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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 את  יםשמהמש  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 ( רשימת חדרים וגימורים2)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  :7.6 ףיסע  
 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(.רימשותף ) תבי  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

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

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

 75 דירה מס':   

 1 קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ ': מס  חניה  

 4 בנין מס':   
 

 
 

 ר" רט מכ פ מ "

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .תימקויקבע ע"י הרשות המ: מס'ת בי  מורשת :רחוב  מודיעין: ישוב .1   

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

 . 420-0241646החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 .ראלמקרקעי יש רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  רהכי הח תפקו תחילת ת   תקופת החכירה: 22.    

 

 ("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  

 מרפסת שמש., מרפסת שירות*, (תלחרים )מקרחצה הוחדר 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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   ההדיר שטח .5 

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

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

  –לעניין זה      

 בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,בות בין צה לה, לרה לבין מה שמחוהדיריד בין רפהמקיר  – "קיר חוץ "     (1)     

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 במרכזו של קיר החוץ;ר המצולע האמו וקרה אחרת יעבור כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די     

 פני הקיר יכללו את החיפוי.יפוי אבן בקיר עם חבלא גימור;  פני הקיר –" ץ וחר ם של קי פניו החיצוניי " (2)     

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

 ם; המשטחים המשופעים והאופקיי לכ ופקי שלחת בלבד לפי ההיטל האשל כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א וחטש (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

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

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

  אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיף דירהף הצמוד לשיעורו של החלק ברכוש המשות (ה)     

 

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

דמוי תקרה  מלא טחונה למש]קירוי הכושמש מקורה המתוכה מרפסת  פורט בנספח א' להסכם המכרמכ  :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1   

 . סכם המכרכמפורט בנספח א' לה: בשטח, אחת מעל בלבד[  ההנמצא קומ)לא פרגולה( 

כנית ת ף ר)יש לצ בנספח א' להסכם המכר כמפורט: 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 צרף תכני)יש ל מכרכמפורט בנספח א' להסכם ה :(2)חמחסן בשט 6.3    

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 אין.: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6    

 . שטח(ות )מהו פרטםבאופן בלעדי יש ל היראו משמשים את הד נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

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

     

 הערות לחישובי השטחים:     

 ידי הקווים  עלהמצולע הנוצר מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של יונצימרפסת ח –" מרפסת שמש " .1   

 של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים יצוניים של קירות החוץ או המעקים ם החפניה ים עלהעובר    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, ו בחרה בשלמות אוקחשופה ו/או מ ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

 שיש בה כדי להשפיע על   להוהן מחוצה  הקרקע ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום נת הרוחותלמיקומה בבניין יחסית לשוש    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

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

 יכלל שטח הקיר במלואו.יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף של ית הרוחב רק השטח שמתחת למחצ ייכלל תראח    

 ס"מ;   20  ביהחוץ בעו תמתחת לקירוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי , הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3    
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 כאשר קיר המרתף  וחב של הקיר;למחצית הרייכלל רק השטח שמתחת אחרת  הירריד בינו לבין חלק של דכאשר קיר המרתף מפ    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     

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

 לבין השטח למעשה.    

 

 ות:לי קבסטיות  .7  

 ות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:לן הן סטיהמפורטות לההסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  עשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוות למהמידות המכר ובין וינות בתוכניצמה סטיות במידות     

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

רט זה סטייה ממפקבילות ולא יראו אותן כות יטס הן זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%עור של עד בשי היסטי ב()   

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

 

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

 .נווה אילן -קריית התקשורת : כתובת 077-4512520 : פקס 02-5792044 :ן ו פטל 

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

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

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

 office@pr-eng.com :דוא"ל 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב. 
 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותמית של דירות אניפ בחלוקה המוכר רשאי להכניס שינויים    * 

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

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

     

 

 .תיאור הבניין  .1

    בניינים  2הנמצאים במגרש אחד ) ,נייניםב 4וך אחד מת קומות מגורים, 6ועוד  קעקרת מוק הכולל ,"גבוה" בנין מגורים  1.1

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

""L17  ין תעשה בין בניממפלס הרחוב ה ניחהף 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

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

 ;בד בל םרי, הכוונה למגו)*(דירות. דירות למגורים 18L:  18מדגם  בניין ב  
 

 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד"תשלה( תרודי)לפי חוק מכר   )*( 

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

 משותפות לכל הבנייניםקומות 

 כינוי או תיאור 

 קומה

  מעל/חתקומות מת

 כניסה  פלסלמ

 )ד(  הקובעת לבניין

רות  יד פרסמ

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 קומת מרתף 

מעלית, חדר מבואה קומתית,  בכל בניין:

מים וחדר משאבות   י/ מדרגות, מאגר

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

רים, מחסנים, , מעבת ות, מיסע יוחנ כללי:

יות לפי דרישת  ערכות טכנ מתקנים ומ

 . ות יורש המתכננים וה

מות  יתכן ומערכות שונות הממוק

ן ישרתו גם בניין/ים סמוכים  בבניי

מוקמו בבניין/ים סמוכים  ו/או י

 וישרתו הבניין. 

 --- -1 קומת מרתף 

חדר , תתית, מעלימבואה קומ בכל בניין:

 . מדרגות 

, מחסנים  ם, מעברי ,חניות, מיסעות  כללי:

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 . ת וויהמתכננים והרש 

רה  אין גישה ישי  -1בקומת מרתף 

 . L17 לבניין

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 
 
 

 L18מדגם  - 4בניין מס' 

 3 קרקע  ןיילבנקומת הכניסה 

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

  ת, לית, חדר מדרגוע מ   ,ל(בחלקו חלל כפו

אשפה, מתקנים  חדר לות, רי עג דח

מערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  ו

   והרשויות. 

צוברי גז מרכזיים, בפיתוח   

 (. 1,4)בסמוך לבניינים 

 

ות  יתכן ומערכות שונות הממוקמ 

כים  ין/ים סמוינ ישרתו גם ב  בבניין

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 רים קומות מגו

 טיפוסיות
1-4 

3 

 ה( מוק לכ)ב

, מעלית, חדר  תית ומ ק ה , מבואםרימגו

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 5 מגורים  קומת

  עלית, חדרמגורים, מבואה קומתית, מ

טכניות לפי  ם ומערכות ינ מדרגות, מתק

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים  קומת

 (האוז)פנט
6 1 

  , חדריתעלמתית, מ וק ה אבומגורים, מ

ם ומערכות טכניות לפי  קניות, מת רגמד

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  גותמדר  חדר , ()לא מקורהקומתית מבואה 

ות, מתקנים  יר , מערכות סולא)מקורה(

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 שויות. דרישת המתכננים והר

--- 

 תומקוסך הכל 

 למגורים  
7 --- --- --- 

 סך הכל קומות

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

 
 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

 ה ניכנון והבתהת ונתקלבניין ]כהגדרתה בת יזו מהכניסות היא הכניסה הקובעלבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרשיש  הבמקר )ב(

 )בקשה להיתר([.   

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

   ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון הבחב'   
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 בכל בניין: (םראשיי ) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  עד למפלס הגג. מרתף ממפלס קומת מקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1: בניין בת י המדרגו /רדח רפסמ    

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

 . 9 :2,3,4בבניינים . 8 :1בבניין   :יתת למעלו נמספר התח; 1 :בניין כל ב מספר המעליותיש;  מעליות: 1.5  

 .אין :תשבמנגנון פיקוד ; 8 :מספר נוסעים לכל מעלית   

 .אין מר:שו  דתעמ 1.6  

 

 :(בכל בניין ) חומרי הבניין ועבודות גמר .2

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

 ; השלד בי מהנדסחישו: לפי בי ו ע , םייטרומלמנטים מתועשים/ו/או בטון מזוין מא בטון מזוין חומר:: ומת קרקעת קרצפה ותקר 2.2

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

   קה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.רים יהיה נגד החלן המגו יי ריצוף בנ                 

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .ןמזוי: בטון מרו ח :תתי רצפה ותקרה קומ 2.3

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

  .דהשל מהנדס ביושחילפי  עובי:השלד.  דסזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנ: בטון מחומר ות הבניין:גג 2.4

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

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

 הנחיות מהנדס השלד. לפי ,(יטונג)א תאי וקאו בל , בלוקי בטון,החוץ ובצד הפונה לדירות  

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

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

 גימור קירות חוץ: 2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.דוגמת קרמיקה. יפוי קשיח או חותית ו/כאלמ ןבא ו/או : אבן טבעיתקרי עי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

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

 או משולב, לפי ו/ בלוק תאי )איטונג( אוו/או בלוקי בטון ו/ ןיומז : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 .  1  חלק 1004י  יעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת" ש   את יעניקו    ה ר מק   ל בכ השלד והיועץ ו   מהנדס   נחיות ה    

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

 :ראשי  מדרגות רחד 2.8

   ;סבי המהנדולפי חיש :י עוב ב.וי או משולוין או בנ: בטון מזחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

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

  ון התקנים.כמירוק" מטעם 

ירוק" מטעם מכון  ל "תו תקןעב ילריאקמלבין גימור  נתטי+ סיד סישכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרהובה: עד לג  

  התקנים. 

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

 נגד החלקה. תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים כ ות שיפוליםיים, ובעלטנהתקנים הרלב  

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

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

 חדר המדרגות.באמצעות : )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 :ומתיתמבואה )לובי( ק 2.9

גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, : חומר: יתואה קומתבמ םי נפ תגימור קירו  

 ל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.בע"עד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )

 ת לא יבוצע ה מונמכשל תקר הרק)במ  "קתקן ירו טי "בעל תומלבין סינט: טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

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

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

  :ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

יקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי ה או קרמאבן נסור :מרוח: ות פניםקיר ימורג

  הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(.
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 או תקרה דקורטיבית.  ו/או תקרת משנה מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד צבע  +: טיח רחומ: גימור תקרה

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-מוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת חים מסאו ארי( שי)ש הוראבן נסמר: וח: ריצוף

 .למניעת החלקה

, בחזית 816ית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י ות חזלעויהיו בתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין 

 ספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.מהעיצוב  ,רואמוי בניין חיצונקן מספר הבניין יות

ארונות . (ים וכו'חשמל, מארונות  )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבועטיח קירות ותקרה: : למחסניםדורים פרוז

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. :תו למערכ

 :גימור תקרה התקנים. ו תקן ירוק" מטעם מכון , בעל "ת יד סינטטיסב עוצבבבטון : ת חניהקירו  גימור :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 :יתקלמקורה ח /מקורה גימור רצפת חניה 

   :תףחדרים לשימוש משו  2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, : כגוןרים דח 

 - םבחדרים טכניי :קרהגימור ת. (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבוע: טיח ותגימור קיר 

 ן התקנים.בטון צבוע בצבע סינטטי. כל הצבעים, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכו              

 משולב.פורצלן או אצו או ה או טרי קרמיקחיר: אהצפגימור ר  

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

 

  :הערות

 עם מכון התקנים.צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מט בבטון  או  פנים בטיח רות/תקרה יעשו קי  תצביע . 1

    .למניעת החלקה 2279ם לדרישות התקן הישראלי יהיה נגד החלקה בהתא ובשטחים המשותפים( ירות)בד בניין בף ו צרי . 2

 

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

 . (3.7.8ף יעס האר)שמן, כולל אינטרקום                

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

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

 .ת ובאישור כיבוי אשבטיחות יועץ הטלהח ילפאו סגירה ידנית,  אש, סגירה אוטומטית בעשן/דלתות אש :דלתות חדרי מדרגות 2.14

 לפי היתר הבניהתאור, חומר וכמות,  :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף דלתות פח. יים:דלתות חדרים טכנ  

  אין.  :דלתות לובי קומתי  15.2

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

 ך הדירה  ם יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתובבניין המגורי                 

  .דלקת  אור בחדר המדרגותהל                 

 לבד( ב ניוצחי)בחלקם ה צבוע בתנורפח מכופף  ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

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

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יחסן מהלמונה הדירתי אליו משויך               

 של הבניין/ים לפי  הרכוש המשותף  החשמל שלממערכת  הנהז .יש: שותפותטרומכניות מלמערכות אלקלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

             םו ימוקמו בבניין וישרתו גא/ו במגרש לטת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין/ים סמוכיםהח

 משותפות שישרתו אתה רכותהמע לשן וקתיעלויות הו/או  לומים, התש, בכפוף לאישור הרשויות השונותבמגרש סמוכים בניינן/ים

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

 

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

 :*הרהדי  גובה 3.1  

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

 מ';  2.05 -ות מפח לא :רו פרוזדו  חדרי שרות בהגו    

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

 המינימלי שטחה ברינה. בכל מקרה גובה הדלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משהערה: * 

 .ןימלי הקבוע על פי דיהקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינ  
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 המשמשים אותה.המוצמדים לה או בדירה ובשטחים  רשימת חדרים וגימורים – 2ס' טבלה מ 3.2 

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

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) ותרקת ותורגמר קי
 (4)ומידות אריחי חיפוי

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
  "ר/ מ"אמל ויכיזלמחיר 

 חדשים  בשקלים
 הערות 

 כניסה 
 

 וןבלוקי בט בטון,
 ( 1)או אחר

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחר וא

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ה רא ( 2)אחר 
בגובה   י חיפוודה ב עה  חט שמלכל אורך 

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

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

 פינת אוכל 
 בטון בלוקי ,בטון

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

 פרוזדור 
  בלוקי בטון או בטון,

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

 נה הורים חדר שי 
 בלוקי בטון בטון,

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

 הורים   רחצה חדר  
 )מקלחת( 

 י בטוןוקבל  ון,טב 
 ( 1)או אחר

משקוף הדלת  חיפוי קירות לגובה   אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
בעל   יל יאקר ע ב טיח + צ לפחות. ומעל 

 כון התקנים. רוק" מטעם מו תקן י"ת
 . בהמשך ערות ראה פרוט בה  

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 שינה   חדר 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ת בהמשךרוהעט ב ורראה פ אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . ךשמהב ראה פרוט בהערות  ןיא ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 כללי   חדר רחצה 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 ם. התקני ןו תקן ירוק" מטעם מכו"ת
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 ת מרפסת שירו 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)חרא  וא

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

 שמש    מרפסת 
 בלוקי בטון בטון,

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

 בהמשך.  רותבהע ט וראה גם פר

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 3.4סעיף ה רא אין אין ( 2)אחר 

   י ת ר די מחסן  
 ( שהוצמד ל  כ כ ) 

בלוקי בטון או   בטון,
 ( 1)אחר

צבע  רות קיגימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 מהנדס. עובי קירות מחסן לפי החלטת ה  אין
  הממצג החבר

 הקונה רת לבחי

 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 ן ככל שיהיו כאלה, נית -עשים/מתועשים למחצה תומ חוץ ותריק לש ם)בדופן פני בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

 בות ת לרונטיולפוף לעמידה בתקינה הרשמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס, או בלוק תאי. הכל בכ  

 בחדרי  ון תאי/בלוקי גבס.בלוקי בטקי בטון/ולב/ןוטבה פנימית(: יהיו מ: : בידוד תרמי של בנייני מגורים(. קירות הפנים )חלוק1045בת"י   

 רחצה ייבנו הקירות מבלוקים המוגדרים "עמידים למים" ע"י היצרן או בלוק בטון.         

 נחיותלפי ה בממ"ד .ודרישות התקנים הרלוונטים תכנון המהנדסלפי , רמי/ בגר/ או משולבתיח ט/סגב טיח/ רגיל: טיח ותגמר קיר ( 2)

 למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.רות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מתועשת קי באם ורף.עהד וקפ        

 לי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. יהיו בענים ות פריכל צבעי התקרות וק ן.לב :גוון  צביעה בצבע אקרילי.  

 לבן. וון:ג .פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  .החברה לפי החלטת ב,לושמגבס/ בגר/ או  /טיח : טיחמר תקרותג

    סוגי ריצוף לבחירת    . R-9קה ל ח ות ובדרגת התנגדות לה ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטי  2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י   :ריצוף ( 3) 

 אריחים מסוג גרניט פורצלן.    ט להלן: ם למפור את ה וב  , ר כ ספקים שבהם יבחר המו הקונה  מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/או ה
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מ או " ס   45/45או  ס"מ    60/60ות  ידבמ ניטרלי.    -שאחת מהן היא בגוון בהיר    דוגמאות/גוונים לפחות   3  -סדרות של ריצוף ו   4  מבין ה  לבחיר 

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

  המוכר יהיה פטור מהצגת אריח במידות אלו  פק( אינו ניתן לאספקה )עפ"י אישור והצהרת הס    "מ ס  45/45  ת ו ידמב   ף במידה ואריח לריצו  

 לן:ט לה ר ו מידות אריח חלופי כמפאולם יהיה חייב להציע לקונה סדרה נוספת או  

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 ס"מ.   60/60,  ס"מ   33/33  ם: י חי רבנוסף למידות הא    ות אריח במידות חלופי    א. 

 של ריצוף  סדרות   5לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,   ל מידת אריח המיועד לריצוף, כלומר לכ    סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 ;ר ניטרלי י הב   ן וו ג לפחות אחד מהם ב ם,  בשימוש בדירות מגורי   וונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים ות/ג דוגמא  3-ו           
ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות   2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א' : ומרפסת שרות ריצוף בחדרי רחצה -  

שאחת ות  לפח דוגמאות/גוונים    3  -סדרות של ריצוף ו   4מסוג קרמיקה לבחירה מבין    יחים , ארR-11וברצפת תא מקלחת R-10 להחלקה  

דרגת מניעת ההחלקה   ות המוצגות לדייר לפי האמור לעיל. מידות האריחים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמא   . ניטרלי  -  ר בהי   ן ומהן היא בגו

 שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.ון/מידה,  מא/גו דוג / מסוג   ת הרוכש תעשה מאח   בחירת לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

המתאימים ניטרלי.   -ן בהיר  דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוו  3  -ריצוף ו סדרות של    4  ן יב מ סוג א'. לבחירה  :משבמרפסת שריצוף  -

ציג החברה או ממבחר שת עשה ת וכש  רה בחירת    חשוף לגשם. וף שאינה פחותה לריצבגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה 

 ם(.בשיפולי ךרצו ןיאמחופה בחיפוי קשיח, )במקומות שבהם קיר החוץ  הספק, שיבחר על ידה.

  חדרי רחצה: חיפוי  ( 4)

  30/60-כ   ו אס"מ    25/33-כ במידות    ניטרלי.   –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר    3לבחירת הרוכש מבין לפחות    -קרמיקה   סוג א'.           

לבחירת  ה במידותת בקרמיקורקי יופ)חי , שיבחר על ידה. שתציג החברה או הספק "מ. בחירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, ס 

 גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(. הקונה ללא שינוי מהמחיר עד 

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50ות למפרט וכן במידות נוספות  דומ  ידות מה ה רשאי להציע אריחים בהסכמת הקונה המוכר יהי  

גמר הקירות. הקירות, הרצפות והנקזים כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לבנית רה מוגיס עוצבת הר הדירה. לצנרת גלויבמחי

 ר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.מעב ניעתמל םת התקנים הרלוונטייבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישו

-במידות כ   . ניטרלי   –ונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  ות/גודוגמא   3  ת ולפח   ן יסוג א', בחירה מב  –  חיפוי קירות קרמיקה: מטבחחיפוי ב  

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

בקו הסף העליון של החיפוי ביבו  התנור וס   יור ח א מ  חיפוי קירות תואם   BIמשטח העבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת  

 מ' מעל הריצוף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.   1.50צפה )גובה  הקרמי ועד הר 

 . מ"ר   .200  עד   שטח האריח הבודד   . או טראצו   גרניט פורצלןף צו רי .  ' א סוג  )ככל שנרכש(:  סן ריצוף במח ( 5) 

 

  הערות: 

 ולא תינתן האפשרות לבחור  וכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחדי בחירת הריודגש כ קפס תעינלמ – דייר/ת הרוכשירבח 

 מספקים שונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.שונים מוצרים  

 בנוי כדוגמת  אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או א נקבעאם לת )בוסעיצוב מעקות המרפ – המעק 

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

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל רפסת שרות,ומ חדרי רחצה, ממ"ד בכניסה לדירה, – יםהפרשי מפלס 

 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) גובה המותר בתקנות עד )מדרגה( מונמך/מוגבה כן סףתיגג, /מרפסות שמשאה לביצי 

 בטבלה. המצויןלגובה  ות יעשהריהק יופגובה חי  - קירותוי חיפ 

 פי החלטת החברה. ס"מ, ל   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –פרופיל פינות בחיפוי   

 וף בדירה.למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצ - קההבר/שו ליט 

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןן בתוכנית המכרהחברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימותבחר ככל ו) – תו /הרו ק, רגולהפ 

  .משולב 

 קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכות בשולילמעט  ס"מ לפחות, 7בגובה ף )פנלים( מחומר הריצו –שיפולים  

 נג(.ות )גרוטום פינקי ללא ,םי ושיפוליניים. חיפוואזורים טכ 

  .לפחות מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש נים לריצוף באבן טבעית וקרמיקה, התקלפי דרישות  – מרווחים )פוגות( 

 פחות.מ"מ ל 1לריצוף טראצו    

 

 ו במסמך אחרכר זה  אבמפרט מ ,הבלטב ךפועל רק באם צויין כ)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו ב

 שצורף להסכם הרכישה(. 
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 ארונות: 3.3

ל הכיור/ וחה שנה שטקתלה חיתוך פתח המתאים הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 ים. לכח ידמלחשמל להצתה(, הכנה  )כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת הכנה לכיריים מובנות

   . MDFץ )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או גוף הארון והמדפים יהיו מע                    

   מעל תוס"מ לפח 90 -יהיה כ ס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח העבודה  60-ות, יהיה  כזית הדלתולל חון, כראעומק ה                   

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

 ולכל עומקו. ביחידות הפינה של הארון יותקנו "פתרונות פינה". והגוב לכ ס"מ לפחות, ל 60רוחב הארון יכלול יחידת מגירות ב   

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

  בגוון לבן.מלמין ו/או  הקייפורמ: מדפים וגמר פנימי ציפוי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה.   

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  מידות  

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

     

מאבן  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:לכל אורכו ו  משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון 

עם שוליים לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל , העונהערך( שווה ואית )כדוגמת אבן קיסר טבעית או פולימר

יותקן קנט  בהיקף המשטח המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. ל היקפם.רונות בכאה ת יזחלמ ביחס ס" 2בלטה של בה

ת המשטח ככל  בחזיבוד עי עם מוגבה קנה ללא קנטי להעדיף התשאעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה ר

 ן אי ביצוע זה(. . לא יינתן זיכוי בגיהנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח

  חתון,טבח חלק תי ארון המפל :תו דמי 

 3קונה מגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הלבחירת הקונה מתוך  גוון:  

  לוח בודד אחד(. . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא(וונים אלו יהיה בהיר ניטרליד מג)אח  תוגוונים לפח   

  

 .אין :עליון ח ארון מטב   3.3.2 

 

שולחני וי או מונח הכולל כיור לת העשוי עץ סנדוויץ' או טרספה, מתועשארון תחתון  )כללי(, רחצה בחדררונות אחרים )ציין(: א 3.3.3 

 פחות.  למ ס" 80 -כ מידות:סטה. נירו וצירי ,לרבות מגרה/ות, דלת/ותאו שיש, )אינטגרלי( ץ קוור  וא מחרס   

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

    ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון   

 

               :רותהע  

ככל  נה)פי  רי לאורך הק . המדידה2.3.3והכל בכפוף להערה בסעיף  מטר אורך 05.ות מטבח ונאר של תכללי  אורך מדידת   (1) 

המשולבים בתוך )למעט מקרר(  עדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"בהמיו  (. חלליםבאורך הארון  פעמיים מחושבתמת שקיי 

   זה. אורי ה מתייחשבו כסטי  ח, לאבטארונות המ אורךמידות ב 5% -טיות עד כס ת.באורך הארונו  הארונות יכללו 

מטבח בקיר שבגב ארונות השבון כי יתכן ו ה לקחת בח, על הקונמי עצ עו צביארונות המטבח ו  רו במקרה של זיכוי עב ( 2) 

 פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה. קיימים

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  םמובני  'וכו  תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה ן נו תכ (3)

  תות ומדפים,דל לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את וכרמה על ,ינםתקלה אלש הקונה החליט -                      

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

 שהחברה תנחה את  ע ובמועד החברה תקבש יםנמז בחירותו על פי הלוח באחריות הקונה לדווח עלתחת הכיור.           

 . הרוכש         

 

  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 .הסמנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביר מאש ,מרפסת/הממוקם במרפסת השרות בקיר חוץ פתח              

ק, באורך מינימלי ביסה פלסטיחבלי כ  5  ,םיגללג כולל ניצבים ונים(ולממתכת )מגו מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני קן מית

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

 בחצר. ךלדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ער 

 .5100 ימחומר עמיד העומד בתקן ישראלתיאור: : מסתור כביסה 
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    )מידות בס"מ(  לונות ותריסים בדירהתות, חימת דלרש – 3' סמ טבלה 3.5

 

 תריסים חלונות   תודלת ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

עץ ר )חומ
  /אלומיניום

 (תכמת

יר  פתיחה )צ גסו
 נגרר(   /כע"כ(

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
  /םואלומיני
 ת(מתכ

 חומר שלבים 
סוג פתיחה)ציר/  

כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי(

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  וןטחה ב פלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 דיור חדר 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 265/220-כ --- 265/220-כ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נגרר כ.ע.כ 

 ל חלק קבוע מע 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 ליילה חשמלג
 גיבוי ידני לל כו

 255/140-כ 255/140-כ ---

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 גילה ציר ר  עץ

1 

 .ע.כ נגרר כ גג אלומ' מזו

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 2ר שינה דח

1 

 לה רגיר יצ ץע 

1 

 נגרר כ.ע.כ  מזוגג  ' ומלא

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
ש  )משמ
  ינהכחדר ש

3) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ה(.  ליר )רג יצ

 וץ ה חתיחפ

1 

 לומ' מזוגג א
 או  נגרר כ.ע.כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

   .לכיס   ררנג אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים
          לפי הנחיות הג"א. רגילה  יר או צ  לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 

 ציר רגילה    +צוהר עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ

חצה  ר ח.
 כללי

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 35/115-כ 80/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 ילה רג ציר הר +צו עץ 

1 

 ציר רגילה  ג ומ' מזוג לא

--- 

--- --- --- 

 --- 85/115 -כ 80/210 -כ

  תי דיר ן  מחס 
 צמוד 
)ככל  

 ( ד וצמ ה ש 

1 

 ה גילר ר יצ ח פ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

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

 ה(.שי רכה להסכם שצורף אחר מסמךב בטבלה, במפרט מכר זה או  צוין אם ב )הקיים בפועל רק

ימרי בתחתית התקנת קנט פולו לליכם וות למימידה ענלתות תהייה. הדרגיל תיחת צירובפ 23דלת עץ לבודה בהתאם לתקן ישראלי מס' = עץ  דלת .א

 גוס =רגילה רצי  , םיוניאלומה הנחיות יועץלפי  סוג פרופיל:ם, יו= אלומינאלומ' )ראה פרוט יתר בסעיף י' בהמשך(. ס"מ לפחות  7הדלת בגובה 

)כיס( בקיר,  או לתוך גומחהו/ף כנעל נגררת נף = כ ניגרר כ.ע.כת, משתפלרגילה+  = )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ פתיחה, 

אטם  לולכ מוקצף  יאוריתןלופוי למים )בעובי לפי הנחיות היצרן(,  ביו: שלבי התריסים עשויים פח אלומינתריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה 

  (.בחדר דיורחשמלית, הילה ד, לגלאחי דנ)גיבוי י מליחש ורצועה ו/אצעות , באמלפי מעלה= תריס נגלל כגלילה . גומי בין השלבים לאטימה מוגברת

 ת/תו"כ הדלים לסהתתא דירהב ובלבד שהכמות הכללית בטבלהדרים מחשל אחד  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע דלתות/חלונות . ב

 .רויהאומיזוג כת מער נה לתפקודמ כהכס" 3  רצפה עד חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל

ת המורכבים משני לוחו, התקןרישות ד לפי רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד( תויטרינו  /חלונות  .ג

ם רייזואבו תקן י תבעל כיביהם יהיוור נותלוהח  מ(.מ" 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי הםינביר ח אווים מרווע תיזכוכ

רשה מו. החלונות יותקנו על ידי מתקין להצירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעי ,EPDMקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי מ

 תקןוי ת,החלונו לכל תילוסבמ :רשתות .ורף וד העפק נחיותלפי ה, נגרר  חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדה הייהבממ"ד  .היצרן עםטמ

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב

פסת שרות רמל הבאם פונבמטבח  תובלר (ורניה נדרש אוורתקנות התכנון והב פי)בחדרים שבהם ל לקיר חיצוני  בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .יסוי(רפפת כ תוב)לר מכנייותקן אוורור הסגורה בתריס או חלון, 

  יועץ האלומיניום.עפ"י תכנון סוג פרופיל, גוון,  .יוםמינלוא יםעשוי יסיםהתרת ו ו מסגרות החלונ .ה

 . "(שקופה או עמומה )"חלבבטיחותית ית זכוכקן תות )באם יש חלונות(, רחצהבחדרי  . ו 

 . בוי אש כי   שות י דר לפי  ,  קבועות   פפות או ר / ו   ת ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדל ( יעשה באמצעות חלון  סן מח   רכש ככל שנ )   ור המחסן ר ו או  . ז 

מערכות , (טלסקופיתת/)פנורמי העינית הצצסגר בטחון פנימי נוסף,  5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, . דלת פלדה )ביטחון(יסהנכ תלד .ח

  מ"מ 1.25 בי שלת בעומגולוונ משקוף בניה מפלדה .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  ,ת"ו"רוזטו נעהידית  ,ינדרילצירים, מגן צ

 ו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.וף יהישקהמו כנף הדלת ות.לפח

  בטחון/אש.יתכן ויותקנו דלתות  עקרקמת רות בקוייסה לדבכנ אות,כבלפי הנחיות רשות ה .בחירת החברהי גוון לפ  וניל, ציפוי דלת ממ"ד .ט

בכל היבט  או מילוי אחר שווה ערך/וילוי פלקסבורד מ עםת גרל מסקים עודבת מומשתי לוחה עשויתהיה ף הדלת נכ :פנים מכלולי דלתות .י

המתאים  מתועש יצונחי ו ציפויאאו צבע  הקרמייפוגמר הדלת. תאם לסוג משקוף תקנו בהירים יוצ חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. –תפקודי 

בהתאם לתקן ישראלי משקוף הדלת יהיה  .תחוצדדים לפ 3-בפה ו)קנט( מצהדלת  ף ף כנבהיק .ים, עם ידיות מתכת משני הצדדלעמידות במים

 לחתיה / מקטבחדרי אמב ים. למ. המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד האטימ יספ הלבשות פולימרי או עץ בגמר תואם לדלת כולל בעל  23מס' 

גוונים לפחות  3 ומתוך יוצגו לוש ותמאמגוון דוג וךמת שהרוכירת לבח ן:גוו    ף הדלת.אור, מזוגג בכנ-ול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צועמנ

 על ידה.ו )אחד מהם לבן(, שיוצגו על ידי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( וםבחר) קומתי תח חילוץפכ כרזומה  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 ינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.לוץ יתכנו שחיח פתכות כמוסמה תווישז ע"י הררשיוכ בפתח

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  רת,גרנ/ת, הנפתחהה אטומפלד דלת נהדלת כניסה למרחב מוגן הי :ורףד העפיקו ות ישלפי דר .יב

ון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים יחה. חלכנפיים לפת 2לכיס ו/או ת רוגרשתיים, הנאו חת אלדה כנף פחלון ירה. מפלס הד ס"מ מעל

פתח וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )אויר  ןנוסי ערכתמ התקנת .קולפר יםבדיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתנ מיםחסו ים,ונבקוטרים ש

הרי מתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  רן.יצה ותי מידת לפרכעמה תית. מידומה מקוהפרע רוצתיור האוור

שהוסמכו לכך ע"י  ות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםינתק בדיקתב יש, יחיוכרהע"י ו רוקיפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו ו תקינתו והתקנתש

וכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל צוין בתהמן בישל סתירה רה מק לגש כי בכק יודפסיעת למנ ורף.פיקוד הע

 ד העורף.של פיקוודכנות מעהתואם הנחיות 
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 בדירה םטרי סני וכלים  הרואתב ני קתמ – 4 טבלה מס' 3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 בחטמ
  רחצהחדר 

 הורים
  הרחצחדר 
 לילכ

 רחא ות מרפסת שר

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 הצחרור י כ

 מידות
 מ()בס"

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א' --- סוג

 --- --- ג'פח נס הרא אין --- ₪  זיכוי 

 ור לנטילת ידייםי כ

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 ( )ב'שטיפה

 

 תו מיד
 ס"מ()ב

 --- --- לפי מידות היצרן ת היצרןומידלפי  ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין ןאי --- י ₪ זיכו 

 אמבט/ 

 תלחמק

מידות 
 )בס"מ(

--- 
לפי הוראות כל דין 

 ראה בהמשך
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- סוג
 פעשוריצוף מ
 חת()מקל

 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪ 

ם קרי ים סוללה למ
מהקיר  כיור,חמים ל/

 או מהמשטח

 --- --- מערבל ח/פר פרח/מערבל  פרח דגם 

 --- --- א' א' א' גו ס

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

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  רךד-רב
 רפוץ)אינט

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- גסו 

 --- --- ראה נספח ג' --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למקלחת 
 וחמיםלמים קרים 

 --- דגם

  דרך-רב
 ץאינטרפו)
ו ( א3דרך   

 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' --- זיכוי ₪ 

 --- יש --- --- --- ם מכונת כביסה ולניקוזחיבור מי 
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 מיתקן
 מיקום

 בחטמ
  רחצהחדר 

 הורים
  הרחצחדר 
 לילכ

 רחא ות מרפסת שר

 לשרוול יצוניתבדופן ח 4"פתח 
 ,מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 סגירה כולל תריס הגנה ומשקולת
 מלשוהזנת ח

 --- יש --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
כוללת ברז והכנה לחיבור ההכנה )

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

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

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים םו נקודת גז לחימ

 :ואחרות להטבל ותערה

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

  ה ננירוסטה בהתקמחרס/ סילי קוורץ/ קוורץ גרניט/ ,נהרת הקובחיל: מ(ס" 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-דת במידות כבוד) כיור מטבח  )א(

 חרס: כיור רחצה לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. רחצה שולחני )אינטגרלי(:כיור . ר(וכיחומר הפי סוג )ל תונהבהתקנה תח או  שטוחה

  .החלטת ילפ רתתוצס"מ,  40/50-מידות כ

  )מושב( :כיסוי אסלהברה. חלפי החלטת ה תוצרת . 1385"י ת"י עפ ליטר( 3/6) תידו כמו חרס,/ויסמ :פהארגז שטי  תלויה.: אסלה )ב( 

 .ירי נירוסטהבעל צכבד  טיפלס               

  כהפוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמי לד עץ עם ציפוימ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, ש 3.5אקרילי בעובי  מרתהיה מחו אמבטיה:   

 מ לפחות מצופה אמאייל."מ 2.5לחילופין מפח בעובי  . ווןפרופילי ברזל מגלמ                

 לניקוז שיפועים עם 2279 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל ותראבהו הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחת טחשמ מקלחת:               

 ;המשטח       

א ימוקם והו בציפוי כרום ניקל ,יתמיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמו לפרח/מערב: דגם: חרת מטב. לקעכם(ל חסול)כ סוללה למים קרים/חמים  (ג) 

  סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -כ בהפיה בגו :תהיינה ברז מידות ,הכיור או עבודהה חמשט ורמיש על

 דה.על יו ו ע"י החברה/קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/שיוצג

  או העבודה משטח מישור על  מום ימוקוה  י כרום ניקלבציפו,  פיה  ערבלם: פרח/מג: ד)כולל חסכמים(  לכיור/י רחצה ,למים קרים/חמים  סוללה )ד( 

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

 ל ידה. חר/ו עק/ים שיבהספ אוע"י החברה/קבלן ו/  

 הכוללת יציאה תחתית  ,כרום ניקל בציפוי ירקמהמיקס  מים חמים וקריםתותקן סוללה  :באמבטיה :()כולל חסכמים לה למים קרים/חמיםסול )ה( 

 ס"מ לפחות ומזלף.  60יל אנכי באורך ה טלסקופי ומובצינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקלמיל' האמבטיה   

ורך ל אנכי באיובופי וממוט החלקה טלסקשרשורי, מתלה מתכוונן,  רכולל צינויפוי כרום ניקל , בצ(3מערבל/רב דרך ) -מהקיר דגם: : תמקלחל  

 "מ.  מ 15לחת בקוטר ס"מ וראש מק 30ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך  יןס"מ לפחות ומזלף. לחילופ 60  

 או הספק/ים שיבחר/ו על ידה./ע"י החברה/קבלן ויוצגו ש סדרות 3וך מתסוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה   

 .ניל יברזולביוב,  רבו: חילתכול שטיפת אסלהארגז/י ו כיורים התקנת  (ו) 

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

 . מלוהזנת חש כיםשפ( וחיבור לקו דלוחין או 2007קון אוג' תי -)הל"ת חמים: מים קרים, מים הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח( 

  

 ת בלבד ללא אביזרי קצה.ש: באם לא נאמר אחרת, צנרת נחוגזהכנה לנק'  )י( 

 סופקת מהרשת העירונית.פרטורה הממבט: מים מים קרים )יא( 

 שעומדים בתקן ישראלי קבועותאו לרכוש  לבחור ת הרוכש,, באחריובאם אינם ממבחר החברה -רחצה )אגנית/אמבטיה( ותקבוע )יב( 

 .  R-11 -פחות מולא  היעת החלקלמנ  

 או הכיור. ח העבודה טמשמישור ברז הממוקם על = קרי  פרח קבוע. שרוול ךהנשלף מתו ראש ברז נשלף =  )יג( 

  מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת.  ות)מיקסר( = ויס מערבל  

 ו/או שניהם. ית ברזו/או לפילחת מקכניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש רפוץ( = חלוקת נטי)א דרך-רב  

  

 ה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרן כך בטבלי ויבאם צ ותקנו בפועל רקהתייחסות בהערות לעיל י  שמובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם י)

 רף להסכם הרכישה(.צו ש 
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 , ברצפה, הבניין( פים לכללמשותו לקם יתכן)בח ובצנרת ופתחי ביקורת לקולטני בי: אחר רךבדירה, לכל צו  אביזרי אינסטלציה נוספים   3.6.1 

 כיבוי אש(. ת וכמות, עפ"י דרישו )מיקום כיבוי, יתכן מתזי ה.נסטלציהאי חלטת מהנדסבמיקום וכמות עפ"י ה, רהקבקירות או בסמוך לת  

 בין  י פיקודז וכבללהעברת גנרת וצ מפוצלו/או  יני מרכזי. ניקוז למזגן מנדס האינסטלציהלפי החלטת מה ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

 שרות ו/או במסדרון, במרפסת  מפוצל,ו או/ מרכזימיני למזגן  עדמיו. מיקום למאיידמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום ה  

  .הרהחבחלטת מהנדס ור כביסה,לפי העליון ו/או במסת בגג  למעבה מיועדהחלטת החברה. מיקום י עפ"  

 רכת הסולארית תהיהעיה לפי הוראות כל דין. התקנת המתהמערכת סולארית מצעות באדירות ים לחמהספקת מים    3.6.2

 . תקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(והבות גיבוי חשמלי לדוד המים החמים לר 579לי אשרתקן י בהתאם לדרישות      

)טיימר( הכולל מפסק  י והתקן קוצב זמןר חשמלאלמנט עזעם  וםוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל חימן מכל אגירה )דלכל דירה יותק  

   נן מראש את זמני ההפעלה.כבמאפשר לת 

צב והתקן קו, יעשה חימום המים באמצעות חשמל רכת סולאריתמעבאמצעות ן לא ניתן לספק מים חמים אות כל דירהום לפי לדירות שלה  

 .המים )טיימר( זמן לחימום 

 עליון גג או בסמוך להשירות או ש כגון במרפסת יבמקום מוסתר אך נג: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תולבקיב םלמים חמי וד( )דמכל אגירה             

       מהנדס האינסטלציה. תכנוןפי ל 

 (.2007 תיקון אוג'-הל"ת) מכונת כביסה ., מקלחתהרחצה, אמבטיומטבח  : קערותר מים חמים לכליםבו חי  3.6.3

  ן.אי :י"דל"ברז  3.6.4

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

  סטלציה,ינהאמהנדס תכנון  לפי ,PPR, S.Pול, ונת, פקסגווללדה מג: פחמים וקרים חומר הצינורות: מים 3.6.6

 פלסטי.: שפכים: פלסטי, דלוחין   

 יש.: ר הגז ועד נקודת הגז במטבחה ממקו צנרת גז בדיר 3.6.7

 .: ישהלדיר למונה גזכנה ה 3.6.8

 

  הערה: 

 י ניתוק, התאמות, ברז, יכיםברים, מארחמ ם עבורתשלואינו כולל מחיר הדירה חלטת החברה. הלפי הינו בדירה,  הגזנק' מיקום  

 ז, הגעצמו לחיבור  צורך התקנת המונה והמונההנדרשים למלאי ותשלומים נוספים  , מיסים, ריכוז מונים, פיקדוןמונה וןפיקד 

 ,בד(לב )הכנה בשרוול פלסטי תלחמושצנרת אספקת גז  ין.יבבנהגז המורשית ע"י החברה לפעול ' נה ישירות לחבוהק לםאותם יש 

 לה במחיר הדירה.כלו 
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 (טבלה זו )ראה הערות לאחר  קני חשמל ותקשורתמת – 5טבלה מס'  3.7
 

 ג'ור, בית תקע ונקודות טלפון, ראה נספח מחיר זיכוי לנקודות מא
 

 קוםמי 

ת נקוד
 רמאו 

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מים מוגן 

 תקע  בית
 במעגל כוח
 פרדנ

 נק'
 ;יהטלוויז

 ;קשורתת' נק
 .' טלפון נק

 קודות נ 3 כ"סה

 תאחר/ הערו 

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

תאורה ללובי  מפסק  -
 . קומתי/חדר מדרגות

 . ירתימל דחשלוח   -
קשורת כולל  ת ארון  -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 ורדי חדר
 אוכל ינתופ

2 3 - 
1 

 ( מזגןל)
1 

  פת תוס  - תריס חשמלי
ל להפעלת  חשמ נקודת

 ס. התרי

 פרוזדור
1 

לל מפסק  כו)
 מחליף( 

1 - - - 

  3אורך מעל בפרוזדור ב
  מ' או בפרוזדור הכולל

נקודות   2פניית "ר", 
 ף. מאור לפחות + מחלי

 1 מטבח

6 
מהם   ד)אח

כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

  מוגן מהם
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

בתי   ם,השקעי מיקום 
יהיה מעל  תקע ה

העבודה ככול   משטח 
ר ובהתאם  פשהא

לתכנון המטבח יותקנו  
כח נפרדים   שקעי

 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( הורלמנ

4 
  ד שניים לי)

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

   חצהר חדר
 הורים

1 
 ( )מוגן מים

- 1 
1 

קע  בית ת)
 ( ורלתנ

- - 

 - 1 1 - 3 1 שינה חדר

 /ד"ממ
 ח. שינה

לפי  מנורה 
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

פיקוד   ות תקנלפי 
 העורף

 ר רחצהדח
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

תקע   בית)
 נור( תל

- 

+ התקן קוצב זמן  
הכולל מפסק לדוד  

השמש במיקום עפ"י  
 ון. התכנ
 מכני+ אוורור 

 ת ת שרו מרפס
1 
 מים(  )מוגן

- - 

2 
 ים מוגן מ

 ת כביסה, )מכונ
 מייבש כביסה(

- - 

 תמרפס
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
ל תריס חשמלי +  כול
ק + מנגנון פתיחה  ס מפ

 ידני. 

 מחסן
)ככל 
 (דשהוצמ

1 - 1 - - 

ריכת החשמל של  צ
המחסן תחובר לשעון  
  החשמל הדירתי אליו

יך המחסן. או  משו
  הזנותלחילופין ש

כל   חשמל של ה
למונה   ים יחוברונחס המ

שותף ונפרד  מ
למחסנים בלבד, או  

ה נפרד לכל מחסן,  מונ
להחלטת המוכר ועפ"י  

 ירתו. בח

 מסתור
 הכביס

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- - 
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  ואחרות הת לטבלהערו 

 דלקה אחת.הת ל נקודה(, כולורארמט אהיל/ -סוי)ללא נורה וכיקרה בית נורה על גבי קיר או ת = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

  פנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.בני שקעים או יותר )ש ר מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.= "שקע" בודד לחיבו מאור )רגיל( בית תקע (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5ים לצע בכבהחיבור יבו

החיבור  ר כל שקע בנפרד(.אחד, נספותר בפנל יו קעים א)שני ש ילמל רגון מזרם חשהניז ם כיסוי,דד עשקע בומוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5כבלים יבוצע ב

לכמות  ושאינם תוספתבסעיף א'  מצויניםהקיר(, של נקודות המאור )בתקרה או  לאופן ההדלקה תאור בלבד כפולה= נקודת מאור הדלקה (ד)

 עיף א'.ת בסמאור המצוינוה נקודות

 2.5ישירות ללוח למפסק נפרד עם קבלים מחובר  נפרד )כל נק' במעגל נפרד גל חשמליעל גבי מע יםהנמצא/קע/ים"  "ש = רדקע מעגל נפבית ת (ה)

 מ . מ"

 בדרגת הגנה גבוהה.שמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים במעגל ח בהכרח בית תקע מוגן שאינואו אחר=  IP44ות הגנה גבית תקע עם דר (ו)

בין מחשבים,  –ת תקשורת חוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודלט( או ליחד )קומפבת נקודו 3= חשב()מ שורתפון חוץ/תקטלטלויזיה/דת נקו  (ז)

אינטרנט. /ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםבלים.  כידורי ורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שדחיבור לקליטת שי –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55סא וקופ קירת ההכנה בדקוועד נ התקשורתז מריכוחוט משיכה תכלול צינור וורת נקודת התקש

 .(ןי הענייפשומר לעמדת לדלת כניסה למבנה או לתקשורת פנים )לכולל אביזרי קצה  נקודה/ות מלאותטלפון פנים )אינטרקום(=  נקודת (ח)

  . מ"מ  2.5כבלים ם פרד עוח למפסק נובר ישירות לל, מחעל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = נקודת כח (ט)

ועד נקודת ההכנה  שב( מריכוז תקשורתהכנה לנק' תקשורת )מח וחוט משיכה בלבד. וין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"(באם לא צ"הכנה"=   (י)

ק ספניעת למפירלי(. "תנור להט" )סולא "מפזר חום"  יותקן )באחריות הדייר(,דלת חדר הרחצה  מעלצאת מימום נבאם ההכנה לתנור חבקיר. 

 וללת שקע מוגן מים.ההכנה לתנור חימום כ ע"י החברה. מסופקים חימום לא יצעכי אמ יודגש

דליקים/מכבים את אותה/ם ם, אך מק ביניהום בריחכיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאי ר הניתנות להדלקה/נקודה/ות מאו =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

ודה תחובר ישירות מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקהמטבח,  זית בארוןאפ דת תלתתקן נקותואזי= יבור תלת פורים הכוללת חת מגבדיר (יב)

 בלוח החשמל הדירתי.והמפסק  ית שקע. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות ב5*2.5חשמל ותחווט בכבל למפסק תלת פאזי בלוח ה

 

 מכר זה  או במסמך אחר, במפרט כך בטבלה ן יי באם צו ועל רק בפתקנו ות לעיל יו התייחסות בהעריש  )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם

 כם הרכישה(.שצורף להס 

 

 

   ן שבת לתאורת מנגנוו תמדרגו בחדר לחצן להדלקת אור .יש: ת מאורו : נקודהה קומתית: בכל קומחדר מדרגות/ מבוא   3.7.1 

  יש. :יתואה קומתת אור במבקדלירה להמתוך הדן לחצ .יש קת אור:לחצני הדל יש. ור:גופי מא. קבועה לילה              

 להיתר(. התכנון והבניה )בקששרוולים )צינורות( בדירה על פי תקנות ה : הכנתטלפון חוץ  3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

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

בתוך  ל שקע רגיל(,)כולדירתי ולוח תקשורת  (ה בעתידורך הרחבלצ ודוליםמ 6-נוי למקום פ רתל השא)כולדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.שעון שבת: : יש. מפסקי פחת מל.שפי תכנון מהנדס החל  מיקום: .: ישהדירה

 כולל קוצב זמן.  : יש.חשמלי שמש/מים,  דודחשמל ל תנקוד 3.7.6 

 .י וע"ח הקונה(והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"ל הזמנה אינו כול הירחיר הדממפר. )א 3×  25לת פאזי: : תיבור דירתי דל חגו  3.7.7 

 ניסה הראשית בקומתדלת הכ תלפתיח , כולל לחצןשמע דיבור )אינטרקום .5 בטבלה : כמפורטמיקוםיש, : מערכת אינטרקום 3.7.8 

 ינה הורים(.דר שבח רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 .ן: אידת(סגור )נפר גלפת במעזיה נוסוי ת טלו מערכ 3.7.9 

  יזיה רב ערוציתלקליטת טלוולחיבור לכבלים  הכנה :וויזיהטלהכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

ילופין לח  .(אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבות נה ישירוע"י הקללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם )   

ע"י הקונה  שיר דירתי אשר יירכ)ללא ממ M.Fדיו ור 33, 1,2ערוץ  ת שידורילקליט ניםיבנלמספר או  ןייבנלזית ת צלחת מרכאנטנ  

 ות זה(.מספק שר  

 :יתקנים אחריםמ 3.7.11 

 ש"ע. וונטה" אומאורר דירתי "ע"י תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני )משותף( ו/או כני לפי מורור המחויב באו אוורור חלל  -  
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החשמל ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים רכתהמע .הדירתית החשמל צריכת של קרהולב יטורלנ מערכת ןתקתו ירהד בכל -  

 .המשתנים החשמל תעריפי הזנת ותאפשר הישראלית   

 :תכלול המערכת                                   

 חשמלי םזר המודד רכיב על תססמתב שרא ירתיתהד חשמלה בלוח ידהמד יחידת                                    

 ; אלחוטי לשידור קשורתת יחידת) פאזי תלת לוח עבור זרם חיישני שלושה                                   (

 תםאו ומציג ומיתמק הבצור הנתונים את ומעבד המקבל אלחוטי דיגיטלי צג                                     

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

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת האנרגיה השוטפת צריכת נתוני את תלפחו ציגי הצג; מהרצפה 'מ 1.5  ובגובה נגיש במקום                                     

                                .כספיתה                                   

 .3.5ם סעיף ים חשמלי/ים. ראה גם תריסים בטבלת פתחי/חיבור לתריס -

 

 תקני קירור / חימום, בדירה:מ .4

 :לתכלו אשר ,פאזי תלת רטיתסטנד אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנהיש  ן.אי מרכזי  רתי מיני י ד ירמיזוג אוו  4.1 

 חלקי לכל צרקו יעיל אוויר יזורפ המאפשר אחר או במיקום המסדרון או בטיההאמ חדר תקרת לתחתית בצמוד מאיידל מתוכנן מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                        ןוכנמתה יקוםהמ בין פההרצ יבמילו ונעה מוכנסת בקיר שמליח ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות תיותהתש ביצוע  .2                   

  אמוצ .ביסהכה ורלניקוז מסת או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3 *2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                        

 .עלבפו רכתמעה קנתלהת עד ,בסג בלוח כיסוי צעותבאמ הסתרה יכלול "צמה"ה                      

 .דרוןקיר המס על התרמוסטט למיקום עד המאייד םממיקו קיר לפיקוד ריק שרוול תקנתה                   3.

 .אוויר מיזוג הנדסמ ידי על תמערכה לתכנון בהתאם יהיה ההכנות . מיקום4                  

 .םהמעבי / המעבה םלמיקו ומוסתר וצנעמ מיקום . 5                  

 קרה זה ההכנה תכלול:תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד. במהעורף,  ר פיקודישובא*     .  6  

 דת הזנה ישירה מלוח החשמל. רנקודת חשמל נפ -                    

 כסה. במיסגר ה הצינור יעיל בדירה. קצפה פיקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצצנרת נ -                    

 "פ התכנון.המעבה יהיה במקום מוצנע ומוסתר עמיקום  -                     

 בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג האויר. כל ההכנות הנ"ל  -                            

 ל לכ מיזוג מאפשר נואי רההדי תכנון האוויר מיזוג הנדסמ קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1בר לאמור בסעיף מע .: איןלמפוצמזגן  4.2

 כל את לולכשת הדירה חלקי תרתלי ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  בוצעת ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה  

 .מים ניקוז צנרתו גז צנרת ,שמלצנרת ח לרבות הנדרשות התשתיות   

  .אין: מרכזית בבניין רכת מיזוג אויר דירתי הניזון ממע 4.3

   .אין: זבגהפועל חימום  ורתנ  4.4

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

 .אין: דיאטוריםר  4.6

 ין.: אקונבקטורים חשמליים  4.7

 .: איןתת רצפתי  חימום  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 
 
 

 מחסן:ב ירה,ובטיחות בד ורי כיבוי אשסיד* .5

 .יש :)באם נרכש( במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר ית )ספרינקלרים(:אוטומט יבוי אשת כרכמע 5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: ן שגלאי ע 5.2  

 יש. וגן )ממ"ד(:במרחב המ ן סינו מערכת  5.3 

 

 , כבאותרשות ה ע"י  שדרי י ש , ככליהםעל פוי ות חיפוי/צי לרב ,חות אלו ובטי כיבוי  גילוי, סידורי * התקנת   

 .תב דרישות תיכנוניו , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקכנית המכרבתו  יוצגו  לא בהכרח    
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 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

  גרש;המחום : בתכולם. הניה אחד לדירקום חולא פחות ממ לפי היתר הבניה: לבניין/ים ומות חניהך הכל מקס 6.1.1   

                   

 . וע בסיד סינטטיבח פנים או בבטון ציעשו בטי :גימור קירות פנים המרתף. מרתף בקומות הכל החניות                          

  ;אין: )לפרט( חניות במקום אחר  

 ת המכר.ניבתוככמצוין : וםמיק תר הבניהפי היל: חניות מספר: יש, חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 ה רשמי  כנכה )עם הצגת תג נובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה  כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוחלנכים  חנייה             

 אינו נכה.ייר שנכה, בין כלל דירי הבית וגם לד רה(, ובהעדר רוכש רד התחבושטעם ממ                               

 : יש.מערכת תאורה .מוחלק בטון :יתלקח מקורה/מקורהיה חנ צפתגמר ר 6.1.3  

 יש.: לחניה מהכבישגישה  6.1.4  

 סימון בתכנית המכר.: לפי יקוםמ אחת לפחות.: דירהמספר חניות ל 6.1.5  

    אין. :לחניהסה י בכנם מחסו  6.1.6  

 

 פיתוח המגרש 6.2 

 .לבנין הכניסה מבואתל עד חובהרמ יצוניתח כניסה תרחב ןתתוכנ מגרשה בתחום                               

 ]לבנין הכניסה אתמבו ברוחב לפחות[ מרוצף  כניסה שביל תכלול החיצונית הרחבה                               

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

 .משתלבות/ אבן טבעית ט/ אבניםפלאסוליט/ ון/ גרנבט: גמרלים: חומר שבי  6.2.1  

 .רן בהיככל הניתן בעל גוו ף יהיההריצו .בעיתנים משתלבות/ אבן ט: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אב: חומר גמרותמדרג/שבילים 6.2.2 

  אםם בהתחסכוני במיגינון  .יש :הצמחי )על פי סימון בתכנית  מצורפת(.  .יש: חצר משותפת 6.2.3  

   רד החקלאות.להנחיות מש                                 

 .: ישמשותפת רשת השקיה 6.2.4

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.   לשטח ונהוהכ ר,. )חצלפי תוכנית המכר :חצר מחדריציאה ל; שי: דה לדירה/ות הגן חצר, צמו  6.2.5  

 יעשה ע"י הרוכש בעת  ין(הבני לי שו מים מ )להרחקתת פרטיו קע בחצרות ניקוז פני הקרועי : סידור שיפהערה   

 .טיתסידור הגינה הפר    

 ,שוחות וכו'( ,צנרתים,  /מרזב), חלחול ביוב ומיםישמה/ות, גז, יתכן ג: גן ר הצמודה לדירה/ות פירוט מערכות משותפות, בחצ 6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

 ר.מ" 7-ת מחופ לאשטח : יש, בגן ה/ות צמודה לדירהמרוצף בחצר  משטח 6.2.7  

 לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות.  חומר:: ות של המגרש/תגדר בחזי  6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה המאושרתית הפיתוח לפי תוכנובה ממוצע בג   

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהם מפולשת )מת עמודי ו ק 6.2.9  

 

   תפותמערכות משו  .7

 גז: מערכת  7.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,ברת הגז, בתאום עם חקרקעי -תגז ת י/צובר באמצעות זיר מרכדוסי ת גז:ה לאספקכנה    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת ית.המקומ ותשות הרעפ"י דריש ו/או שיקבע ע"י החברהמיקום אחר גרש או הבניין או בהמ   

  ז ותחזוקתה.ת הגלהנחת צנר    

 ת חברת הגז.ספקת הגז הינם בבעלות אוצנר ,רמוהגז כאצובר/י י זאת כמובהר ב   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקוםש. : יך הדירהצנרת אספקת גז בתו  7.1.3  

 :ם לכיבוי אשסידורי  7.2 

 ת.הבטיחות יועץ יווהנח שות הכיבוילפי דרישות ר :גותמערכת להפעלת לחץ בחדרי מדר 7.2.1  

 ת.דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחולפי : ואות/פרוזדוריםבמבערכת ליניקת עשן מ 7.2.2  

 בוי והנחיות יועץ הבטיחות.רשות הכי תרישולפי ד :מתזים )ספרינקלרים( –טית יבוי אוטוממערכת כ 7.2.3  
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 עץ הבטיחות.יוחיות והני הכיבו ות רשותישפי דר: לותכולתן ארגזי כיבוי  רבותעמדות כיבוי ל 7.2.4  

 ת רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דרישו :גלאי עשן  7.2.5  

 יבוי בשטחים משותפיםנטים( וארונות כבוי )הידרי זי כ, בראש כיבוי ו  גילוי  מערכותרבות הכבאות, ל כל סידורי הערה:      

 כבאות.רשות ה ותדריש וכמות לפי  מיקום פרטיים, או               

 

 הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. ע"י רשות ככל שידרש: ר מאולץ במרתפי חניהרו אוו  7.3 

 אין.: הדירות( )להזנת זיתכת מיזוג אוויר מרכמער 7.4 

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

             ניסההכ דלת ליד הקרקע מתקוב קמוימו רהדוא תתיבו ם:קו מי  . לדואר שגוי 1וועד הבית, ל 1 לכל דירה,: תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות היובני תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות היווי הבנייניםחד לכל במקבץ אאו  , בנייןכל ל                     

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 כלל  ושלשימ ים/דרח ים(,ם משותפקיבחל) רכות תאורהמאגר מים, מע מים,ת מערכות סניקה ומשאבו  

 ית המתכננים והיועצים.תוכנלפי  :מיקום וכמות .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  מוכים,נים סייין ולטובת בניבבנ הדיירים  

 

   תשתית ה למערכותנהמב חיבור .8

 : אין.צרחל רדנפ ונה מיםמ: יש; לבית י ראש מונה מים: יש; חיבור לקו מים מרכזי  8.1  

 יש. מרכזי:ב לביו  בורחי  8.2  

 לל התקנת מונה.לא כו; יש. בהתאם להוראות חברת החשמל ,לבור הבניין לרשת החשמחי  8.3  

 .פוניםהטל חיבור הדירה לחב'כולל ן והבניה )בקשה להיתר(: לא תכנונות הקם לתבהתא :יבור הבניין לרשת הטלפוניםהכנה לח 8.4  

   (.3.7.10 ראה גם סעיף הכנה בלבד ) .אין (:נטאינטר/הי יז)טלוו  תקשורת שתין לרחיבור הבני  8.5  

 ם בפועל ות שביצועדעבו במחיר הרכישה. כלוליםדרכי גישה, ם, ניקוז, ומכימדרכה, קירות ת: כביש, פיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 ה.החבריעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות   

  (.פי היתר הבניהל ו אחרא םניים טמויש )מכל: אשפה ים לאצירת/מתקן  8.7  

 .ת המקומיתהרשו ע"י: פינוי אשפה  

 

   רכוש משותף .9

 : הרכוש המשותף תיאור 9.1 

 המכר. ים בתוכניתפשותבאם סומנו כמ: קומות חניה משותפיםמ    9.1.1   

 אין. :(תוחהפ ם,ועמודי  )קומת כניסה קומה מפולשת 9.1.2   

 לטת בחברה.חלפי ה: ותירדים לדינם צמו שאסנים מח 9.1.3   

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

 .יש :י( קומתיתמבואה )לוב 9.1.5   

 בכל בניין. 1: )מספר( חדרי מדרגות 9.1.6   

 בכל בניין. 1: ותמספר מעלי : יש; מעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 .ישמיתקנים על הגג:  יעל ידפוס התהחלק  פחות: לתףג משו ג 9.1.8   

 ים.ממ"ד -יש מרחבים מוגנים דירתיים אין. :טממ"ק/ מקל 9.1.9   

 אין.: ףדודים משותחדר  9.1.10   

 , חדר משאבותשאבות סחרור, ת, ממערכות סולאריו( כגון: משותפות ו/אויות )פרטיות מערכות טכנ יש :מיתקנים על הגג 9.1.11  

  דין.פי כל מכת על אחר שתדרוש רשות מוס מיתקןוכל ם אגר מימ           
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 .יש; שטח ללא גינון  ש.: יושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 משותף  רכושמסומנים כהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, :  שותףינם רכוש מהת שמיתקנים וחלקים נוספים של הבי  9.1.13   

 ר.וכניות המכבת   

 

 שותף: ן להוציאם מהרכוש המי שא (םמיייק באם) םחלק/י  9.2 

 , )מילוט(.מדרגותי /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 משותפת. גישה לחניה 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 י קומתי.בלו  9.2.5  

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

 ת.כונו מ אל חדרמדרגות ר ה מחדגיש 9.2.7  

 .)משותפים( דר/ים טכני/יםות או מלובי קומתי לחגישה מחדר מדרג 9.2.8  

 .על הגג ותפיםמש מיתקניםהתפוס על ידי  –גג חלק ה 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 תף.כוש משוכרחברה גדרו ע"י הככל שיו: אחר חלק 9.2.12  
 

 ניין()לבניין/ים לפי הע ףתת משו בי  9.3 

 וכר דירה בבית משותף או בבית דירות(, המחוק המכר  –)להלן  1974 – דהתשל"לחוק המכר )דירות(,  6עיף בהתאם לס )א(  

 צוי קנון המהתשל  המשנה הורא הבית מבטל או ל עלכבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחי ועד להירשםיהמ    

 העניינים:אותו עניין; ואלה  המכר פרטים על כלול במפרט או לצרף לחוזההמנויים להלן, חייב ללעניין מן העניינים  ייחסתהמת    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; שיעורו (2)   

 ;ור אליבקש יםהמחויבירותים בשותף ות הבית המששתתפות בהוצאור ההשיעו (3)   

 ית המשותף;החלטות בדבר ניהול הבסדרי קבלת  (4)   

 )א( לחוק המכר דירות;3 אמור בסעיף השיכון בצו בדרך ה כל עניין אחר שקבע שר (5)   

  שהתחייבי ר, כמבחוזה המכ , על אף האמוראוהום על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )א( ירא מסר פרטילר שמוכ )ב(  

 המשותף.  עניין יחולו על הבית ון המצוי לגבי אותו נת התקוראושה    

 

 שותף הצמוד לדירה:שיעורו של החלק ברכוש המ 9.4

 כל  של  ( לשטח5חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף רתה ואופן דכהגככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה )יהיה קרוב  

 כפי שיידרש לפי שיקול דעת  ברישום הבית המשותף, או בכל פרט אחר הקשור חס זהן ביקולכל תיבכפוף ת , זאיןדיור בבנייחידות ה  

 ותף לא יילקחו בחשבון השטחים ברכוש המש תבבימוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה די כל רשות או כפי שיידרש על ימוכר ו/ה  

 (.6ף רק א' סעירתם במפרט זה פהגדכהצמודים לדירה )  

 

 ניהול הבית: רת בדבחלטו ה י קבלתסדר 9.5

 . 1969 -עין התשכ"טפי הקבוע בחוק המקרק יהיה על 

 

 :המחויבים בקשר אליו  ותף ובשירותיםת בהוצאות הבית המששיעור ההשתתפו  9.6

 החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.שיעורו של  פי יהיה על 
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 ליב ההוצאות הקבועות שם חלקן היחסי כאמור ברכובתשל ויבויחבפועל מוש שיעשה בהן כר לא יה בידי המונייתה ןבה דירות שהחזקה

  יהיה פטור רמוכפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר הבגין צריכה ב תשלום רכיב ההוצאותאחזקת הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מ

שלהן כאמור  הצבעהות הויוע מזכלגר ליוזאת מב ,בפועל כי לא היתה צריכה יהןלאחר שיוכיח  לגב מתשלומן ביחס לדירות האמורות

 .יבתקנון המצו

 

 ש המשותף(:או שיוחזרו לרכו /ם מהרכוש המשותף )ו החלקים המוצאי  9.7

 כניות המצ"ב  טחים הבאים אשר מסומנים בתותף השהמש שרכומה יוצאו, בהסכםור בעניין זה בלי לגרוע מהאממ      

   ר.בהסכם המכו/או  צוינים במפרט המכראו מו/      

 החברה.בבית המשותף לפי קביעתה הבלעדית של שותף ויוצמדו לדירות המגרש מוצאים מהרכוש המ םשבתחוניה החקומות מ .א

 וריים. שטחי חוץ מק . ב

 . (שישלמעט חדר עגלות משותף, ככל ) מחסנים .ג

 ביסה.מסתורי כ .ד

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

  .סנים לתא שבבעלות המוכרת, יוצמדו החניות והמחיות ו/או המחסנים לדירותנכל החמדו וצף לא ישותהמשום הבית בעת ריככל ש  .ו

 

 

  _____ _______    ________ ____   __ __________ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה          

 
 
 

 תף.ת הבית המשוקונה ולנציגורו לבמסמכים נוספים שיוע נספח א'
  .ותלירות כלהע פח ב'נס

 .כוייםטבלאות זיג'        נספח
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 נציגות בעלי הדירותלקונה ול כים נוספים שיועברומסמ – 'נספח א 

 

 ו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:תוכניות אל 10.1  

 רה.דיהצוניות( של )חיל חדר ומידות כלליות ידות של כמ וללתהכ 1:50 -מ בקנה מידה לא קטן ית הדירהתכנ 10.1.1   

 המשותף בקומה.ש ימון הרכוהכוללת ס 1:100 -מ ןת הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטניתכ 10.1.2   

 בקומה.ותף שהרכוש המללת סימון הכו 1:100 -טיפוסית בקנה מידה לא קטן מתכנית קומה  10.1.3   

 ת סימון הרכוש המשותף ללהכו 1:100 -קטן מא בקנה מידה ל רתף מות מפולשות; קומות מכניסה/ קות קומ תכניות 10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  צרף לו ניתן למוצמדים; תכניות א ושטחים דירתיים   

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

ותפת מש צרחימון ס הכוללת 1:250לת היתר בניה בקנה מידה בקומית לקהמשות י שהוגשה לרתכנית המגרש כפ 10.1.6   

 ינות צמודות.וג

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורככל המעל ושימוש נתנו הוראות תחזוקהבעת מסירת הדירה יי 10.2  

 יין:דירות בענ המכרחוק    

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

 יר, מערכות מיזוג אוו, מערכות בטיחותירות המותקנות בדירה לרבות הש רכותמע שלמונעת ה כוללת ותחזוקתחזוקה  )ב(   

 ערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.מ   

 רשות.יות, אם נדקופתתדירות ואפיון ביקורות שוטפות ות ()ג   

 רת קשר.ציון ליטלפר ק ומספספת שמות יצרן/תקנים בדירה, לרבוות המויוד ומערכצ ת שלעודות אחריומפרט טכני ות )ד(   

 

 ערכות וחומרי הגימור של של המתכנית והוראות תחזוקה  (1) בבנייןה הראשונ אשר לו נמסרת הדירההמוכר ימסור לרוכש דירה  10.3  

 עניין:בת דירוהמכר י חוק פ ל דין לרבות עלכבהתאם ל חובה למסורשיש הבניין   

 .ימורםל גע הבנייןי זוקת כל רכיבפעולות שוטפות לתח )א(   

 מיזוג מערכות בטיחות, מעליות, מערכות לרבות  ות בבנייןהשירות המותקנרכות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מע )ב(   

 לה.באוצא וכי ניותאוויר, מערכות אלקטרו מכ   

 אם נדרשות. קופתיות,ותפות ביקורות שוטאפיון תדירות ו (ג)   

 ת קשר.ומספר טלפון ליציר ות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספקרכד ומעציול ריות שאחכני ותעודות מפרט ט )ד(  

 .מיליהיפקס מספרו מערכות והפיתוח לרבות מספר טלפוןרשימת צוות המתכננים של הבניין, ה )ה(   

 חות בטית מערכו ת,חשמל ותקשור ד של אינסטלציה סניטרית,ות בלבותפמשות ה( למערכAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 חיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור אמורים הנוכר יצרף למסמכים ההמ ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.   

 .ד עם מינויהאשונה שתמונה( מירדירות )השל בעלי ה בועהלמסור אותם לנציגות הזמנית או הק   
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 הערות כלליות ואזהרות   – נספח ב' 

 ה דיר ול למבנה ת הערות כלליו

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה הישראלי,כנון והבניה והתקן וצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התהמכל  .1

לטלוויזיה  מתקן הכנהן בנייאם התקינה באו אנטנה מרכזית /בבניין ו סלולרית( )לא תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנההחברה  .2

 .יןכל ד אותורלה פוף בכצלחת לווין, בכבלים ו/או 

ם המרתף, ו/או להימנע ה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה על איטובכל פעול וועד הבית, ולנקוט לפעול בעצמו ו/או באמצעותהקונה מתחייב  .3

ס ע ריסוצוחודרניים וביתילת צמחיה בעלת שורשים רק, אי ש לאאך  לעיל, לרבותמרתף, כפי שפורט הלאיטום  סיכוןכדי  ש בהמכל פעולה שי

 .יעת קינון חרקיםמנל פתיתקו

 ות. נו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עובראחרת ויש קרה קלה ו/או סגירהיכוסו בתומערכות כאמור  .4

פינות  שיפולים לא יבוצע קיטום ירות ו/אוק יפויבח. שראלייםמהנדרש בתקנים הי לא פחות ות( במידות)פוגבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים  .5

 .ם(גי)גרונ

החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות  רש, לחברתומי המבנה ו/או המגגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחודספק יעת נילמ .6

ובזכות  רך גישה, כןלצו ןבנייה תקניות שימוש במלרב גישה חופשית רייב לאפשהקונה מתח כים,שות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוהמשמ

 ים אלו.ת בגין שטחסי ועד ביו פטורים מתשלום מיהקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלת רצועוות רבח/ים לשטוש והטיפול בהשימ

 ו סגורות.באריזות פתוחות א רעילים, חריפים או יחותבמחסנים דירתיים חומרים הפולטים ר חל איסור חמור לאחסן .7

 ונה.לק רהרה הדימסמטעמו בטרם נבדירה ע"י הקונה או מי  עבודות עווציבא ל .8

ל הבניין. קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלמונמכות, יכול שיהיו תקרות  רכשו ע"י הדייריםשי )ככל שקיימים(, חסניםבמ .9

 .ש ובתפקודמובשי פן שלא יפגעובאו מחסנים בלבדלונפרד  ף רכוש המשותמה  הזנת החשמל למחסנים תעשה

לא אך  ים ליצור הפרעהו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולקנם יותבא ירג האווזוחמים ויח' מישל דוד המים ה מםמיקו  .10

 ן הקבוע במפרט.פחות מ

ת ומדת בדרישועשרמת הרעש שלהם  ות עיבויש רק ביחידשימוכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה באם יסופקו ויותקנו מער .11

 ומפגעים. ות לרעשיםקנהת

ו ע"י הקונה שהם שיובאיטים או אביזרים כלפרזק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, ר או נסון, מחובדלאכלשהי ת אחראי אחריו המוכר לא יהיה .12

 הפריטים, דההעבוו/או ביצוע לל לטיב החומרים וין אלה כהאחריות בגכל  ,לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן לדירה או לבניין, וזאת בין

 .ה בלבדונל תחול על הקוהאביזרים והתוספות הנ"

נת מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מהראשונות לפחות בשלוש השנים המוגן, באופן תכוף  ש כי יש לאוורר המרחבגיב להדחשו .13

 .שוי המרחב המוגןון שמהם עבטות הוהנמצא בקירמופק מבטן האדמה ה)חצץ(,  באגרגטים אהימצללסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

 חניות, מחסנים ,ון גינותבשטחים פרטיים, כג ות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברוחרכות אמערו צנרת או שוחות ביוב איתכנו  .14

  י הפרויקט.יועצומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני וומרפסות פרטיות, מספרן 

שטח המגרש, בהתאם  וןל חשבוע רשמו במגוקיוב וכד'( ימ)חשמל, בזק, טל"כ, גז, בת השונות כומער ם ושוחות של)גומחות( עירוניי פילרים .15

 ו ע"י הרשויות.לתכניות הפיתוח שיאושר

 בריצוף זה. לשקיעות ולים לגרום" עלנסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבתכבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי  ברכביםעה נסי .16

 מקרה זכויות הרוכש לא תיפגענה.ל ובכ .יותשושור הראיהתכנון ו/או יה ומיקומם בהתאם לצרכי ומות החנימקספר שינויים במ יתכנו .17

 מני )גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעייםבגז פחמי יסה לרכבים המונעיםאסורה הכנ .18

 רתף/ים.שותפים בממ ם אושטחים פרטייב חמימני )גפ"מ(,פבגז פעל ל מתקן המוסן כוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחבנ .19

שונים  או אופקית, בגבהים/וראות כל דין, תיתכן העברה גלויה אנכית ולהכפוף וב ותהרשוי ותון ו/או הנחילפי דרישות התכנ .20

רכות שאינן עות ושל מיין המשותפהבנ תכניות, של כלל האלמנטים של מערכותמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בוב

, צנרת מ.א. ואוורור, קווי חשמל, ובות בישוח, ניקוז רתנרת ביוב, צנצנרת מים, צנרת חשמל, צ עוד כגון:ו עלותות, צנרת, תמשותפ

 טית,ת, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרבשטחים צמודים לדירה, במחסנים, במרפסו ום הדירה,תקשורת וכדומה, בתחטלפון, 

. יםהטכני יםהחלטת היועצ ומן/למצוין בתכניות, לפימעבר למס כלות הקירות ובתקרטחים ציבוריים, בשותפים ובבשטחים מש

 החלל בהן הן עוברות. הקונה יאפשר גישה ו/או גובהחרת וישנו את צורת אמור יתכן ויכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אכ ערכותמ

 לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.

ל כלכים לשייה יקורת,ב ד'( וכן פתחיות )מים, ביוב, ניקוז וכוברות צנרועתכן או החניה, יהדירה, או המחסן  וך לתקרתקירות ובסמפה, ברצ .21

 הבניין, ומהווים חלקים משותפים. 
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התכנון, ם לאילוצי בהתאויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, מודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינהחלקים הצת המגרש, הפיתוח, וגבולו .22

 רשויות.ביצוע ולדרישות הה

עיפים מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כבר ס ו/או עיף שסיה כך בנוכש התקדמה הוטרם חתימת החוזה עם הר ספק במידהר ן הסלמע .23

ת ה ו/או זכודרישדעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול ה. הקבלן לם, לא תתאפשר בחירהוש

 חירת הקבלן.ו החלפה בעקבות באבחירה 

חשמל דירות הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש בת שרת אשת זובית, וה ל המשותפת שליחובר למערכת החשמ  - T.V-אנטנה לר מגב .24

 אות הבית המשותף.חלק מהוצ תהיהשל המגבר 

 שתילה. אלא במכלי דניתאין לשתול צמחיה ישירות בא  - (שישככל באדניות בנויות ) .25

פעות טבעיות כגון: הבדלי תותכנו , יועי המקצללים ובהתאם לכוי ובכפוף לתקנים הישראליצוף וחיפברית, באבן טבע - בדלים בין אריחיםה .26

 ודה. ינרלים )ברזל( המתבטאות בכתמים דמוי חלתחמצנות מים, "עיניים" וכן המרקם, גוון, גיד

ו כן לא ומנים בתוכניות המכר. כמבהכרח מס נם, איבטחון וכו'(ת נושאים, קירות ודים, קירבניין )עמולד המערכת ש -שינוי בחלקי בניין  .27

הריסה ו/או עבודה הכוללת ת. לכן כל ות ומחיצובתקרות, רצפות, קירערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' מ נתיביות נים בתוכנימסומ

 .דיקהב תמחייב ,בלת החזקהחר קבקירות, תקרה או רצפה לא רה לעומק חדי

ו למערכות אלקטרומכניות, ביוב ומים א/ץ(, ווחום ה )פניבולונות בחלל גהחסומים בזיגוג קבוע, ח פתחי בניהל ש  - וקה וניקוי הגישה לתחז .28

)פיגום  , 1139ת גובה ובציוד מתאים והעומד בת"י בעלי מקצוע ובאם נדרש רק מורשים לעבודוה רק ע"י גג/ות עליונים, יעשו/או 

 , סנפלינג וכו'(.ירומם/תלומת

ות מעבר בשטחים פרטיים )חדרים ומרפסות(, לרב ריאפש ונההק, נייןהברות בחזיתות קיגגות, ו ןוניקיוחזוקה לצורך ת  - פרטי מעבר בשטח  .29

 .ובתאום מראש ןהענייבות הנחת ציוד מכני וכלים, הכל כמקובל בנסיסנפלינג, קשירת פיגומים, 

  כו'ו מזגנים, אבות, מפוחיםורת, גנרטור, מעליות, משחשמל, תקש: כגוןככול שיהיו  -אלקטרומכניות  תת ומערכו רכות טכניו ל מעתחזוקה  ש .30

 דין. הוראות כלת התחזוקה ובהתאם לע"י נציגות הבית ו/או הקונה בהתאם להראו שהתיע

 רךלצו חרום בעתמה כלל הדיירים בקו תר ישמש אאשחיצוני  ילוץח ימוקם חלון/דלת ןבבנייבכל קומה  באחת מהדירותיתכן ו -חלון חילוץ  .31

י בעת חירום יאפשר בפתח זה, וכקבוע תחייב כי לא ייקבע סורג מ ,ילוץהח לתחלון/דם ותה רכש ממוקאשר בדירה א ,לוט. הקונהמעבר ומי

 ה.עביר מידע זה לרוכש טרם בחירת הדירעל המוכר להבדירה אל חלון/דלת החילוץ. את המעבר 

ת מקצועיה חייבות תחזוקאלקטרומכניות ואחרות המ נו מערכותתקם הוחלקיו השוניבמבנה וב -ערכות מל שוטף בדרכה לטיפוה .32

או החברות ספקיות הציוד או המתקינות יצרנים ו/במבנה, את נציגי ה חלה החובה לזמן בסמוך לקבלת החזקההמוכר  עלטפת, ושו

 .הוהתחזוק ופן השימושלא תלנציגות הבי יוד, לצורך קבלת הדרכההצ

 

 אחרותהערות כלליות 

ות באופן מושפע ,י רצפות בטון, אספלט ו/או גרנוליטכ חשבוןת בקחיש ל -( שבילים וכו' )מיסעות, מעברים, רי גמרות על חוממי ת ססהשפעו  .33

ו תפקודי בתופעה איחותי ו/כל מפגע בטאין ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי  ת ו/או תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעיריםזות ססמיוטבעי מתזו

  .פעהתויחות השכוטפת בהתאם לם אלו. יש לבצע תחזוקה שלחומריית ינאופיטבעית זו, ה

לגרוע  וכי הוראות המפרט כולן הן בנוסף ומבלי  בתכניות, וע מההערות האמורותר בזה כי ההערות הנ"ל הן בנוסף ומבלי לגרבהמו  .34

 מהאמור בהסכם.
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   ייםזיכו בלאות ט  – 'גנספח 

 

 םייוז טבלאות זיכוכרי

 

 
 ותיוחדהערות מ

ן לצו ותיקו 1974-לחוק המכר )דירות(, התשל"ד 6 ס'קון מבתיש וכנדר רזלהוראות המכ זיכויים אלה הינם בהתאם ריכוז .1
ת רט והתכניומהמפפרט לנרשם להלן לא יבוצעו שינויים ט המכר(. מובהר כי עפ"י הוראות המכרז, )מפר 2015-המכר התשע"ה

 ם אחרים.או חיובי/ו וייםיבוצעו זיכ ם להסכם המכר ולאיהמצורפ
 

 ע"מ.ם מליכולנם אי להלןנקובים המחירים ה .2
 

 מדד הידוע ביום חתימת הסכם המכר.ד הבסיס:הד תשומות הבניה, מדהמחירים הנקובים בנספח זה צמודים ל:מד .3
 

ת הליך שינויי ה )במסגרלא וייםזכותו לזיכ או אי רצונו לנצל על רצונוברה/קבלן, ע לחלהודירוכש הדירה המועד האחרון שעל  .4
  המכרעד החתימה על הסכם ימים ממו 30הדירה ע"י החברה/הקבלן בתוך  כשר לרוימס, "(ודעהההמועד להלן: "דיירים( )

 היתר. יום קודם למועד קבלת ה 60ל מקרה לפחות ובכ
 

תתקבל כוויתור פה, בתום התקון הקבלתזכורת ע"י עת כפוף למתן הודבהאמור ו עד התאריך אמוראי הודעת רוכש הדירה כ .5
 דין.ל ו זו על פי כלזכות

 

ינו ספק החברה, התקנת המטבח מטבחים שאבחר ע"י הרוכש ספק כוי בגין ארונות המטבח המתוכננים וככל שנזייצול נ .6
 נו.ש ועל חשבוהרוככש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות תתאפשר לרו

 

 .308/2016ם למכרז מר/הפריטים הנ"ל בלבד, בהתאויתור על ד כנג לקבל זיכוי ידוע לי כי זכותי .7
 

למדד תשומות הבניה בהתאם למועד  הוא מוצמדכאשר  ן בגין הממכרזיכוי הכולל והמצטבר יקוזז מהתשלום האחרוה סכום .8
 .הזיכוי

 

 .דין.  על פי כל ותדרישלא יפחתו מהת ותשתיות החשמל ופר הנקודבתנאי שמס ינתןמתן הזיכויים לנקודות חשמל  .9
 

ירותים חדרים כאשר חדרי השביתי יותר מעגל סופי אחד לפחות לכל שני  קן, במתשמללחוגעים הנקים והתקנים בהתאם לחו .10
גן אינם כלולים זבישול ומדיח כלים, ש, מלים לדוד חשמלי, מכונת כביסה, מייבמעברים אינם כלולים בחישוב החדרים. מעגוה
 ם הנ"ל.ליוהמעגות ודאת הנקל ן אפשרות לבטם סופיים, ובהתאם לכך אישל מעגלי רשהנד מספר המזעריב

 

י, והיא בסיסית פי המפרט הבסיסי של משרד השיכון והבינוהינה על  טלפון במפרטי המכר/כמות נקודות המאור/בית תקע .11
 ממנה. מלץ להפחיתא מוונורמטיבית, ולכן ל

 

ורק לאחר קבלת ך לי א פשרתאצמאי תע התקינם באופןמהפרטים הנ"ל, האפשרות לגין פריט ב יכויאת הזכות לזככל וניצלתי  .12
ב לא תתאפשר בטרם ר כי גם גישה לממכר לצורך מדידות וכיו"ספק יובה ל חשבוני. למען הסרהחזקה בממכר, ובאחריותי וע

 מסירת הממכר.
 התקנתם יחשבוצוקים ובנויים והסתיימה אלמנטים יב צאיםם/ביוב. הנמלחשמל/תקשורת/מי תכי צנרו ספק יודגש ניעת*למ

 וי מהאמור במפרט המכרכותו לזיכעת רוכש על מימוש זלחוק המכר לעניין הוד 6כמשמעותו בתיקון  ט"הפרי קנתהתסיום "כ
ם לבחור פריטילא תינתן אפשרות  ותו ספק.ורק אצל א ו אךצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחר*פרטים שונים המו

 .יםניטריים וברזים שונים לדוגמא: כלים סם בין ספקנישו
 

ת החברה/המוכרת והקונה על זו, בחתימים המפורטים בטבלה בפועל זכותו לזיכויים מהפריט/ים המתומחר נהש הקומימ .13
 .פרט המכרמוסכמים במיים ו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינונספח זה, ירא

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 , ג' ב',  ספחים א'נ

 29  מתוך  28 'עמ 14.05.2020תאריך:  /  רים חד 4דירת  / 4בניין  / מפרט מכר למשתכן /302 מגרש / מורשת מודיעיןבוני הנגב/ פרץ  / בניהה לאיכות מסד 

 

 : מקרא

 . דהיחי -יח'

 טר מרובע. מ -מ"ר

  ך. מטר אור -מ"א

 + עבודה. חורומר שח ן+ ומר לבח -קומפלט

 פריט אחד בודד.  -פריט

 
 
 

 בגין זיכוי בלבדמחיר   - ה : ארונות מטבח, רחצנושא
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 ורתיא

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 "חח' בשלי
 ה"כס כמות

3.3.1 
ולל ארון כ) מ"א 5 ות המטבחלכלל ארונזיכוי 

 ח,רז מטבב מטבח,, כיור תחתון/עליון, משטח עבודה
 (, לפי התיאור שבמפרט המכר.חמטביפוי ח

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
לי(, לפי . כולל כיור אינטגרכלליחצה )בחדר רחצה ארון ר

 התיאור שבמפרט המכר.
  --- 600 --- פלטקומ

 
 

 בלבד  גין זיכויב מחיר -ואביזרים  : קבועות שרברבותאנוש
 

 
 ות:הער

 ם כוללים זיכוי פריט+התקנהמחיריה.כל 1
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 ודהעב

 'יח
 כוייר זימח

 ליח' בש"ח 
 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט המכר. אור במפרטיור רחצה,  לפי התיסוללת ברז לכ 3.6

   126 טפרי קומפלט במפרט המכר. פי התיאורל יה, ת ברז לאמבטסולל 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט ינטרפוץ()א למקלחת רזוללת בס

 המכר.
   102 פריט טקומפל
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 יכויים מחיר בגין ז  -נושא: חשמל/ תקשורת
 

סעיף 
מפרט ב

 המכר
 יאורת

 חומר/
 עבודה

 יח'
יח' מחיר ל

 "ח בש
 סה"כ כמות

   72 פריט טפלקומ וייכז –יר/ תקרה נקודת מאור ק  3.7

   78 טפרי קומפלט זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט ומפלטק טלפון  נקודת

 
 : תקשורת /לטבלאות החשמל ות הער

 ט המכר. ר(, במפ 5לה )טב 3.7 ר סעיף .ראה הערות כלליות לאח 1

 ים לזיכויים לפני ביצוע. מתייחס רת שול/תק חשמ  המחירון . מחיר 2

 
 
 
 
 

              __ __________    ____________    ____________ 
 חתימת המוכר     יךתאר         נהחתימת הקו                  

 

 

 

 

 

 

 


