לה: כמפורט בטבמיקום: יש, אינטרקוםמערכת  3.7.8 

 ינה הורים(.ש בחדר רלשמע ודיבופומית ו ,הכניסה  

 ן.אי :ר )נפרדת(ספת במעגל סגו ה נו ויזי מערכת טלו  3.7.9 

  וויזיה רב ערוציתקליטת טלללחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהנה לקליטת שידורי הכ 3.7.10 

ילופין לח.  (אשר תספק שרות זה תערוצי -ה הרבייזלחברת הטלוות אשר ישולם ע"י הקונה ישירו  א חיבור בפועללא ממיר וללל)   

 ע"י הקונה ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2רוץ עדורי לקליטת שי למספר בנינים או ןבניילאנטנת צלחת מרכזית   

 שרות זה(.מספק   

 :נים אחריםמיתק 3.7.11 

 ש"ע. מאורר דירתי "וונטה" אוי יצוני )משותף( ו/או ע"מפוח חשמלי ח י"תקנות, יבוצע עהמחויב באוורור מכני לפי  ללאוורור ח  -  

להחשמ רשתול פאזי תלת לחיבור תתאים המערכת .הדירתית החשמל כתצרי של הרולבק לניטור רכתמע תותקן דירה בכל -  

 .המשתנים שמלהח תעריפי תהזנ ותאפשר הישראלית   

 :כלולת המערכת                                   

 חשמלי זרם דהמוד רכיב על מתבססת אשר תיתהדיר החשמל בלוח מדידה יחידת                                    

 ; לחוטיא לשידור רתתקשו יחידת) פאזי תלת וחל עבור םזר חיישני שלושה                                   (

 אותם ומציג ומיתמק בצורה הנתונים את עבדומ המקבל חוטילא דיגיטלי צג                                    



  

 

 

 

 

 ' , גב'נספחים א',  

 28  מתוך  19 'עמ 14.05.2020תאריך:  /  גן - רים חד 4  דירת  /  4בניין  / תכןמכר למש מפרט  /302 מגרש / מודיעין מורשת גב/ בוני הנפרץ  / יהנ בסד לאיכות המ

 

 הכניסה במבואת / הכניסה לדלת בסמוך ,הדירה בפנים ןיותק הצג ; ורהבר בצורה                                     

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת פתהאנרגיה השוט תכצרי נתוני את תלפחו יציג הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה גישנ במקום                                    

                                .פיתהכס                                   

 .3.5חים סעיף בטבלת פתחיבור לתריס/ים חשמלי/ים. ראה גם תריסים  -

 

 ימום, בדירה:י קירור / חמתקנ .4

 :תכלול אשר ,פאזי תלת רטיתנדסט אחת מרכזית מיני תלמערכ בלבד כנההיש  ן.אי מרכזי  דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר ראח או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד יידאלמ נןמתוכ מיקום . 1                     

 ;הדירה     

                         המתוכנן מיקוםה יןב פההרצ במילוי ונעה מוכנסת בקיר ליחשמ ופיקוד נחושת נרתצ של "צמה" בותרל הנדרשות שתיותהת ביצוע  .2                   

  צאמו .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום דהמאיי ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח עשק ,מעבההמתוכנן ל המיקום ועד למאייד                        

 .ועלבפ תמערכה להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי ותבאמצע הסתרה יכלול "הצמ"ה                      

 .מסדרוןקיר ה על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד יקר שרוול נתקהת                   3.

 .ריאוו מיזוג מהנדס ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות . מיקום4                  

 .םהמעבי / המעבה למיקום ומוסתר נעמוצ מיקום . 5                  

 מזגן עילי בממ"ד. במקרה זה ההכנה תכלול:לוצע הכנה ברף, תפיקוד העו *באישור      . 6  

 מלוח החשמל. הזנה ישירה נקודת חשמל נפרדת  -                     

 ה. במכסעיל בדירה. קצה הצינור ייסגר פ "ד ועד אל מחסום רצפהבקיר מחוץ לממ הניקו מים, מנקודצנרת  -                    

 מקום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון.בעבה יהיה מקום המי -                    

 ויר.הנדס מיזוג האאם לתכנון מכל ההכנות הנ"ל בהת  -                            

 לכל  מיזוג אפשרמ נואי הדירה תכנון האוויר מיזוג דסמהנ קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1 עבר לאמור בסעיף מ .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ וצלנים מפ/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  רכזיתמ מיני רכתעמ עותבאמצ חלקיה  

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל לרבות תהנדרשו תשתיותה   

  .איןמרכזית בבניין: ת ר דירתי הניזון ממערכמיזוג אוי  4.3

   .ין: אהפועל בגז ימוםור חתנ  4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן עשק הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןל בחשמלעחימום הפו  תנור  4.5

 .אין: טוריםרדיא  4.6

 : אין.רים חשמלייםקונבקטו   4.7

 .: איןם תת רצפתי חימו   4.8

 : אין.אחריםמיתקנים   4.9
 
 
 

 סן:במח דורי כיבוי אש ובטיחות בדירה,סי * .5

 .: יש(באם נרכש) במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר ים(:)ספרינקלר תטומטי יבוי אש או מערכת כ 5.1  

 .ותע"י רשות הכבאדרש יככל שי: גלאי עשן  5.2  

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

 

 , ותרשות הכבא ע"י  דרשי י כל ש, כםעליה לרבות חיפוי/ציפוי  ,יחות אלו בטכיבוי ו  גילוי, דורי סי * התקנת   

 עקב דרישות תיכנוניות.קום אחר , ו/או שיסומנו אך יותקנו במי כנית המכרבתו  יוצגו  לא בהכרח    

 

 יתוח ושונות:עבודות פ .6

 חניה 6.1 

  ש;המגר: בתחום כולם. חניה אחד לדירהם ולא פחות ממקו הבניהלפי היתר : ן/יםילבני  קומות חניהסך הכל מ 6.1.1   

                  

 . בסיד סינטטיטיח פנים או בבטון צבוע יעשו ב :גימור קירות פנים המרתף. בקומות המרתף כל החניות                         

  ;אין)לפרט(:  קום אחרחניות במ  

 .המכרנית כמצוין בתוכ: מיקום יתר הבניהה לפי: חניות מספריש, : פרטית/משותפת()חניה לנכים  6.1.2   
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 שמי  ה נכה )עם הצגת תג נכה ררוכש דירת המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לסומן בתכנימכים כחנייה לנ             

 שאינו נכה.ר דירי הבית וגם לדיי נכה, בין כלל ש כורה(, ובהעדר רומטעם משרד התחב                               

 : יש.ערכת תאורהמ .חלקמו בטון :תמקורה חלקי /רהמקו  חניה גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 .ן בתכנית המכר: לפי סימוםמיקו  לפחות. אחת: ירהמספר חניות לד 6.1.5  

    אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

 

 פיתוח המגרש 6.2 

 .לבנין סהיהכנ תלמבוא עד במהרחו חיצונית יסהכנ תרחב תתוכנן המגרש בתחום                               

 ]לבנין כניסהה מבואת וחבבר לפחות[ צף מרו ניסהכ שביל תכלול החיצונית הרחבה                               

 .ותלפח ר"מ 20 של בשטח לצידו מלווה נוןיג עלב ומואר                               

 .אבן טבעית לבות/אבנים משת נוליט/ אספלט/גר /בטון: שבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .בעל גוון בהיר כל הניתןכהיה הריצוף י .תות/ אבן טבעיים משתלב: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנ: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2 

 גינון חסכוני במים בהתאם  .יש :צמחיהת  מצורפת(. פי סימון בתכני ל)ע .יש: תחצר משותפ 6.2.3  

   לאות.קת משרד החלהנחיו                                

 .: ישמשותפת רשת השקיה 6.2.4

 השקיה.  תוללא מערכלא מגונן  לשטח  ונההכו . )חצר,מכרלפי תוכנית ה :לחצר מחדר יציאה; יש: ות הגן ה לדירה/חצר, צמוד 6.2.5  

 בעת  הרוכש יעשה ע"י  (מים משולי הבניין  תרחקפני הקרקע בחצרות פרטיות )לה וז: סידור שיפועי ניקההער   

 .ידור הגינה הפרטיתס    

 ,'(שוחות וכו צנרת,מרזב/ים,  ), חלחול ביוב ומיםגז, גישמה/ות,  יתכן: לדירה/ות גן הצמודה  פירוט מערכות משותפות, בחצר 6.2.6  

  .יכיבו קשורת,תל, מחש   

 "ר.מ 7-לא פחות משטח בש, : יהצמודה לדירה/ות גן ף בחצר וצמשטח מר 6.2.7  

 לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות. חומר: : ל המגרששות /בחזיתגדר  6.2.8  

 .רהלפי קביעת החבו ח המאושרתלפי תוכנית הפיתו בה ממוצעבגו    

 אין.(: בחלקה ומה פתוחהקקומת עמודים מפולשת ) 6.2.9  

 

   מערכות משותפות .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזעיקקר -גז תת י/וברצ באמצעות סידור מרכזי ת גז:קאספהכנה ל    7.1.1  

 ת הנאה וזיק הנצורך תינתבמידת ה המקומית. פ"י דרישות הרשותע ו/או החברה ר שיקבע ע"יניין או במיקום אחרש או הבהמג   

  זוקתה.תחלהנחת צנרת הגז ו    

 הגז. תבעלות חברהינם באספקת הגז וצנרת  ,הגז כאמור ר/יצובמובהר בזאת כי    

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6סעיף ) 4ראה טבלה  :מיקוםיש.  :קת גז בתוך הדירהצנרת אספ 7.1.3  

 :שסידורים לכיבוי א 7.2 

 הבטיחות. ועץדרישות רשות הכיבוי והנחיות יי לפ :ץ בחדרי מדרגותמערכת להפעלת לח 7.2.1  

 .לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות: רוזדוריםבמבואות/פ קת עשן מערכת ליני  7.2.2  

 חות.יטת יועץ הבלפי דרישות רשות הכיבוי והנחיו :ם(ים )ספרינקלרי מתז –ומטית מערכת כיבוי אוט 7.2.3  

 ת.ועץ הבטיחוהכיבוי והנחיות י תרשו: לפי דרישות י כיבוי ותכולתן גזדות כיבוי לרבות ארעמ 7.2.4  

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :עשן גלאי  7.2.5  

 שטחים משותפיםב יבוי נות כ, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארו אש וי כיבו  גילוי  ותמערכלרבות  כל סידורי הכבאות,הערה:      

 כבאות.הות מיקום וכמות לפי דרישות רש ם,יי פרט או               

 ע"י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. ידרששככל : חניהמרתפי ור מאולץ באוור 7.3 

 אין. :נת הדירות()להז אוויר מרכזיתת מיזוג מערכ 7.4 

 .אין ירים:רכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדי מע 7.5 

             הכניסה תדל ליד הקרקע ומתבק ימוקמו הדואר תותיב מיקום: לדואר שגוי.  1הבית, ד לווע 1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 
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 . 816י"ות ובנייה תכנון ותתקנ לפי יניוםאלומ חזית תבעלו ויהיו נייניםהבד לכל במקבץ אחאו  , בנייןכל ל                     

  :םי תקנים אחרמי  7.7 

 ש כלל חדר/ים לשימו ים(,פשותבחלקים מ)מים, מערכות תאורה  גרמאת מים, ה ומשאבומערכות סניק  

 ים והיועצים.כנית המתכננתולפי  קום וכמות:מי  .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  נים סמוכים,יובת בניטבבניין ול דייריםה  

 

   חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 ין.: אחצרל נפרד מונה מים: יש; תבי ל ראשי מונה מים ; : ישו מים מרכזי לק חיבור 8.1  

 .יש מרכזי: חיבור לביוב 8.2  

 מונה.ל התקנת לא כול; יש. בהתאם להוראות חברת החשמל ,יין לרשת החשמלנחיבור הב 8.3  

 .יםהדירה לחב' הטלפונחיבור כולל לא  (:רבקשה להיתתכנון והבניה )בהתאם לתקנות ה :ניםין לרשת הטלפולחיבור הבני הכנה  8.4  

   (.3.7.10 סעיף  בד )ראה גםכנה בלה .אין (:טאינטרנ/ה)טלוויזי  תשורחיבור הבניין לרשת תק 8.5  

 עבודות שביצועם בפועל ר הרכישה. במחי כלולים, , דרכי גישהומכים, ניקוזרות תדרכה, קי: כביש, מפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 ם באחריות החברה.שות המקומית אינהר יעשה ע"י  

  (.בניהלפי היתר האו אחר  ים טמוניםל)מכיש : מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7  

 .הרשות המקומית ע"י: שפהאפינוי   

 

   רכוש משותף .9

 : ותףרכוש המשתיאור ה 9.1 

 ם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.בא: ה משותפיםמקומות חני     9.1.1   

 אין. :(הפתוח ועמודים, סה)קומת כני  פולשתמ הקומ 9.1.2   

 לטת בחברה.לפי הח: דים לדירותצמו מחסנים שאינם  9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות מבשטח:  .: ישלובי( בקומת כניסה)מבואה  9.1.4   

 .: ישתואה )לובי( קומתי מב 9.1.5   

 בכל בניין. 1)מספר(:  גותחדרי מדר 9.1.6   

 בניין.כל  ב 1: מספר מעליות: יש; מעליותש; י :פיר מעלית 9.1.7   

 יש. ל הגג:מיתקנים ע החלק התפוס על ידי חותפ: לגג משותף 9.1.8   

 .ממ"דים -יש מרחבים מוגנים דירתיים אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: ותףחדר דודים מש 9.1.10   

 חדר משאבות, סחרור, ות ת סולאריות, משאבמערכו( כגון: ותתפומש ו/אות : יש מערכות טכניות )פרטיוים על הגגמיתקנ 9.1.11  

  דין.י כל פמוסמכת על רשות  אחר שתדרושוכל מיתקן אגר מים מ           

 .; ישגינון  שטח ללא : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

  ותף מסומנים כרכוש משהרים במפרט זה, אח רט בפרקיםכמפו:  פים של הבית שהינם רכוש משותףים וחלקים נוסמיתקנ 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

 

 המשותף:  מהרכושן להוציאם שאי  (מיםיבאם קי) םק/י חל 9.2 

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 שה לחניה משותפת.גי  9.2.3   

 ה.בי בקומת כניסלו  9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 הגג. על המשותפים() שוניםת אל המיתקנים הגו רה מחדר מדגיש 9.2.6  

 אל חדר מכונות.ות גישה מחדר מדרג 9.2.7  

 .)משותפים( ובי קומתי לחדר/ים טכני/יםלדרגות או ממחדר מגישה  9.2.8  

 .הגגעל  משותפים על ידי מיתקנים התפוס – חלק הגג 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  
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 מוגנים בדירות(.ם ייש מרחב -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 תף.משוככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש : רחלק אח 9.2.12  

 

 י העניין(ים לפ/)לבניין תףבית משו  9.3 

 בבית  בבית משותף אוהמוכר דירה וק המכר דירות(, ח –להלן ) 1974 – דהתשל"לחוק המכר )דירות(,  6בהתאם לסעיף  )א(  

 צוי ן המשל התקנו מבטל או משנה הוראה יתדעתו להחיל על הבל על הבית או שבשח ןף והתקנוהמיועד להירשם כבית משות    

 :ן; ואלה הענייניםותו ענייא המכר פרטים על להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזהם נים המנוייהעניי לעניין מן המתייחסת    

 וש המשותף;וצאת חלק מהרכה (1)    

 הצמוד לדירה;תף ורכוש המששיעורו של החלק ב (2)   

 ו;המחויבים בקשר אליתים ת בהוצאות הבית המשותף ובשירופושיעור ההשתת (3)   

 דבר ניהול הבית המשותף;ב בלת החלטותדרי קס (4)   

 ק המכר דירות;)א( לחו3יף ו בדרך האמור בסעשיכון בצכל עניין אחר שקבע שר ה (5)   

  חייבאף האמור בחוזה המכר, כמי שהתל טן )א( יראוהו, עמנויים בסעיף  קם הימהעניינ מוכר שלא מסר פרטים על עניין )ב(  

 ולו על הבית  המשותף. יחותו עניין גבי אלנון המצוי שהוראות התק    

 

 לדירה:ף הצמוד שיעורו של החלק ברכוש המשות 9.4

 של כל  ( לשטח 5ף ר זה פרק א' סעימכ רט במפרטטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפור ליחס שבין שוב ככל האפשיהיה קר 

 כפי שיידרש לפי שיקול דעת  הבית המשותף, םקשור ברישואחר ה או בכל פרטכל תיקון ביחס זה לוף , זאת בכפיחידות הדיור בבניין  

 שטחים ה ןחו בחשבול כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקבחישוב חלקה שות מוסמכת. רש על ידי כל רשכפי שיידמוכר ו/או ה  

 (.6פרט זה פרק א' סעיף במ ם לדירה )כהגדרתםהצמודי  

 

 :ניהול הביתקבלת החלטות בדבר י דרס 9.5

 . 1969 -בוע בחוק המקרקעין התשכ"טה על פי הקיהי 

 

 :בים בקשר אליו רותים המחוי ת המשותף ובשי צאות הבי שיעור ההשתתפות בהו  9.6

 ד לכל דירה.ושותף הצמיהיה על פי שיעורו של החלק ברכוש המ 

 צאות הקבועות שלוברכיב הה כאמור חלקן היחסייחויבו בתשלום על בפו בידי המוכר לא יעשה בהן שימושה נייות שהחזקה בהן תהדיר

 ותף, אשר המוכר יהיה פטור יחס לרכוש המשיכה בפועל בוצאות בגין צררכיב הה אחזקת הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום

הן כאמור מזכויות ההצבעה שלוע רוזאת מבלי לג, תה צריכה בפועללא היוכיח  לגביהן כי לאחר שי האמורות ס לדירותמתשלומן ביח

 .המצויקנון תב

 

 תף(:או שיוחזרו לרכוש המשו /החלקים המוצאים מהרכוש המשותף )ו  9.7

 כניות המצ"ב  בת מסומנים ותף השטחים הבאים אשרמהרכוש המש יוצאו, בהסכםניין זה ע מהאמור בעמבלי לגרו      

   פרט המכר ו/או בהסכם המכר.נים במו/או מצוי      

 יוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה הבלעדית של החברה.ו ש המשותף מהרכו גרש מוצאיםת החניה שבתחום המקומומ .א

 ץ מקוריים. שטחי חו . ב

 . שותף, ככל שיש(ט חדר עגלות מלמע) מחסנים .ג

 מסתורי כביסה. .ד

 (. לעיל 9.2.9כאמור בסעיף ות )למעט החלק גוג גינות, מרפסות .ה

  .דו החניות והמחסנים לתא שבבעלות המוכרתצמירות, יוים לדנו/או המחס יוצמדו כל החניות ף לאככל שבעת רישום הבית המשות .ו

 

  __________ __   ___ _________    ___________ _ 

 כרחתימת המו      תאריך          ימת הקונה חת         

 ציגות הבית המשותף.נה ולנשיועברו לקו מסמכים נוספים 'ח אפנס
  .כלליות ערותה נספח ב'
 .כוייםות זיאטבל       נספח ג'
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 עלי הדירותולנציגות ב ועברו לקונהוספים שימסמכים נ – 'ח אספנ 

 

 של המפרט: תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד 10.1  

 דירה.השל  ת()חיצוניוחדר ומידות כלליות  ל כלמידות ש הכוללת 1:50 -מ קטן אמידה לתכנית הדירה בקנה  10.1.1   

 בקומה. המשותף רכוש ללת סימון ההכו 1:100 -ן מידה לא קטמ הדירה בקנההקומה בה נמצאת  תכנית 10.1.2   

 קומה.בהכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -ן מתכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קט 10.1.3   

 ותף סימון הרכוש המש הכוללת 1:100 -א קטן מידה למ רתף בקנהות מפולשות; קומות מקומ ת כניסה/תכניות קומ 10.1.4   

 . 1:200מידה  ום מוקטן לקנהבציל ן לצרף יות אלו ניתדים; תכנים דירתיים מוצמטחוש   

 . 1:100 -נה מידה לא קטן מתכנית קומת גג בק 10.1.5   

משותפת  חצרסימון  כוללתה 1:250ת היתר בניה בקנה מידה בללקהמקומית י שהוגשה לרשות כפ שרית המגתכנ 10.1.6   

 נות צמודות.וגי

 

 פיבהתאם לכל דין לרבות על ימור, שיש למסור ת ולחומרי הגורכלכל המע שושימו חזוקההוראות תת הדירה יינתנו ירבעת מס 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 גימורם.על  בי הדירהלתחזוקת כל רכי פותטוולות שפע )א(   

 ג אוויר, כות מיזומערכות בטיחות, ערמרה לרבות רות המותקנות בדיהשי ה מונעת של מערכותתחזוקו תחזוקה כוללת )ב(   

 יוצא באלה.קטרומכניות וכמערכות אל   

 שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות. תדירות ואפיון ביקורות )ג(   

 ת קשר.ספק ומספר טלפון ליציריצרן/ת תקנים בדירה, לרבות שמות המוערכוציוד ומ עודות אחריות שלות ינפרט טכמ )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של אות תחזוקה תכנית והור (1) ה בבנייןנהדירה הראשוו נמסרת רוכש דירה אשר לל מוכר ימסורה 10.3  

 :ענייןבת המכר דירוי חוק פ לע לרבות הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין  

 י הבניין על גימורם.רכיב כלפעולות שוטפות לתחזוקת  )א(   

 מעליות, מערכות מיזוג  ערכות בטיחות,מיין לרבות מותקנות בבנהשירות הונעת של מערכות מ לת ותחזוקהתחזוקה כול )ב(   

 באלה.וצא אלקטרו מכניות וכי אוויר, מערכות   

 ם נדרשות.א ת,ותקופתיוביקורות שוטפות ון יפארות ותדי )ג(   

 ליצירת קשר.ר טלפון יצרן/ ספק ומספ ות, לרבות שמת המותקנים במבנהאחריות של ציוד ומערכוודות תעמפרט טכני ו )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  פר טלפוןנים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מסמת צוות המתכנרשי )ה(   

 ת, מערכות בטיחות תקשורו חשמלשל אינסטלציה סניטרית,  בלבדות משותפ( למערכות הAS MADE) ת עדותתכניו )ו(   

 ש הדירה האמור ולפיה על רוכ הנחיה בכתב כים האמוריםצרף למסמהמוכר י בפיתוח.ו ניות במבנהומערכות אלקטרומכ   

 ד עם מינויה.מי (השתמונ מנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונהלמסור אותם לנציגות הז   
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 הערות כלליות ואזהרות   –ב'  נספח

 ת למבנה ולדירה כלליות הערו

  .ר הבניהמועד קבלת היתהתקפים ל י,התקן הישראלוהבניה ות תקנות התכנון שויו לפי דריצרים והמלאכות יהכל המו .1

לטלוויזיה כנה ן מתקן האם התקינה בבנייית זכטנה מרבבניין ו/או אנ )לא סלולרית( תקן לאנטנההחברה תהא פטורה מחובת התקנת מ .2

 להוראות כל דין. פוף בכוין, לובכבלים ו/או צלחת 

ת לשמירה על איטום המרתף, ו/או להימנע ו/או המתחייב עולה הנדרשתלנקוט בכל פהבית, ו או באמצעות וועדו/עול בעצמו לפהקונה מתחייב  .3

צוע ריסוס ם וביייילת צמחיה בעלת שורשים חודרני שתלא רק, אלעיל, לרבות אך רט ופכפי ש סיכון לאיטום המרתף,כדי  ל פעולה שיש בהמכ

 .עת קינון חרקיםלמני תקופתי

 החלל בהן הן עוברות. רת ו/או גובה וישנו את צוסגירה אחרת לה ו/או יכוסו בתקרה קו ורמערכות כאמ .4

ת שיפולים לא יבוצע קיטום פינואו /קירות ו בחיפוי. שראלייםהי םיש בתקנו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרבחיפוי ובריצוף יעש .5

 .גים()גרונ

צורך מערכות בזק, כבלים, לברת החשמל, ו המגרש, לחמבנה ו/אשטח/ים בתחומי הד חברה להעמיש כי באם תידרש הלמניעת ספק יודג .6

ובזכות  ך גישה, כןלצור ןהבניי ות שימוש במתקנילרב תחופשי אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה המשמשות הבניין ו/או בניינים

 ים אלו.טחבית בגין ש ום מיסי ועדרים מתשלו גופים אלו פטוהי. כמו כן יקרקע למעבר כבליםשטח/ים לרבות רצועות הפול בטיהשימוש וה

 ו סגורות.ת אוחות פתוהפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריז איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומריםחל  .7

 מסרה הדירה לקונה.טרם נב בדירה ע"י הקונה או מי מטעמודות עבו וצעויבלא  .8

ורור, המשרתים כלל הבניין. עברי צנרת ואות, קורות ומקרות מונמכושיהיו ת יכול "י הדייריםע רכשושי ם(,)ככל שקיימי סניםבמח .9

 קוד.מוש ובתפפן שלא יפגע בשיבאוו ם בלבדונפרד למחסני חסנים תעשה  מהרכוש המשותף הזנת החשמל למ

אך לא  הצור הפרעהחלל ועלולים לים סה, מקטיניבאזור תליית כבי זוג האוויר באם יותקנוח' מיוישל דוד המים החמים  מםמיקו  .10

 במפרט.ת מן הקבוע פחו

ומדת בדרישות עם הלהרעש שונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת ופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקבאם יס .11

 ומפגעים.שים קנות לרעהת

ונה ובאו ע"י הקים כלשהם שיאו אביזרפריטים הבניין, י גרמו לחומרזק כלשהו שיאו נ ת כלשהי לאובדן, מחסוראחריוי המוכר לא יהיה אחרא .12

טים הפרי,דה ו/או ביצוע העבוים רמיב החוכל האחריות בגין אלה כולל לט ,לאחר מכן לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה וביןלדירה או 

 ונה בלבד.על הקל והאביזרים והתוספות הנ"ל תחו

הקונה וזאת על מנת  ת הדירה לרשותות מעת העמדשנים הראשונבשלוש ה אופן תכוף לפחותב המוגן, רחבכי יש לאוורר המ חשוב להדגיש .13

 .וי המרחב המוגןם עשבטון שמהוהנמצא בקירות המה דאמבטן הבאגרגטים )חצץ(, המופק  אלהימצאשר עלול לסלק שרידי גז ראדון 

 מחסניםחניות,  ,ותם, כגון גינים פרטייבשטחואשר יעברו ה יירים במבנת המשרתות כלל הדו צנרת או מערכות אחרויוב אב יתכנו שוחות .14

 ת מתכנני ויועצי הפרויקט. ת פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטומרפסו

 שטח המגרש, בהתאםוקמו במגרש ועל חשבון '( ימכדחשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וות )כות השונם ושוחות של מערנייורות( עיפילרים )גומח .15

 .הרשויות תוח שיאושרו ע"יפילתכניות ה

 ף זה.אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצורים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "ל שבילים, מעבבים כבדים עברכנסיעה  .16

 ה.לא תיפגענ קרה זכויות הרוכשובכל מ אישור הרשויות.ו/או ן ה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנוחניימקומות השינויים במספר  כנותי .17

 יה תת קרקעייםמ(, למרתפי חנחמימני )גפ"ונעים בגז פרכבים המאסורה הכניסה ל .18

 תף/ים.במר משותפים שטחים פרטיים אוב ,(מי )גפ"בגז פחמימנן ו/או לאחסן כל מתקן המופעל בנוסף חל איסור חמור להתקי .19

 גבהים שוניםופקית, ביה אנכית ו/או אלוכן העברה גראות כל דין, תיתות הרשויות ובכפוף להוהנחי אולפי דרישות התכנון ו/ .20

שאינן של מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות  בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים נה, כמסומן אוובמיקום שו

ל, שמור, קווי חצנרת מ.א. ואוור רת ניקוז, שוחות ביוב,ב, צניוצנרת מים, צנרת חשמל, צנרת בון: ועוד כג ות, צנרת, תעלותותפשמ

, בחניה פרטית, במחסנים, במרפסות, בגגות מרוצפים וחצרות צמודים לדירה,רה, בשטחים , בתחום הדית וכדומהטלפון, תקשור

ים הטכניים. היועצת מן/למצוין בתכניות, לפי החלטלמסוכל מעבר קירות ובתקרות ה, בםיציבוריבשטחים משותפים ובשטחים 

הקונה יאפשר גישה ן הן עוברות. ובה החלל בהצורת ו/או גישנו את או סגירה אחרת וו/בתקרה קלה מור יתכן ויכוסו מערכות כא

 הנ"ל. לתחזוקה וטיפול במערכות

 ביקורת, השייכים לכלל פתחי כןת )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וצנרוועוברות או החניה, יתכן סן חמ, או הברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדירה .21

 ים. תפחלקים משו הבניין, ומהווים
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ה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, יתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקינם סופיים ויהצמודים, א וח, והחלקיםרש, הפיתגבולות המג .22

 רשויות.ת הושולדרי הביצוע

רה כבר חיט המאפשר ביפים מסעיפי המפרבניה כך שסעיף ו/או סעדמה התקוטרם חתימת החוזה עם הרוכש הידה ר ספק במלמען הס .23

טענה ו/או דרישה ו/או זכות ות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא תהיה כל ך אחת האפשרוילן יבחר מתובחירה. הקב א תתאפשרהושלם, ל

 חירת הקבלן.ת בובפה בעקבחירה או החל

ת השימוש בחשמל לוחלק מהן. עירות הפרויקט או הבית, וזו שתשרת את ד פת שלותיחובר למערכת החשמל המש  - T.V-לר אנטנה מגב .24

 המשותף. הוצאות הביתתהיה חלק מ של המגבר

 ישירות באדנית אלא במכלי שתילה. אין לשתול צמחיה  - (ככל שישיות בנויות )באדנ .25

הבדלי  עות טבעיות כגון:ללי המקצוע, יתכנו תופאם לכהתי ובכפוף לתקנים הישראלים ובחיפובריצוף ובאבן טבעית,  - חיםירבין א הבדלים .26

 ת בכתמים דמוי חלודה. ברזל( המתבטאות מינרלים )וכן התחמצנועיניים" גוון, גידים, " ם,מרק

 לאמנים בתוכניות המכר. כמו כן מסו נם בהכרחבטחון וכו'(, איות ריאים, קמערכת שלד הבניין )עמודים, קירות נוש - שינוי בחלקי בניין  .27

הריסה ו/או ת עבודה הכוללל יצות. לכן כ, קירות ומחת, רצפות, גז וכו' בתקרורתחשמל, תקשורכות מים, ביוב, מע נים בתוכניות נתיבימסומ

 .בדיקה ת, מחייבאו רצפה לאחר קבלת החזקהבקירות, תקרה  חדירה לעומק 

ומים ב כניות, ביולמערכות אלקטרומ בוה )פנים וחוץ(, ו/אוחלל גב החסומים בזיגוג קבוע, חלונותניה ל פתחי בש  - וקה וניקוי תחזל הגישה .28

, )פיגום 1139ומד בת"י רק מורשים לעבודות גובה ובציוד מתאים והעוע ובאם נדרש "י בעלי מקצ, יעשה רק עעליונים ו/או גג/ות

 '(.וכלינג ומתרומם/תלוי, סנפ

פסות(, לרבות מרם )חדרים ועבר בשטחים פרטיימ , הקונה יאפשרהבנייןיתות חזקירות בגגות, ו ןוניקיוזוקה ך תחלצור  - מעבר בשטח פרטי  .29

 .ובתאום מראש ןהענייהכל כמקובל בנסיבות  ד מכני וכלים,ג, הנחת ציומים, סנפלינירת פיגוקש

 , מזגנים וכו' פוחיםמ רת, גנרטור, מעליות, משאבות,תקשו: חשמל, ככול שיהיו כגון - תו רומכני תחזוקה  של מערכות טכניות ומערכות אלקט .30

 כל דין. תאם להוראותזוקה ובההתאם להראות התחב ו/או הקונהע"י נציגות הבית תיעשה 

רך חרום לצו בעתמה בקו םהדייריאשר ישמש את כלל חיצוני חילוץ  חלון/דלתימוקם  ןבבנייבאחת מהדירות בכל קומה כן וית -ון חילוץ חל .31

אפשר חירום י פתח זה, וכי בעתב קבועסורג  חייב כי לא ייקבעמת ,ם חלון/דלת החילוץממוק כשאשר בדירה אותה ר ,וט. הקונהומילמעבר 

 בחירת הדירה.על המוכר להעביר מידע זה לרוכש טרם לוץ. חלון/דלת החי בר בדירה אלאת המע

ה מקצועית תחזוקת אלקטרומכניות ואחרות המחייבוכות תקנו מערחלקיו השונים הווב הנבמב - הדרכה לטיפול שוטף במערכות .32

ד או המתקינות ת ספקיות הציוו/או החברו יגי היצרניםה, את נצקבלת החזקה במבנל לזמן בסמוךחלה החובה המוכר ושוטפת, על 

 לאופן השימוש והתחזוקה. נציגות הביתל הציוד, לצורך קבלת הדרכה

 

 אחרותות ילרות כלהע

ופן מושפעות בא ,ליטנולט ו/או גררצפות בטון, אספ יש לקחת בחשבון כי -( וכו' ים)מיסעות, מעברים, שביל י גמרחומרמיות על השפעות סס .33

עה פוודי בתיודגש כי אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפק כנו סדקים זעירים ברצפות אלו. למניעת ספקרמיות ולכן יתמיות ו/או תמתזוזות סס טבעי

  שכיחות התופעה.תאם לבהאלו. יש לבצע תחזוקה שוטפת  מריםלחוינית טבעית זו, האופי

ן הן בנוסף ומבלי לגרוע אות המפרט כולות, וכי הורמורות בתכני הערות האומבלי לגרוע מה סףנ"ל הן בנו בזה כי ההערות ה מובהר .34

 מהאמור בהסכם.
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   זיכויים טבלאות   –' גנספח 

 

 םייוכילאות זריכוז טב

 

 
 ותהערות מיוחד

 ותיקון לצו 1974-דות(, התשל"לחוק המכר )דיר 6רז וכנדרש בתיקון מס' ת המכאוזיכויים אלה הינם בהתאם להורכוז רי .1
ו שינויים מהמפרט והתכניות י הוראות המכרז, פרט לנרשם להלן לא יבוצעמובהר כי עפ" מפרט המכר(.) 2015-שע"ההמכר הת

 אחרים. וביםו/או חי יבוצעו זיכויים ולא רכם המכהמצורפים להס
 

 כוללים מע"מ.אינם  להלןם המחירים הנקובי .2
 

 הסכם המכר.ע ביום חתימת ס:המדד הידוה, מדד הבסימות הבנימודים ל:מדד תשוצ ם בנספח זההמחירים הנקובי .3
 

הליך שינויי  סגרתה )במאל זכותו לזיכויים נצלל רצונו להודיע לחברה/קבלן, על רצונו או אידירה רוכש ההמועד האחרון שעל  .4
  הסכם המכרתימה על ימים ממועד הח 30 הקבלן בתוךהדירה ע"י החברה/"(, ימסר לרוכש ההודעהמועד " דיירים( )להלן:

 ודם למועד קבלת ההיתר. יום ק 60פחות ובכל מקרה ל
 

תתקבל כוויתור ה, תקופן בתום התזכורת ע"י הקבלעת דולמתן הכש הדירה כאמור עד התאריך האמור ובכפוף אי הודעת רו .5
 ל דין.פי כ עללזכותו זו 

 

המטבח החברה, התקנת שאינו ספק  ספק מטבחים "י הרוכשים וככל שנבחר עננמטבח המתוכוי בגין ארונות הניצול זיכ .6
 ובאחריות הרוכש ועל חשבונו. תתאפשר לרוכש רק לאחר מסירת הדירה,

 

 .308/2016מר/ רזפריטים הנ"ל בלבד, בהתאם למכעל הד ויתור לקבל זיכוי כנג ותיכזלי כי ידוע  .7
 

תאם למועד ומות הבניה בהצמד למדד תשכאשר הוא מו ן הממכרשלום האחרון בגיהתבר יקוזז מיכוי הכולל והמצטסכום הז .8
 הזיכוי.

 

 .דין. כל  ות על פילא יפחתו מהדרישמל שחתיות הודות חשמל ינתן בתנאי שמספר הנקודות ותשמתן הזיכויים לנק .9
 

 רי השירותיםכאשר חד ת לכל שני חדריםחוופי אחד לפביתי יותר מעגל סהנוגעים לחשמל, במתקן קנים התבהתאם לחוקים ו .10
ם ילנם כלוביסה, מייבש, מדיח כלים, בישול ומזגן איישוב החדרים. מעגלים לדוד חשמלי, מכונת כינם כלולים בחוהמעברים א

 הנ"ל. ל את הנקודות והמעגליםת לבטרוסופיים, ובהתאם לכך אין אפש גליםרש של מעמספר המזערי הנדב
 

רד השיכון והבינוי, והיא בסיסית הבסיסי של מש על פי המפרטהמכר הינה  ן במפרטיור/בית תקע/טלפומאת נקודות הכמו .11
 ית, ולכן לא מומלץ להפחית ממנה.ונורמטיב

 

רק לאחר קבלת עצמאי תתאפשר לי אך ו באופןם הפרטים הנ"ל, האפשרות להתקיניט מבגין פר את הזכות לזיכויתי לצכל וניכ .12
ורך מדידות וכיו"ב לא תתאפשר בטרם גישה לממכר לצובהר כי גם ן הסר ספק יוני. למעאחריותי ועל חשבובקה בממכר, החז

 הממכר.מסירת 
 יחשבום וקים ובנויים והסתיימה התקנתם יצבאלמנטי ם/ביוב. הנמצאיםמי/תרל/תקשו*למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמ

 ר במפרט המכרזיכוי מהאמומוש זכותו לכש על מילעניין הודעת רור לחוק המכ 6כמשמעותו בתיקון כסיום "התקנת הפריט" 
לבחור פריטים ות רשנתן אפהחברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא תי*פרטים שונים המוצגים אצל ספק אחד מספקי 

 ים.וברז יםם שונים לדוגמא: כלים סניטריספקינים בין שו
 

על  המוכרת והקונהתימת החברה/טבלה זו, בחפורטים בים המתומחרים המט/ויים מהפריבפועל זכותו לזיכמימש הקונה  .13
 אמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.נספח זה, יראו השינויים שבצע הקונה כ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 ' , גב'נספחים א',  

 28  מתוך  27 'עמ 14.05.2020תאריך:  /  גן - רים חד 4  דירת  /  4בניין  / תכןמכר למש מפרט  /302 מגרש / מודיעין מורשת גב/ בוני הנפרץ  / יהנ בסד לאיכות המ

 

 : מקרא

 ידה. יח -יח'

 ר מרובע. מט -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 עבודה.  חומר לבן+ חומר שחור+  -מפלטקו

 ד. דריט אחד בופ -פריט

 
 
 

 וי בלבדיר בגין זיכ מח  - , רחצה נות מטבח נושא: ארו
 
 

ף סעי
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
זיכוי  מחיר

 ליח' בש"ח
 סה"כ כמות

3.3.1 
ון כולל אר) מ"א 6 נות המטבחרוא לכללי זיכו

ברז מטבח,  מטבח,ר חתון/עליון, משטח עבודה, כיות
 מפרט המכר.(, לפי התיאור שבחיפוי מטבח

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
כולל כיור אינטגרלי(, לפי . כלליר רחצה ן רחצה )בחדארו

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

 
 

 בלבד כוי ר בגין זימחי -ת ואביזרים בורבעות שרנושא: קבו
 

 
 הערות:

 ה.פריט+התקנכוללים זיכוי כל המחירים .1
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 ומר/ח
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 פריט ומפלטק פרט המכר.י התיאור במחצה,  לפוללת ברז לכיור רס 3.6

   126 פריט קומפלט במפרט המכר.אור לפי התי  לת ברז לאמבטיה,ולס 3.6

3.6 
 יאור במפרט,  לפי התנטרפוץ()אי קלחתסוללת ברז למ

 המכר.
   102 טפרי קומפלט
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 ר בגין זיכויים מחי  -נושא: חשמל/ תקשורת
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 ודהבע

 יח'
ח' מחיר לי

 בש"ח 
 ה"כס ותמכ

   72 פריט קומפלט זיכוי –ה תקרנקודת מאור קיר/   3.7

   78 פריט קומפלט ויזיכ –מאור בית תקע   3.7

3.7 
 

   48 יטפר קומפלט  נקודת טלפון

 
 : מל/תקשורת לטבלאות החשות הער

 ר. (, במפרט המכ5)טבלה  3.7ליות לאחר סעיף .ראה הערות כל 1

 ם לזיכויים לפני ביצוע. יחסיימת תקשורת / חשמל יר המחירון חמ .2

 
 
 
 
 

              ___ _________    ____________    ________ ____ 
 כרחתימת המו      תאריך         ת הקונהחתימ                 

 

 

 

 

 

 

 


