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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

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

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

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

 
 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיאור הבניתפרק ב'.   

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                

 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף                
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ים טחבדירה וש ם( רשימת חדרים וגימורי2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(3)טבלה   :3.5סעיף         
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   :3.6סעיף         
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7ף יעס        

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

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

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (. 7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (. 7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש )  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 דואר. בותתי  :7.6יף עס  
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

 (. 8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 .רכוש משותף  :9סעיף 

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 ( 9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף   
 שום ופרטים(.רית משותף )יב  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

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

 .ואזהרות הערות כלליות נספח ב'
 נספח ג'   טבלאות זיכויים. 
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 חדרים  5 מס' חדרים: / מדגםדירה  מורשת מודיעין  שם האתר: 

 74 דירה מס':   

 1 קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ ': מס  חניה  

 4 בנין מס':   
 

 
 

 ר" מפרט מכ "

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

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

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

 . 420-0241646החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 .ראלמקרקעי יש רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  רההחכי ת פו תקתחילת    תקופת החכירה: 22.    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

 המשמש גם כחדר שינה(, ממ"ד,  –מרחב מוגן דירתי )להלן , חדרי שינה 2 חדר שינה הורים, ,מטבח ,פינת אוכלו : כניסה, חדר דיורבדירה .4  

 ת שמש.ומרפס, שירותמרפסת *, רד(מוש נפישת )בי רותי אורחיםישקלחת(, מ)ם הורי רחצהחדר אמבטיה(, ) כללי חדר רחצה ,יםפרוזדור

 *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  הקווים השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי )א(    

  –זה  ןיילענ     

 בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין ין הדירהמפריד בקיר  –" וץ קיר ח"     (1)     

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 וץ;חהר של קיבמרכזו רה אחרת יעבור קו המצולע האמור הדירה לבין די מפריד בין ץכאשר קיר חו     

 פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" ר חוץ ניים של קי פניו החיצו " (2)     

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

 המשטחים המשופעים והאופקיים; כל  האופקי של חת בלבד לפי ההיטלב פעם אשויחדירה שטחו של כל מהלך מדרגות ב (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל והבניה  ןואם לנדרש בתקנות התכנובחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

 (. ניה )בקשה להיתרתכנון והבה ותתקנ –)להלן  1970      

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

 

 :פן בלעדי ו אהמשמשים את הדירה בשטחים נוספים המוצמדים לדירה או פירוט  .6 

דמוי  שטח מלאה למהכוונ ]קירוי ות/שמש מקורהה ות/תמרפס הכו תמ מכרכמפורט בנספח א' להסכם ה :( 1)ת שמש בשטחו מרפס 6.1   

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

כנית )יש לצרף ת כמפורט בנספח א' להסכם המכר: מס' (עשןר רולשח )בעקבות פתחים בתקרהמקורה חלקית  / מקורהחניה  6.2  

 המוצמדת(; החניהם וקמן עם סימו הישטחי החנ

 המוצמד(;ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן )יש לצרף תכני כמפורט בנספח א' להסכם המכר :(2)טחמחסן בש 36.    

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 .אין: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 אין.: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6    

 : אין.שטח(ו)מהות  רה באופן בלעדי יש לפרטםדי את ה שמשיםאו מ נוספים המוצמדים ים,רו אזחלקים//אם יש שטחים 6.7    

     

 ם:בי השטחי ו שהערות לחי      

 ל ידי הקווים ע לע הנוצרצוהמא בתוך כלוה השטח הרצפ אוה מרפסתת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש " .1   

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

 במרפסת.    

 קיע כפוף רה ו לאורו/א לשמש חשיפתה תדמיאשר  לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשמרפסת "בהר כי ומ     

 שיש בה כדי להשפיע על   להוהן מחוצה  הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 דירה  ן חלק שללבי בינוריד ן מפסחהמן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסמחסן  לשטחו ש .2   

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

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעובישל המרתף בתוספת שטח תיאורטי  ץ, הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף .3    

 כאשר קיר המרתף  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;רה אחרת דיין חלק של ריד בינו לבפהמרתף מ קיר רשכא    
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 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     

  רכהמהמופיע במפרט  חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יסט כים בהיקפה; תותרמו, את שטח הקירות התכולל חצרשטחה של  .4   

 עשה.שטח למלבין ה    

 

 בילות:ק סטיות .7  

 המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:הסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6 ף עייותר כמפורט בס    

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוהמצוינות בתוכניות המכר ובין המידת יות במידוטס     

 לעיל.  6-, ו5פורטים בסעיפים מהמשטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שטח חצר(,  2%יעלו על     

סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה ן ה ים למעשהרומידות האבזזרים במפרט באהת בין מידו 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

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

 

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

 .נווה אילן -ת התקשורתייקר : כתובת 077-4512520 : פקס 02-5792044 :טלפון  

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

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

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

 office@pr-eng.com :דוא"ל 
 

 ביזריהודה וארה, ציה, הדיהמבנ ן,יינבה תיאור ב. 
 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    * 

 .תף הבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 אם יש כזה .  הרשמי  התקן הישראלי י דרישותלאכות יהיו לפמהכל המוצרים ו * 

     

 

 .ין ני הב ראו תי  .1

 

    בניינים  2הנמצאים במגרש אחד ) ,בניינים 4אחד מתוך  קומות מגורים, 6מת קרקע ועוד וקהכולל  ,""גבוה םמגוריבנין   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 החניה  ף שה למרתיג) נייניםהב לכל משותפיםם פיתרהמ. -2רק מעל מרתף נמצא

""L17 לבניין "H26").   

   
 

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

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

 ;בלבד  םימגורונה ל, הכו)*(רותיד. ת למגוריםוריד 18L:  18מדגם  בניין ב  
 

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

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

 יםינניבהל משותפות לכקומות 

 תיאור  כינוי או

 קומה

מעל  /תקומות מתח

 למפלס כניסה 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 קומת מרתף 

מעלית, חדר מבואה קומתית,  בכל בניין:

  ת ומים וחדר משאב י/ מדרגות, מאגר

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

ת, מיסעות, מעברים, מחסנים, יוחנ כללי:

ישת  פי דריות לכות טכנ רע מו ים מתקנ

 ויות. כננים והרש המת

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 --- -1 קומת מרתף 

חדר , תעלימ ,תיתמבואה קומ בכל בניין:

 . מדרגות 

, מחסנים  ם, חניות, מיסעות, מעברי כללי:

ישת  דר לפיטכניות  ות רכ ע מו מתקנים 

 ות. נים והרשויהמתכנ

אין גישה ישירה    -1בקומת מרתף 

 . L17לבניין 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 
 
 

 L18מדגם  - 4 בניין מס'

 3 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

 –לובי מבואת כניסה ), (ןג  )דירות  מגורים

  ת, מעלית, חדר מדרגו ,  פול(חלל כ  בחלקו

רי עגלות, חדר אשפה, מתקנים  דח

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

   והרשויות. 

צוברי גז מרכזיים, בפיתוח   

 (. 1,4)בסמוך לבניינים 

 

ות  ות שונות הממוקמ ערכ מויתכן 

ישרתו גם בניין/ים סמוכים    בבניין

  יין/ים סמוכים ו/או ימוקמו בבנ

 . יןניבהו וישרת 

 ים מגור קומות

 טיפוסיות
1-4 

3 

 )בכל קומה( 

, מעלית, חדר  תית ומ ק ה , מבואריםמגו

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 5 מגורים  קומת

  עלית, חדרמבואה קומתית, מ, םימגור

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 יות. מתכננים והרשודרישת ה

--- 

 מגורים  מתקו

 ()פנטהאוז
6 1 

  עלית, חדרמגורים, מבואה קומתית, מ

ם ומערכות טכניות לפי  קניות, מת רגמד

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  גותמדר  חדר , (ורהמק  )לאקומתית מבואה 

, מערכות סולאריות, מתקנים  )מקורה(

י  ת(, לפשותפות/ פרטיוומערכות טכניות )מ

 ת. והרשויו  המתכנניםת יש רד

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
7 --- --- --- 

 סך הכל קומות

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

 
 

  :והבהרות הערות

  .בניהה יבהתאם להיתר ים בטבלהיוייתכנו שינ )א(

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה ת ובעקהכניסה הא הי תסוכנימה יזואיש לציין לבניין,  אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

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

   ו'.,.. וכ2,1,0מעליות כגון הבחב'   
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 בכל בניין: (םשיי אר) משותפים תו גדרי מ/דרח 1.4  

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

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

 . 9 :2,3,4נים בבניי . 8 :1בבניין   :מספר התחנות למעלית; 1 :ין בני כל ב מספר המעליותיש;  מעליות: 1.5  

 אין. :שבתמנגנון פיקוד ; 8 :ליתלכל מעם עי וסנ פרמס   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :(בכל בניין ) חומרי הבניין ועבודות גמר .2

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

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  , םטרומיינטים מתועשים/ן מאלמבטון מזוי או/ו ןוין מזבטו חומר:: קעת קומת קררצפה ותקר 2.2

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

   ה.יעת החלקמנל י לראקן הישאם לדרישות התריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהת                 

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

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

  .השלד מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  מהנדס פי החלטתל ן,וטמבעשים ואו אלמנטים מת: בטון מזוין, חומר גגות הבניין: 2.4

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

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

 הנחיות מהנדס השלד.לפי  ,(או בלוק תאי )איטונג בלוקי בטון,ירות, הפונה לדד בצו וץהח  

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

 "תו תקן  ירוק" של מכון התקנים הישראלי.קירות פנים יהיו בעלי ות ו רקצבעי ת                  

 וץ:גימור קירות ח 2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.דוגמת קרמיקה. ו/או אבן מלאכותית ו/או חיפוי קשיח  : אבן טבעיתי עיקר ,ציפוי /פוי י ח 2.6.1 

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

 לפי , בלשואו מו/ ונג(תאי )איטאו בלוק ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 .  1  חלק 1004השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י    נדס מה   ת יו נח ה    

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

 :י אשר מדרגות רחד 2.8

   ;לפי חישובי המהנדס עובי:בנוי או משולב. זוין או ן מ: בטוחומר :תפטמעקירות  2.8.1  

תקן  בעל "תו ,רילים+ צבע אקילחיפוי בשיפובצבע אקרילי עד תקרה. שכבות(, גימור  2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2                

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקןאקרילי מלבין גימור  ינתטיד ס+ סיבותשכ 2 חיט :חומר :גימור תקרה. תקרהעד לגובה:   

  התקנים. 

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

 כנגד החלקה. ים ם מחוספססיופ םטיוהפודסאורך המדרגות התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים ל  

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

 . 1142לת"י  בהתאם, יד(ות מאחז ו/או משולב )לרב : מתכת ו/או בנוימאחז יד /מעקה 2.8.4 

 .תמדרגוחדר הבאמצעות : )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 :קומתיתי( מבואה )לוב 2.9

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

 יפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.ל החעמעד לגובה משקופי הדלתות, 

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע "בעל תו תקן ירוק"   סינטטימלבין צבע +  חיט: חומר: גימור תקרה 

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

 ני בלבד(.פח צבוע בתנור )צד חיצו ארונות למערכות: תית ו/או לפי החלטת החברה.קומ האכמו מבופרוזדורים לדירות:  

  :יתאשר י( כניסהובל) המבוא 2.10

אבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי : חומר: ימור קירות פניםג

  תקן ירוק"(. תו ל)"בעהקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי 
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 ת. קורטיבידה קרת או הנמש קרתו/או ת יד מלבין סינטטי דוגמת פוליס: טיח + צבע חומר: גימור תקרה

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

 .למניעת החלקה

ת זיבח  ,816י ות"יה התכנון ובנהקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות  מתוקמו בתיבות דואר ימוק

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

ארונות . (ארונות חשמל, מים וכו' ,תו)למעט גומחמת פוליסיד י דוגסינטטצבע ב צבועטיח קירות ותקרה: : למחסניםפרוזדורים 

 לבד(.פח צבוע בתנור )צד חיצוני ב למערכות:

 :גימור תקרההתקנים.  בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון  בסיד סינטטי ,צבוע בבטון : מור קירות חניהי ג :מקורהה ני ח מרות גודעב 2.11

    נים.קתם מכון ה"תו תקן ירוק" מטע במלבין סינטטי, בעל: בטון צבוע חומר

  ,משתלבת ןבבא וא מוחלק בבטון יעשה ותהחני או המרתף  רצפת גימור :מקורה חלקית /מקורה גימור רצפת חניה 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':חדרים טכניים עגלות,  חדרכגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (ו'כוארונות חשמל, מים  מחות,)למעט גוסינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב צבוע: טיח גימור קירות 

 קנים.מכון הת וק" מטעםירן קתו בעל "ת. כל הצבעים,  בטון צבוע בצבע סינטטי              

 משולב.פורצלן או טראצו או : אריחי קרמיקה או גימור רצפה  

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

 

  :הערות

 עם מכון התקנים." מטתקן ירוקו "ת לבעצבע , צבוע ב בבטון  או  פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו  . 1

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

 

  רזים ומחמערכת אינטרקו בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת ע"י )אלומיניום וזיגוג( המבואה במכלולמשולב  ,ש: ין לבניידלת כניסה  2.13

 (. 3.7.8)ראה סעיף שמן, כולל אינטרקום                

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

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

 .ת ובאישור כיבוי אשאו סגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחו ית באשה אוטומטירסג ,שןע/אש דלתות :מדרגות דלתות חדרי  2.14

 תר הבניהיה לפיתאור, חומר וכמות,  :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף לתות פח.ד דלתות חדרים טכניים:  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישיםמשותפ וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ים,ומתיות קואמב ,ותמדרג , לובי, חדרן יילבנבכניסה , תאורה        2.16

 ות ולחצן מתוך הדירה  גרורת לילה קבועה בחדר המדבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתא                 

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

 וע בתנור )בחלקם החיצוני בלבד( ופף צבפח מכ ר:ומח :םמי גז ו  ארונות חשמל, 2.17

  אומונה נפרד לכל מחסן,  או לחילופין התקנת חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד,: דירתייםתאורה במחסנים      2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 של הבניין/ים לפי  של הרכוש המשותף  הזנה ממערכת החשמל : יש.מכניות משותפותאלקטרו  למערכותו  הוראתל חשמל חיבור    2.19

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

 תפות שישרתו אתמשוהעלויות התיקון של המערכות התשלומים ו/או  ,השונות ותוישרה אישור, בכפוף לבמגרש סמוכים בניינן/ים

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

 

 י זיהוי(פרט –ר בפרק א' מולא תיאור הדירה )בנוסף .3

 :*גובה הדירה 3.1  

 מ';  2.50 -מ ותלא פח: רהגובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התק  

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

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

 ות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימליומימק תוכות, בליטות, הנמכלמעט תחת קורות, מערהערה: * 

 הקבוע על פי דין. המינימלין הגובה מ חתפיא ל התקנותדירה על פי הקבוע לגבי חלקי   
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 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2 

 (.זו  בלהט רחשלא הבהרות, /ערות)ראה פרוט יתר בה  
 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 )בס"מ( 

 (4) יפווחי (3)ריצוף
 "מ( יחים )בס מידות אר 

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 ים חדשים בשקל
 הערות 

 כניסה 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

 ת בהמשך. ראה פרוט בהערו אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ר חדר דיו 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ח מטב 
 בטון בלוקי בטון,
 ( 1)חרא  או

 אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
ובה  בג חיפוי לכל אורך משטח העבודה 

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

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

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ךמשבה ת רווט בהעראה פר אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ים דור פרוז 
בלוקי בטון או   בטון,

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

 חדר שינה הורים 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ת בהמשךורבהע טוראה פר אין ( 3) ראה ( 2)אחר 

 חדר רחצה הורים 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

  הדלת   משקוףגובה  ל  תירופוי קיח אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  

 ירוק" מטעם מכון התקנים.   "תו תקן
 . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 ה שינ   חדרי 
 בטון יקבלו בטון,

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

 ממ"ד 
 ן  בטון מזוי
 הג"א  לפי הוראות 

 . ראה פרוט בהערות בהמשך אין ( 3)ה רא א רט הג"מפ  לפי

 י חדר רחצה כלל 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

לת  משקוף הדחיפוי קירות לגובה   אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
בע אקרילי בעל  ח + ציט. ומעל לפחות

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ה אר מיקה חיפוי קר . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 אורחים תי  שרו 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

 מ'.  1.50עד גובה חיפוי קירות   אין ( 3)אה ר ( 2)אחר 
ומעל טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן  

 מכון התקנים.   ירוק" מטעם
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  ת  בהמשך. בהערו ה פרוטאר

 מרפסת שירות 
 בטון בלוקי בטון,

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

 ת שמש  ו מרפס 
 י בטוןבלוק בטון,

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

 שך. מה ט בהערות ב ם פרוראה ג

 דירתי  מחסן  
 ( ד מ וצ שה )ככל  

ון או  י בטבלוק בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
גימור תקרה סיד  אקרילי. 

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 עובי קירות מחסן לפי החלטת המהנדס.  אין
  החברהממצג 

 ה נ ולבחירת הק

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 ככל שיהיו כאלה, ניתן  -צה ם למחתועשישים/מועתמ ץחו ים של קירותפן פנ)בדו בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

  תהרלוונטית לרבו של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה שמעטפת הפנים  

 בחדרי  ס.י/בלוקי גבקי בטון תאלובון/יו מ: בטון/בלוקי בט: בידוד תרמי של בנייני מגורים(. קירות הפנים )חלוקה פנימית(: יה1045"י תב  

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

 בממ"ד לפי הנחיות .ודרישות התקנים הרלוונטים תכנון המהנדסלפי , משולב ואר/ גברמי/ גבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות ( 2)

 ת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.ו בשיטה מתועשת או מתועשת למחצה, יתכן שמעטפבוצעוץ ירות החקי באם פקוד העורף.        

 תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.  י "תוו בעליהוקירות פנים י כל צבעי התקרות לבן. :גוון  צביעה בצבע אקרילי.  

 לבן. גוון: .פוליסידבסיד סינטטי דוגמת  צביעה .ברההח לטתלפי החשולב, ר/ או מגבס/ בג: טיח /טיח מר תקרותג

    בחירת  וף ל ריצ  י גסו   . R-9להחלקה   ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות   2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י   :צוףרי  ( 3) 

 יט פורצלן.  ם מסוג גרנהלן: אריחי ל   ט פור חר המוכר, ובהתאם למ הקונה  מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/או הספקים שבהם יב 
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ס"מ או   45/45  או ס"מ    60/60במידות  ניטרלי.    -שאחת מהן היא בגוון בהיר    דוגמאות/גוונים לפחות   3  -יצוף ו סדרות של ר  4  מבין ה  לבחיר 

 מהנדרש לחדרים אלו.   ת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה  רג "מ. ד ס   33/33

  ור מהצגת אריח במידות אלו המוכר יהיה פט קה )עפ"י אישור והצהרת הספק( לאספ   ניתן   אינו    מ " ס  545/4דות  לריצוף במי   במידה ואריח   

 כמפורט להלן:אולם יהיה חייב להציע לקונה סדרה נוספת או מידות אריח חלופי  

   החלופות היא להחלטת המוכר( :   ה בין הבחיר)   

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

 סדרות של ריצוף   5לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,   ד לריצוף, כלומר לכל מידת אריח המיוע    סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 ;רלי מהם בגוון בהיר ניט  לפחות אחד  בשימוש בדירות מגורים,    גמאות/גוונים נפוצים ושכיחים ם לדו ואמי ם התי נ דוגמאות/גוו  3-ו           
ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת   2279בדרישות ת"י  . העומד  סוג א' : ומרפסת שרות , שירותיםחדרי רחצהריצוף ב -  

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

דרגת מניעת   ות לדייר לפי האמור לעיל. האריחים ייקבעו מתוך הסדרות והדוגמאות המוצג  דות מי  ניטרלי.  -  היר היא בגוון ב  אחת מהן ש 

שתציג החברה או הספק, שיבחר ון/מידה,  גוגמא/ ג/דו ו ס תעשה מאחת מ  וכש הר  בחירת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

 על ידה.

המתאימים ניטרלי.   -דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר    3  -וף ו ת של ריצרוסד  4ן  סוג א'. לבחירה מבי :ת שמשו במרפסריצוף  -

ציג החברה או ממבחר שת שה ש תע כ ו בחירת הר  ם.לגש חשוף  שאינה פחותה לריצוף בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה 

 בשיפולים(.ך רצו פה בחיפוי קשיח, אין)במקומות שבהם קיר החוץ מחו הספק, שיבחר על ידה.

  :רותיםי וש חדרי רחצה חיפוי  ( 4)

  30/60-כ   או   ס"מ   25/33-דות כ י. במי ניטרל   –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר    3לבחירת הרוכש מבין לפחות    -'. קרמיקה  סוג א           

ה במידות לבחירת בקרמיקקירות פוי חי) ה. על יד   ו הספק, שיבחר שתציג החברה אס"מ. בחירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, 

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

י ס"מ ללא כל שינו 33/33, ס"מ   20/50המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות   ם יחי ר אהיה רשאי להציע  בהסכמת הקונה המוכר י  

לגמר הקירות. הקירות, הרצפות והנקזים  רה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זההיגה תבוצע סוילת גבמחיר הדירה. לצנר

 למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים. םטיינושות התקנים הרלובאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרי

-במידות כ   לי. ניטר   –ת/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  דוגמאו   3ין לפחות  מב  ירה סוג א', בח   –קרמיקה  חיפוי קירות  : מטבחחיפוי ב  

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

יבו בקו הסף העליון של החיפוי נור וסב מאחורי הת  אם ו ת תחיפוי קירו   BIיחידת  משטח העבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינו ב 

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

 . מ"ר   .200  עד   שטח האריח הבודד   . או טראצו   גרניט פורצלן. ריצוף א'   סוג : ()ככל שנרכש מחסן ריצוף ב ( 5) 

 

  :הערות 

 חד ולא תינתן האפשרות לבחור בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אודגש כי עת ספק ינילמ – רדיי /בחירת הרוכש 

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

 סמת או בנוי כדוגמת ת )באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחופסוהמר תועיצוב מעק – קהעמ 

 "מעקים ומסעדים". 1142ת"י  לפי הנחיותהחזית ו        

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

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

 בטבלה. המצויןיעשה לגובה  פוי הקירותחי ובהג  - חיפוי קירות 

 . ה לפי החלטת החבר   ס"מ,   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –  פרופיל פינות בחיפוי  

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

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןמון בתוכנית המכרככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסי) – קורה/ות, הולגרפ 

  .משולב 

 למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכות, לפחות ס"מ 7בגובה צוף )פנלים( מחומר הרי –שיפולים  

 גרונג(.ום פינות )ם, ללא קיטליושיפטכניים. חיפוי ורים ואזו 

  ות.לפח מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש נים לריצוף באבן טבעית וקרמיקה, ת התקלפי דרישו – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1צו  ארלריצוף ט  

 ה  או במסמך אחרמפרט מכר זך בטבלה, בכ ן ויי תקנו בפועל רק באם צ)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יו 

 .שצורף להסכם הרכישה( 
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 ארונות: 3.3

תקנה שטוחה של הכיור/ הל יםאתר, חיתוך פתח המהארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיו ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

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

   . MDF)סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או ץ מעגוף הארון והמדפים יהיו                     

 ות מעל  פחל"מ ס 90 -העבודה יהיה כס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח   60-, כולל חזית הדלתות, יהיה  כהארוןעומק                    

 ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון. 10 -סף הרצפה. בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כ  

 גובהו ולכל עומקו. ביחידות הפינה של הארון יותקנו "פתרונות פינה". לכלות, חפס"מ ל 60ברוחב  הארון יכלול יחידת מגירות   

 חד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י ואן לבגוונים לפחות )מהם אחד  5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמ: ני ו חיצציפוי : מתכת. ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהיירמופ: וגמר מדפיםמי פניציפוי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה.   

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  מידות  

    ג' נספחראה  :ון חתהת טבחכוי בעד ארון המלזי  מחיר  

     

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

יים עם שוללפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל שווה ערך(, העונה או יסרק ןמרית )כדוגמת אבטבעית או פולי

יותקן קנט  היקף המשטחב ר.המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיוקפם. נות בכל הילחזית הארוס חבי ס"מ 2בלטה של בה

עיבוד בחזית המשטח ככל  ם ע בהגוקנט מ התקנה ללאי להעדיף שאעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה ר

 (. וע זהוי בגין אי ביצ. לא יינתן זיכהנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח

  מטבח חלק תחתון,רון הלפי את: דו מי 

 3הקונה  מגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפניך לבחירת הקונה מתו גוון:  

  (.קה ולא לוח בודד אחד. לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדב()אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי  חותלפ םינגוו   

  

 .יש :עליון מטבח  ון אר   3.3.2 

מ"א ארון מטבח עליון. במקרה זה לא יותר ארון מטבח  2 -מ"א ארון מטבח תחתון ב 1 עדר המוכר יהיה רשאי  להמיהערה: 

 . פינתי ןעליו

 לארון המטבח התחתון.ארון המטבח העליון יהיה בהתאם  ייפוצומבנה 

 ול לפחות מדף אחד לכל אורכו.הארון יכל ס"מ לפחות. 30קו ועומס"מ לפחות  75ן גובהו של הארון העליו

 

שולחני ור ל כילותלוי או מונח הכ העשוי עץ סנדוויץ' או טרספה, מתועשארון תחתון  )כללי(, רחצה בחדרות אחרים )ציין(: ונאר 3.3.3 

 חות.  ס"מ לפ 80 -כ ות:מידוצירי נירוסטה.  ,לרבות מגרה/ות, דלת/ותאו שיש, )אינטגרלי( קוורץ  או  מחרס   

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

    ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון   

 

               :הערות  

כל )פינה כ ירהק ורךלא . המדידה3.3.2יף והכל בכפוף להערה בסע מטר אורך 06.ארונות מטבח  כללית של אורך מדידת   (1) 

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

   זה. אורי ה מתייחשבו כסטי  ארונות המטבח, לא אורךדות י מב 5% -טיות עד כס נות.באורך הארו  הארונות יכללו 

 טבחהמ כן ובקיר שבגב ארונותקחת בחשבון כי יתעל הקונה לצוע עצמי, ביו בח ונות המטכוי עבור ארבמקרה של זי  ( 2) 

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

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  מובנים 'וכו  תנור ,מדיח של ההתקנ ךהארון לצור תכנון  (3)

  ומדפים,ות דלת לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את המוכר על ,םלהתקינ שלא הנהקו  החליט -                      

של מים וניקוז למדיח  הנדרשות תכנו הה תו בולר ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת שיועדו  במקומות                       

 במועד שהחברה תנחה את  ברה תקבע ו זמנים שהח וחלי הל פווח על בחירותו עבאחריות הקונה לדתחת הכיור.           

 . הרוכש         
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  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 ליית הכביסה.מתקן תרה לישי השאשר ממנו תהיה גי ,מרפסת/הממוקם במרפסת השרות בקיר חוץ פתח              

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי  5,  יםגלגל ללוכ םניצבי ולוונים(ת )מגממתכ מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני מיתקן 

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

 ן מתקן שווה ערך בחצר.שיותקאפשר  לדירות הגן: 

 .5100ישראלי  מחומר עמיד העומד בתקןתיאור: : מסתור כביסה 

 

 

 

 

    )מידות בס"מ(  רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה – 3מס'  להטב 3.5

 

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  ם/ניולומיא

 תכת(מ

ה )ציר  פתיחסוג 
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 

 וחב( ר / ה)גוב

  /עץ חומר )
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

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

 סה כני

1 

 ה ילרג ציר פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 דר דיור ח

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 ינ כולל גיבוי יד

 265/220-כ --- 265/220-כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115-כ ---

שינה  ר חד
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 ר כ.ע.כ נגר וגג ' מז אלומ

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 135/115 -כ 135/115 -כ 80/210-כ

 2חדר שינה 

1 

 ה רגילציר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 3 ה נישר חד

1 

 רגילה ר צי עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג אלומ' מזוג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ומ' לא

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

  כחדר שינה
4) 

1 
י  פל פלדה 

 א  ג"ה
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 או  נגרר כ.ע.כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  ס לכי  נגרר אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
  אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים  כנף

          . א"או ציר רגילה לפי הנחיות הג   לכיס. 
--- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 

 ציר רגילה    +צוהר עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 70/210 -כ

  ח. רחצה
 כללי

1 

 ציר רגילה  ר +צוה עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 80/210-כ

 שירותי
 םיאורח

1 

 ציר רגילה  צוהר + עץ 

--- 
 אוורור 
 מכני

--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ
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 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
  ם/ניולומיא

 תכת(מ

ה )ציר  פתיחסוג 
 כע"כ(/ נגרר( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

סוג פתיחה  
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 

 וחב( ר / ה)גוב

  /עץ חומר )
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

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

ת  פסמר
 תירוש

1 

 ה רגיל רצי הר +צו עץ 

1 

 ומ' מזוגג לא
 נטוי
 ( )קיפ

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 80/210 -כ

1 

 ציר רגילה  טחוןפלדה בי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/215 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/205 -כ

 :רותאחו  להטבל ערותה

 מסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.בטבלה, במפרט מכר זה או ב ין ו צעל רק באם ם בפו )הקיי 

התקנת קנט פולימרי בתחתית ציר רגילה. הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו  ובפתיחת 23מס'  ילדלת עץ לבודה בהתאם לתקן ישרא= עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר , אלומיניוםהנחיות יועץ הלפי  ג פרופיל:וס= אלומיניום, ' אלומבהמשך(.  'י עיף ספרוט יתר ב)ראה  ס"מ לפחות 7בה ת בגוהדל

= כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר, ניגרר כ.ע.כ שתפלת, לה+ מ= רגי ()דרייקיפ י סב נטו= פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ פתיחה, 

כולל אטם  לוי פוליאוריתן מוקצף רן(,  במיעובי לפי הנחיות היצאלומיניום )ב פח ייםריסים עשותהי שלב :תריסים ,תה אנכי= כנף בתנוענה וטי ליגי 

  (.בחדר דיורחשמלית, ה)גיבוי ידני אחד, לגלילה  עה ו/או חשמלימעלה, באמצעות רצול כלפי תריס נגל =גלילה . גומי בין השלבים לאטימה מוגברת

 דירה תתאים לסה"כ הדלתות/ובלבד שהכמות הכללית ב בטבלה של אחד מחדרים רובתיאלהופיע  תווליכ םילשני חדר פיםשות, מתות/חלונותלד . ב

 .ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר 3ה עד  מעל רצפיוגבהו  םיחלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנ

המורכבים משני לוחות , ת התקןלפי דרישו טיחותירגיל/ב( Double Glazingכפול ) ף שקווג זיג ניום עםומימאל ,)למעט ממ"ד( תויטרינו  /חלונות  .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביזרים  .מ("מ 6 בעובי של רעם מרווח אוילפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם

רשה נות יותקנו על ידי מתקין מולוהח. פתיחה ונעילהות, מנגנוני נבמוות יידגלגלים, ים, ירצ ,EPDMי י גומ, אטממקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג

 יותקן ת,החלונו לכל במסילות :רשתות .ורף ת פקוד העהנחיוי לפ, רר גנ יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדהבממ"ד  מטעם היצרן.

 .אחת תרש נף לכ כהכנה במסילה נוסף  נתיב

לרבות במטבח באם פונה למרפסת שרות  (אוורור ות התכנון והבניה נדרשבהם לפי תקנרים ש)בחד ני חיצו  רילק גתגאו דלת מזולון ו/בהעדר ח .ד

 .סוי(פת כיות רפבר)ל מכני רויותקן אוורהסגורה בתריס או חלון, 

  יניום.יועץ האלומ נוןתכ "יעפסוג פרופיל, גוון,  .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 . ה )"חלב"(שקופה או עמומבטיחותית וכית כזתותקן  חלונות(,)באם יש  תיםו רשי ו  הצרחבחדרי  . ו 

 . דרישות כיבוי אש לפי  או רפפות קבועות,  / ו   ה בדלת או סבכ / מכני ו   ר ו ר ו/או אוו ( יעשה באמצעות חלון  ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  . ז 

מערכות , (טלסקופיתרמית/)פנו עינית הצצה סף,פנימי נו ןוחטבר גס 5044ראל תקן ישתואמת ל ריח,ב רב ן(. דלת פלדה )ביטחודלת כניסה .ח

מ"מ   1.25נת בעובי של מפלדה מגולווה ף בנימשקו .הרידתחתון, מעצור דלת ומספר  מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית , מגן צילינדר, צירים

 .רכמות הרון לפי בחימר לגובתנור. ג צביעהל או לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויני

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

היבט בכל  ךאחר שווה ערוי מילו א/וכנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד  :יםפנ לתותמכלולי ד .י

המתאים  גמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מתועשת. ף הדליותקנו בהתאם לסוג משקו חר. ציריםקיים, אסטיקה, , אקוקזחו – יתפקוד

ישראלי  ןקם לתבהתאמשקוף הדלת יהיה  .צדדים לפחות 3-בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה ב .הצדדים ניכת משות מתידי ם, עלעמידות במים

בחדרי אמבטיה / מקלחת  ה עמיד למים. . המשקוף לאחר התקנתו יהימהטיא יולל פסלדלת כ עץ בגמר תואם וא מרייהלבשות פול בעל  23מס' 

לפחות ונים גו 3 מגוון דוגמאות שיוצגו לו ומתוך לבחירת הרוכש מתוך גוון:   ג בכנף הדלת.ר, מזוגאו-צו /רהומנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצ

 דה.על יים שיבחר/ו /רה ו/או הספקבחה ידי שיוצגו על לבן(, )אחד מהם

 בנוסף, .קבוע וע סורגאין לקב ,(אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  דירהבבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 חה.ה וכיון הפתיחיפתג הוס, לרבות סון/תרי, סוג החלהפתח מידותבפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים ב

 2 -כגבוהים  ד"סף הדלת וריצוף הממחיצונית.  נגררת,/מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתדלת כניסה למרחב  :קוד העורףי פלפי דרישות  .יב

 ורור מעוגליםואי פתח זיגוג וכן יום + ון אלומינה. חללפתיחכנפיים  2או שתיים, הנגררות לכיס ו/או  מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחתס"

פתח  ידולקיר ה ג"ע פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת , וניתנים לפרוק.חסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'( ים,בקוטרים שונ
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הרי ון, ניהס קןתמי החברה "עסופק יודגש שבאם  (.2010 )תקנות הג"א מאי הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן. רוצתירור האוו

ע"י ו לכך כמסושה בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםע"י הרוכש, יחייב רוקו יפן לכאושרו ע"י פיקוד העורף, וו נבדקוהתקנתו  נתותקיש

וע בפועל ציהבבר גוע בפועל ין הביצהמכר לבי במפרטו/או למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר  וד העורף.קפי

 ות של פיקוד העורף.ודכנאם הנחיות מעהתו

 

 

 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4בלה מס' ט 3.6 

 זו( הלהערות לאחר טבגם )ראה   

 

 ןתקמי 

 םקו מי 
 שרותי אורחים מטבח

 חדר רחצה 

 הורים

  רחצהחדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

 חמטב כיור

 )בודדת/כפולה(

 

ת מידו 

 ס"מ()ב
 --- --- --- --- --- )א( הרעהה אר

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 

 )בס"מ(
 --- --- 40/50-כ 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א' --- --- סוג

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

 ת ידייםיללנט כיור

ות דמי 

 מ("ס)ב
 --- --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה

 )ב'( שטיפה

 

מידות 

 בס"מ()
 --- --- לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן היצרןידות לפי מ ---

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין ןיא אין --- זיכוי ₪ 

  /בטמא

 מקלחת

ת דו מי 

 )בס"מ(
--- --- 

לפי הוראות כל דין 

 המשךראה ב

170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- --- י ₪ כו זי 

סוללה למים קרים 

מהקיר  כיור,חמים ל/

 או מהמשטח

 --- --- ל מערבפרח/ ל פרח/מערב פרח חפר ם דג

 --- --- א' א' א' א' גו ס

 --- --- ראה נספח ג' פח ג'ראה נס ראה נספח ג' אין ₪  זיכוי 
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 ןתקמי 

 םקו מי 
 שרותי אורחים מטבח

 חדר רחצה 

 הורים

  רחצהחדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

סוללה לאמבטיה 

 למים קרים וחמים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב

 ץ)אינטרפו

( או 3דרך   

 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- סוג

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

 קלחתלמללה סו 

 יםם קרים וחמלמי 

 --- --- דגם

  דרך-רב

 )אינטרפוץ

( או 3ך דר  

 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- סוג

 --- --- --- נספח ג'ה רא --- --- זיכוי ₪ 

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

 לשרוול וניתבדופן חיצ 4פתח "

 ,יבש כביסהמי מ  םפליטת אדי 

 לת סגירהכולל תריס הגנה ומשקו

 והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים

 כוללת ברז והכנה לחיבורההכנה )

 (פון המטבחסילביוב, ול

 --- --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- --- 1 כנה(ז לבישול )הנקודת ג

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( מים נקודת גז לחימום

 :ואחרות טבלהל ערותה

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

   נירוסטה בהתקנהגרניט/ ורץ/ קוורץי קוילמחרס/ ס ,הלבחירת הקונ: ס"מ( 80/46 -כפולה כס"מ או  40/60-)בודדת במידות כ כיור מטבח  )א(

 חרס: כיור רחצה ה.ברחר ע"י החבלפי היצרן/ספק, שי כיור רחצה שולחני )אינטגרלי(:. )לפי סוג חומר הכיור( בהתקנה תחתונה או  שטוחה

 .רהחר ע"י החברן/ספק, שיבלפי היצת , במידוחרס :כיור נטילת ידיים. החלטת תוצרת לפיס"מ,  40/50-מידות כ

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

 .בעל צירי נירוסטהבד כ פלסטי                

 ינות ומיטת תמיכה ילוי עץ בפר. מסטיפוי פוליאשלד עץ עם צק היקפי, י, בעלת חיזומ"מ הומוגנ 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:   

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5לחילופין מפח בעובי  . מגלווןמפרופילי ברזל                

 לניקוז שיפועים םע 2279 י"ת תבדרישו העומד בגמר ,דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחת חשטמ מקלחת:               

 ;המשטח       

והוא ימוקם  בציפוי כרום ניקל ,מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי ערבלפרח/מ: דגם: . לקערת מטבחם()כולל חסכ ם קרים/חמיםסוללה למי   (ג) 

  סדרות 3 חירה מתוךלב "מ לפחות.ס 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כ :תהיינה ברז מידות ,הכיור או בודההע משטח שורימ על

 ה.הספק/ים שיבחר/ו על ידקבלן ו/או ברה/החיוצגו ע"י ש

  או העבודה משטח מישור לע  הם ימוקמוו  בציפוי כרום ניקל,  פיה  ערבל: דגם: פרח/מ)כולל חסכמים(  לכיור/י רחצה, יםסוללה למים קרים/חמ )ד( 
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 צגו שיו ותסדר 3מתוך לבחירה  ות,ס"מ לפח 15ולעומק  חותס"מ לפ 15 -באורך כ  :תהיינה ברז מידות ,הכיור  

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

 הכוללת יציאה תחתית  ,בציפוי כרום ניקל רקים מיקס מהיתותקן סוללה מים חמים וקר :באמבטיה :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 פחות ומזלף. ס"מ ל 60ך באורי ומוביל אנכקה טלסקופי , מוט החלמתלה מתכוונןצינור שרשורי, למיל' האמבטיה   

אנכי באורך  ילקופי ומובסכולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טליפוי כרום ניקל , בצ(3ך )מערבל/רב דר -מהקיר דגם: : למקלחת  

 מ"מ.   15קלחת בקוטר "מ וראש מס 30ר באורך ס"מ לפחות ומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקי 60  

 ן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.שיוצגו ע"י החברה/קבל סדרות 3מקלחת, לבחירה מתוך ת האמבטיה/וללוס  

 .ניל יברזולביוב, ר : חיבוללתו כ ארגז/י שטיפת אסלהו כיורים התקנת  )ו( 

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

 . הזנת חשמלו לקו דלוחין או שפכים( וחיבור 7200 ג'תיקון או -)הל"ת חמים קרים, מים: מים כוללת הכנת חיבור למכונת כביסה )ח( 

  

 : באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.ק' גזהכנה לנ )י( 

 רטורה המסופקת מהרשת העירונית.מפ: מים בטםי מים קר )יא( 

 ים בתקן ישראלישעומד ועותקבש כובחור או לרל ות הרוכש,, באחרירהנם ממבחר החבבאם אי -קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( )יב( 

   .R-11 -ולא פחות מ עת החלקהלמני  

 העבודה או הכיור.  טחמישור מש ל= קרי ברז הממוקם ע פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול ראש ברז נשלף =  )יג( 

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

 או לפיית ברז ו/או שניהם./ים/קרים, לראש מקלחת ושל מים חמ יאה,יצוקת כניסה/טרפוץ( = חלני)א דרך-רב  

  

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

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 , ברצפה, ין(הבני משותפים לכללוקם יתכן )בחלורת לקולטני ביוב ופתחי ביק צנרת: אחר ל צורךם בדירה, לכציה נוספי ביזרי אינסטלא   3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.  )מיקום תכן מתזי כיבוי,י ינסטלציה.אה במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  העברת גז וכבלי פיקודלוצנרת  מפוצלו/או  זייני מרכן מלמזג ז לציה. ניקוהנדס האינסטי החלטת מלפ ,מיקוםב םארון למחלקי מי  

 שרות ו/או במסדרון, במרפסת  מפוצל, אוו/ מרכזי ימינלמזגן  מיועד. מיקום למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום   

  .הרחבהדס הנפי החלטת מתור כביסה,לו/או במס עליון בגג  בהלמע מיועדעפ"י החלטת החברה. מיקום   

 תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולארית תהיה באמצעות מערכת סולאריתירות הספקת מים חמים לד   3.6.2

 . ימר(לרבות גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המים )טי 579י אלת תקן ישרובהתאם לדריש      

זמן )טיימר( הכולל מפסק למנט עזר חשמלי והתקן קוצב ארית וכולל חימום עם אמערכת הסולבר לחוה )דוד( המקן מכל אגירדירה יות לכל  

 במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.   

וצב והתקן קל באמצעות חשמ , יעשה חימום המיםבאמצעות מערכת סולאריתות כל דין לא ניתן לספק מים חמים ראהם לפי הוללדירות ש  

 .(יימר)טימום המים זמן לח 

ג עליון ג או בסמוך להשירות או במקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת : מיקום הדוד ;יםליטר 150: תבקיבול מים חמיםלמכל אגירה )דוד(             

       מהנדס האינסטלציה. תכנוןי לפ 

 (.2007 וג'ון איקת-)הל"ת סהמכונת כבי ., מקלחתהירחצה, אמבטו מטבח : קערותחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

   .אין :דלי""ברז  3.6.4

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

  האינסטלציה,מהנדס לפי תכנון  ,PPR, S.Pונת, פקסגול, ולפלדה מגו :קריםחומר הצינורות: מים חמים ו  3.6.6

 : פלסטי.פכיםש: פלסטי, דלוחין   

 יש.: מטבחקודת הגז בעד נו  ממקור הגז הבדיר רת גזצנ 3.6.7

 .: ישדירהלמונה גז להכנה  3.6.8

 

  הערה: 

 התאמות, ברזי ניתוק, , מחברים, מאריכיםם עבור לושתלל מחיר הדירה אינו כולפי החלטת החברה. הינו בדירה,  הגזנק' מיקום  

 עצמו לחיבור הגז,  נההמונה והמוקנת התשים לצורך הנדרם נוספיותשלומים פיקדון מלאי , מיסים, ריכוז מונים, מונה פיקדון 
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 ,בלבד()הכנה  טיסל פלבשרוו לתחמושצנרת אספקת גז  בבניין.הגז המורשית ע"י החברה לפעול ' הקונה ישירות לחב אותם ישלם 

 כלולה במחיר הדירה. 

 

 

 (ו טבלה זלאחר  )ראה הערות מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7

 

 פון, ראה נספח ג'ונקודות טל תקע יתות מאור, בלנקוד זיכוי מחיר 

 

 וםמיק

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;יזיהוטלו 

 ;תקשורת נק'
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 + לחצןפעמון -
 קום אינטר  -

  לוביל מפסק תאורה -
 . מדרגותקומתי/חדר 

 . רתילוח חשמל די -
ון תקשורת כולל  אר -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

ת  תוספ -לי מתריס חש
נקודת חשמל להפעלת  

 התריס. 

 פרוזדור
1 

)כולל מפסק  
 מחליף( 

1 - - - 

  3באורך מעל  זדור בפרו
ל  הכולוזדור רמ' או בפ

נקודות   2 ","רת פניי
 לפחות + מחליף. מאור  

 1 מטבח

6 
אחד מהם  )

כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 ור( )תנ
- 

, בתי  ום השקעים קמי
התקע יהיה מעל  

משטח העבודה ככול  
האפשר ובהתאם  

ו  לתכנון המטבח יותקנ 
  עי כח נפרדים שק

 מקרר נור, לתלמדיח, ל

 נהשי  חדר
 וריםה

1 
סק  )כולל מפ
  מחליף
 ( למנורה

4 
ליד  ניים )ש

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

   רחצה חדר
 הורים

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

תקע   תבי)
 ר( לתנו

- - 

 - 1 1 - 3 1 שינהחדרי 

 /ד"ממ
 שינה ח.

מנורה לפי  
  חיותהנ

 ף פיקוד העור
3 - 1 1 

יקוד  פ  תקנות י לפ
 ףהעור

 חדר רחצה
 )אמבטיה(

1 
 מים( )מוגן 

- 1 
1 

בית תקע  )
 תנור( ל

- 

+ התקן קוצב זמן  
פסק לדוד  הכולל מ 

השמש במיקום עפ"י  
 התכנון. 

 + אוורור מכני

 - - - - 1 שירותים
 חלון, בהעדר 

ק' אוורור מכני  הכנה לנ
 ש. שנידר   + מפסק היכן

 ות שרמרפסת 
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מים מוגן 

 ת כביסה, )מכונ
 יבש כביסה(מי

- - 

 שמש  תמרפס
 דיור()

1 
 )מוגן( 

- 
1 
 וגן( )מ

IP44 
- - 

כולל תריס חשמלי +  
+ מנגנון פתיחה  מפסק 

 ידני. 

 שמש  תמרפס
 (שירות)

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 ( )מוגן
IP44 

1 
)פקט הכנה  

 (למזגן
- - 
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 וםמיק

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;יזיהוטלו 

 ;תקשורת נק'
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

  לצריכת החשמל ש 
ובר לשעון  המחסן תח

מל הדירתי אליו  החש
. או  משויך המחסן

ת  וזנ חילופין שה ל
חשמל של כל  ה

רו למונה  יחוב  המחסנים
  רדמשותף ונפ

לבד, או  למחסנים ב
מונה נפרד לכל מחסן,  
להחלטת המוכר ועפ"י  

 בחירתו. 

    

  הערות לטבלה ואחרות

 ת.ודת הדלקה אחה(, כולל נקמטוראראהיל/  -ויה וכיסל גבי קיר או תקרה )ללא נורבית נורה ע = קיר/ תקרה נקודת מאור (א)

  ל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.)שני שקעים או יותר בפנ חיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.בודד ל = "שקע" ל(גי )רע מאור בית תק (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים  החיבור

בור החי נפרד(.ב קעפר כל של אחד, נסאו יותר בפנ )שני שקעים רגילל ן מזרם חשמהניזו שקע בודד עם כיסוי,גן מים: מו  אור )רגיל(בית תקע מ  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5צע בכבלים יבו

לכמות  ינם תוספתאושאו קיר(, המצוינים בסעיף א'  של נקודות המאור )בתקרה ופן ההדלקהתאור בלבד לא נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 2.5ובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם קבלים מח נפרדנק' במעגל ל )כי נפרד מעגל חשמלא/ים על גבי קע/ים" הנמצ"ש = דע מעגל נפרבית תק (ה)

 מ"מ . 

 גת הגנה גבוהה.בדרמוגן מים  ביזר הקצהאאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך בית תקע מוגן שאו אחר=  IP44הגנה  בית תקע עם דרגות (ו)

בין מחשבים,  –נקודת תקשורת פוניה, ת נקודת טללווללחוד וכמפלט( או דות ביחד )קונקו 3= חשב()מ תורון חוץ/תקשטלפיה/טלויזנקודת  (ז)

נט. אינטר/טלפוניםרה לרשת היללא חיבור הדטת שידורי כבלים.  י חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליחיבור לקליטת שידור –נקודת טלוויזיה 

 .יסויכולל כ 1ל דומו 55פסא וקו בקיר נקודת ההכנה התקשורת ועדכוז ריוט משיכה מנור וחנקודת התקשורת תכלול צי

 .(מדת שומר לפי הענייןעלדלת כניסה למבנה או לשורת פנים )נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקקודת טלפון פנים )אינטרקום(= נ (ח)

  "מ. מ  2.5כבלים עם  רדח למפסק נפות ללו, מחובר ישירעגל חשמלי נפרדעל גבי מ  כוח בית תקע = נקודת כח (ט)

ד נקודת ההכנה הכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת וע ול"( וחוט משיכה בלבד.ת )"שרוכוונה לצנרה רתצוין אחבאם לא =  "הכנה" (י)

ק ת ספיעלמנירלי(. ט" )ספ"מפזר חום" ולא "תנור לה (,באחריות הדייריותקן )ה צמעל דלת חדר הרחור חימום נמצאת באם ההכנה לתנבקיר. 

 ום כוללת שקע מוגן מים.נור חימההכנה לת .רהחבם ע"י הלא מסופקיאמצעי חימום יודגש כי 

אותה/ם  מכבים את/םדליקימצאים בריחוק ביניהם, אך מבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הננקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כי =חליףמ (יא)

 מאור. ות/נקודה

הנקודה תחובר ישירות  כיריים.המתוכנן ל וםמקמתחת ל ון המטבח,לת פאזית בארתקן נקודת תתו= זי בור תלת פאללת חיבדירת מגורים הכו  (יב)

 ירתי.דות בית שקע והמפסק בלוח החשמל ה. הנקודה תכלול את כל החיווט לרב5*2.5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

 במסמך אחר או   מכר זה לה, במפרטצויין כך בטבועל רק באם ו בפקנת לעיל יותבהערו  ומתקנים לגביהם יש התייחסותובהר כי ציוד )מ

 להסכם הרכישה(. שצורף 

 

 

    תמנגנון שבת לתאורובחדר מדרגות  לחצן להדלקת אור .יש: ת מאורו נקודחדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה:    3.7.1 

  .יש :מתיתבמבואה קו להדלקת אור  מתוך הדירה לחצן  יש. קת אור:י הדללחצנ יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

 היתר(.הכנת שרוולים )צינורות( בדירה על פי תקנות התכנון והבניה )בקשה ל: ון חוץ טלפ 3.7.2 

  ,זמזם ליל:צ .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 י דרישות הת"י., לפ: סטנדרט: סוגה/שקעקאביזרי הדל 3.7.4 
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בתוך  )כולל שקע רגיל(,דירתי ת ולוח תקשור (דחבה בעתילצורך הר מודולים 6-ל ת מקום פנויהשאר )כוללדירתי  חשמללוח  3.7.5  

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

 זמן. כולל קוצב  .: ישחשמלי /ששממים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .ן ע"י וע"ח הקונה(מן ויותקנה אשר יוזומ ה והתקנתכולל הזמנהדירה אינו  מחיראמפר. ) 3×  25לת פאזי: : תתי גודל חיבור דיר 3.7.7 

 בקומת לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית, כולל שמע דיבור )אינטרקום .5 בלה: כמפורט בטמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 ם(.בחדר שינה הורי רלשמע ודיבו ופומית ,ניסההכ  

 ן.י: אנפרדת(במעגל סגור )יזיה נוספת טלוו  מערכת 3.7.9 

  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהי טת שידורהכנה לקלי  3.7.10 

.  לחילופין (תספק שרות זה אשר ערוצית -וויזיה הרבללחברת הטולם ע"י הקונה ישירות ללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר יש)   

ע"י הקונה  שא ממיר דירתי אשר יירכ)לל M.F דיוור 33, 1,2רי ערוץ ליטת שידולק פר בניניםאו למס ןניילבת ית צלחת מרכזאנטנ  

 מספק שרות זה(.  

 

 :קנים אחריםמית 3.7.11 

 ע."ש וונטה" אורתי "י )משותף( ו/או ע"י מאורר דיחשמלי חיצונ ע ע"י מפוחצב באוורור מכני לפי תקנות, יבוהמחוי אוורור חלל  -  

החשמל ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים המערכת .הדירתית החשמל יכתרצ של לבקרהו לניטור מערכת תותקן דירה בכל -  

 .המשתנים החשמל תעריפי נתהז ותאפשר הישראלית   

 :תכלול רכתעהמ                                   

 יחשמל  זרם המודד יברכ על מתבססת אשר דירתיתה מלשהח בלוח ידהמד דתיחי                                   

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

 תםאו יגומצ מקומית בצורה הנתונים את ומעבד המקבל אלחוטי ליטדיגי צג                                    

 הכניסה במבואת / הכניסה לדלת מוךבס ,דירהה בפנים קןתיו הצג ; הברור צורהב                                    

  םעלות ואת ) ש"בקוט  (המצטברתו גיה השוטפתהאנר צריכת נתוני את לפחות יציג הצג; רצפהמה 'מ 1.5  ובגובה נגיש במקום                                     

                                .הכספית                                   

 .3.5תריס/ים חשמלי/ים. ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף חיבור ל -

 

 

 ני קירור / חימום, בדירה:מתק .4

 :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית ינימ למערכת בלבד הכנהיש  .ןאי מרכזי  דירתי מיני  וג אווירמיז 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית ודמבצ למאייד מתוכנן וםמיק . 1                    

 ;הדירה     

                        המתוכנן םהמיקו בין ההרצפ במילוי ונעה בקירמוכנסת  חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות ותשהנדר התשתיות ביצוע  .2                   

  מוצא .הכביסה וז מסתורלניק או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                         

 .בפועל ערכתהמ תנלהתק עד ,בסג לוחב כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                       

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד מיקוםמ קיר ודלפיק ריק לורוש התקנת                   3.

 .אוויר גמיזו מהנדס ידי על המערכת כנוןלת בהתאם יהיה ההכנות . מיקום4                  

 .עביםמה / המעבה םלמיקו ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 . במקרה זה ההכנה תכלול:לי בממ"דה למזגן עינהכ, תבוצע קוד העורף *באישור פי  .     6  

 הזנה ישירה מלוח החשמל.  נקודת חשמל נפרדת -                    

 מכסה. גר בסה הצינור ייה. קצועד אל מחסום רצפה פעיל בדירר מחוץ לממ"ד נקודה בקימצנרת ניקו מים,  -                    

 תר ע"פ התכנון.צנע ומוסה במקום מוייהם המעבה מיקו -                    

 תאם לתכנון מהנדס מיזוג האויר.כל ההכנות הנ"ל בה  -                            

 לכל  וגמיז מאפשר ואינ ההדיר תכנון אווירה מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1סעיף במעבר לאמור  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את לשתכלו הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,רכאמו אחת  מרכזית ינמי מערכת תבאמצעו יהחלק  

 .מים זניקו וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל לרבות הנדרשות התשתיות   

  .אין: בניין ירתי הניזון ממערכת מרכזית במיזוג אויר ד 4.3

   .: איןעל בגזהפו ר חימום תנו   4.4
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 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה בוצעת. : איןפועל בחשמלהם נור חימו ת  4.5

 .אין: אטוריםרדי   4.6

 : אין.ייםקונבקטורים חשמל  4.7

 .אין :חימום תת רצפתי   4.8

 : אין.יםמיתקנים אחר  4.9

 

 במחסן:רה, י ובטיחות בד וי אשסידורי כיב* .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הירבד קלרים(:נמטית )ספריי אש אוטו מערכת כיבו  5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי :גלאי עשן  5.2  

 יש. (:דרכת סינון במרחב המוגן )ממ"מע 5.3 

 

 , ות הכבאותע"י רש דרשי י , ככל שליהםע וי פות חיפוי/צי לרב ,כיבוי ובטיחות אלו  גילוי, רי סידו התקנת *   

 , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות.רכנית המכבתו  יוצגו  כרחהלא ב    

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

  מגרש;ום הח: בתכולם. הלדיר ולא פחות ממקום חניה אחד ניהפי היתר הבל: לבניין/ים סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

                  

 . בסיד סינטטי יעשו בטיח פנים או בבטון צבוע :גימור קירות פנים המרתף. המרתף בקומות יות כל החנ                        

  ;איןרט(: )לפ חניות במקום אחר  

 ית המכר.תוכנבכמצוין : וםמיק הלפי היתר הבני: חניות מספר, : יששותפת(כים )פרטית/מנחניה ל 6.1.2   

 רשמי  ח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נכה סביבה/פיתו/כנית המגרשתם כמסומן בנייה לנכיח             

 ה.ירי הבית וגם לדייר שאינו נכבין כלל ד נכה, ר רוכש דמטעם משרד התחבורה(, ובהע                               

 : יש.ורהמערכת תא .קמוחל בטון :קורה חלקיתמ/מקורהניה ח פתצגמר ר 6.1.3  

 יש.: לחניה מהכביש גישה 6.1.4  

 ון בתכנית המכר.: לפי סיממיקום אחת לפחות.: מספר חניות לדירה 6.1.5  

    אין. :לחניהבכניסה חסום מ 6.1.6  

 

 המגרשפיתוח  6.2 

 .ןיילבנ הכניסה למבואת דע מהרחוב ניתחיצו כניסה רחבת תתוכנן מגרשה חוםבת                               

 ]יןילבנ הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  כניסה שביל תכלול החיצונית הרחבה                                

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

 .בעיתטלבות/ אבן אבנים משתליט/ אספלט/ בטון/ גרנו :גמר בילים: חומרש 6.2.1  

 .ן בהירככל הניתן בעל גוו ף יהיההריצו .: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2 

 אם תוני במים בהן חסכגינו .יש :צמחיהת  מצורפת(. סימון בתכני)על פי  .יש :חצר משותפת 6.2.3  

   קלאות.ד החרלהנחיות מש                                 

 .: ישמשותפת שת השקיהר 6.2.4

 יה. א מערכת השקללא מגונן ול לשטח  ונההכו ר,. )חצלפי תוכנית המכר :חצר מחדריציאה ל; יש: חצר, צמודה לדירה/ות הגן  6.2.5  

 הרוכש בעת  יעשה ע"י  שולי הבניין(מים מ הרחקתת )לו בחצרות פרטי קרקע : סידור שיפועי ניקוז פני הההער   

 .יתהגינה הפרטסידור     

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

  .יכיבו קשורת,תחשמל,    

 ר.מ" 7-פחות מ לאיש, בשטח : גן  דה לדירה/ותהצמו משטח מרוצף בחצר 6.2.7  

 לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות. חומר: : רששל המגות /תגדר בחזי  6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה המאושרתלפי תוכנית הפיתוח בגובה ממוצע    

 אין.(: הבחלק פתוחה הקומקומת עמודים מפולשת ) 6.2.9  
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   מערכות משותפות .7

 ת גז: מערכ 7.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,רת הגזתאום עם חב, בקעיקר -תגז ת י/וברצ באמצעות סידור מרכזי לאספקת גז:כנה ה    7.1.1  

 ת הנאה וקזי נהך תינתרבמידת הצו המקומית. ות הרשותעפ"י דריש ו/או שיקבע ע"י החברההמגרש או הבניין או במיקום אחר    

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 ת הגז.חבר תהינם בבעלוספקת הגז וצנרת א ,מורבר/י הגז כאצוי כמובהר בזאת    

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורנרת גז צ 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקוםש. : יצנרת אספקת גז בתוך הדירה 7.1.3  

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 ת.יועץ הבטיחויות חהכיבוי והנ רשות לפי דרישות :חץ בחדרי מדרגותכת להפעלת למער 7.2.1  

 רישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי ד: ריםפרוזדו אות/ו במבקת עשן ערכת ליני מ 7.2.2  

 .ועץ הבטיחותידרישות רשות הכיבוי והנחיות לפי  :מתזים )ספרינקלרים( –טית מערכת כיבוי אוטומ 7.2.3  

 ת.עץ הבטיחוי והנחיות יורשות הכיבו ישותר: לפי דולתן י ותכמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבו ע 7.2.4  

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

 ים משותפיםיבוי בשטחכ תרזי כיבוי )הידרנטים( וארונו , באש כיבוי ו  גילוי  מערכותרבות כל סידורי הכבאות, להערה:      

 שות הכבאות.ות רשמות לפי דרי ום וכמיק פרטיים, או               

 

 הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ע"י רשות  שידרש ככל :מרתפי חניהר מאולץ באוורו  7.3 

 אין.: הדירות( )להזנת מערכת מיזוג אוויר מרכזית 7.4 

 .אין ם:י ג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירמערכת מיזו  7.5 

             יסהנהכ דלת ליד הקרקע מתבקו ימוקמו רהדוא תיבות קום:י מ אר שגוי. לדו 1לוועד הבית,  1לכל דירה, : רתיבות דוא 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                     

 

 : ים אחריםנמיתק 7.7 

 כלל  דר/ים לשימושח משותפים(,קים לבח)ת תאורה מערכומאגר מים, ת מים, יקה ומשאבומערכות סנ  

 ית המתכננים והיועצים.תוכנלפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  מוכים,נים סיבנילטובת ין וניבב דייריםה  

 

   ור המבנה למערכות תשתיתחיב .8

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

 .יש מרכזי:חיבור לביוב  8.2  

 לא כולל התקנת מונה.; יש. בהתאם להוראות חברת החשמל ,ללרשת החשמבניין ור היבח 8.3  

 .ר הדירה לחב' הטלפוניםחיבוכולל לא ה להיתר(: שתכנון והבניה )בקתאם לתקנות הבה :יבור הבניין לרשת הטלפוניםהכנה לח 8.4  

   (.3.7.10 ם סעיף אה ג)רכנה בלבד ה .אין (:אינטרנט/היזי )טלוו קשורת שת תרור הבניין לחיב 8.5  

 עבודות שביצועם בפועל ה. במחיר הרכיש כלוליםדרכי גישה, ומכים, ניקוז, : כביש, מדרכה, קירות תפיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 ינם באחריות החברה.ות המקומית אשה ע"י הרשעי  

  (.בניהפי היתר האו אחר ל נים)מכלים טמו יש: הלאצירת אשפ קן/יםמת 8.7  

 .ת המקומיתהרשו ע"י :אשפה ינוי פ  

 

   רכוש משותף .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 כמשותפים בתוכנית המכר.באם סומנו : ומות חניה משותפיםמק    9.1.1   

 אין. :(פתוחה ועמודים, ניסה)קומת כ ולשתקומה מפ 9.1.2   

 טת בחברה.לפי החל: רותצמודים לדי אינםשמחסנים  9.1.3   
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    מ"ר. 14-לא פחות מבשטח:  .: ישניסה( בקומת כ)לובי  בואהמ 9.1.4   

 .יש: מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 בכל בניין. 1ר(: )מספ חדרי מדרגות 9.1.6   

 בכל בניין. 1: מספר מעליות; : ישמעליות; : ישמעלית רפי  9.1.7   

 .ישל הגג: מיתקנים עתפוס על ידי החלק ה פחות: לףתגג משו  9.1.8   

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

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 משאבות, חדר  כות סולאריות, משאבות סחרור,מער( כגון: תמשותפו או/ו: יש מערכות טכניות )פרטיות גמיתקנים על הג 9.1.11  

  דין. פי כל ת עלמכרשות מוס חר שתדרושוכל מיתקן א מאגר מים           

 .; יששטח ללא גינון  : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף ה ים במפרט זה,בפרקים אחר כמפורט:  בית שהינם רכוש משותףמיתקנים וחלקים נוספים של ה 9.1.13   

 ות המכר.תוכניב   

 

 תף: שו מהרכוש המלהוציאם  שאין  (מיםיקיבאם ) לק/יםח 9.2 

 , )מילוט(.דרגותי מ/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 על הגג. המשותפים() השונים אל המיתקנים חדר מדרגותמגישה  9.2.6  

 מכונות.גות אל חדר מדר רגישה מחד 9.2.7  

 .)משותפים( ר/ים טכני/יםקומתי לחדמלובי או  ותמחדר מדרגגישה  9.2.8  

 .על הגג תפיםמשו  התפוס על ידי מיתקנים –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 (.וגנים בדירותש מרחבים מי -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 משותף. רכושכע"י החברה  וגדרוככל שי: חלק אחר 9.2.12  

 

 ין(ניים לפי הע)לבניין/ בית משותף 9.3 

 כר דירה בבית משותף או בבית חוק המכר דירות(, המו –)להלן  1974 – דהתשל"לחוק המכר )דירות(,  6יף בהתאם לסע )א(  

 ן המצוי תקנוהשל  ה הוראהו משנשבדעתו להחיל על הבית מבטל אעל הבית או  התקנון שחלוהמיועד להירשם כבית משותף     

 אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על לול במפרט או לצרף לחוזה, חייב לכם להלןנוייהמהעניינים עניין מן המתייחסת ל    

 ף;הוצאת חלק מהרכוש המשות (1)    

 צמוד לדירה;ש המשותף הושיעורו של החלק ברכ (2)   

 ם בקשר אליו;תים המחויבישירובית המשותף וות הבשיעור ההשתתפות בהוצא (3)   

 ת המשותף;ניהול הביבדבר  לטותהחדרי קבלת ס (4)   

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

 חייב שהת יזה המכר, כמר בחוקטן )א( יראוהו, על אף האמו נויים בסעיף עניינים המהוכר שלא מסר פרטים על עניין ממ )ב(  

 המשותף. על הבית  יחולו יין ענגבי אותו ן המצוי להוראות התקנוש    

 

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: 9.4

 של כל  ( לשטח 5עיף זה פרק א' ס במפרט מכר ט)כהגדרתה ואופן חישובה כמפור כל האפשר ליחס שבין שטח הדירהיהיה קרוב כ 

 כפי שיידרש לפי שיקול דעת  ת המשותף,ם הביברישור אחר הקשו ו בכל פרטון ביחס זה אפוף לכל תיקת בכ, זאר בבנייןהדיויחידות   

 טחים בחשבון הש וה בבית ברכוש המשותף לא יילקחוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירמוכר ו/או כפי שיידרש על ידי כל רשות מה  

 (.6א' סעיף פרק דים לדירה )כהגדרתם במפרט זה הצמו  
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 ת:ניהול הבי החלטות בדבר סדרי קבלת  9.5

 . 1969 -רקעין התשכ"טבחוק המקבוע פי הק על יהיה 

 

 :המחויבים בקשר אליו שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים  9.6

 לכל דירה. שותף הצמודמעל פי שיעורו של החלק ברכוש ה יהיה 

 ת שלת הקבועוצאוכיב ההובר סי כאמורחלקן היח חויבו בתשלוםימוש בפועל שין ר לא יעשה בהוכה בידי המנייירות שהחזקה בהן תהד

 ר המוכר יהיה פטור ועל ביחס לרכוש המשותף, אשאחזקת הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין צריכה בפ

 להן כאמוריות ההצבעה שלגרוע מזכו לימבוזאת , בפועלה שיוכיח  לגביהן כי לא היתה צריכלאחר  אמורותס לדירות החמתשלומן בי

 .ויהמצבתקנון 

 

 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/וצאים מהרכוש המשותף )ו החלקים המ 9.7

 "ב  כניות המצבתשר מסומנים אותף השטחים הבאים מהרכוש המש יוצאו, בהסכםר בעניין זה מבלי לגרוע מהאמו      

   ר.המכ ר ו/או בהסכםו/או מצוינים במפרט המכ      

 רות בבית המשותף לפי קביעתה הבלעדית של החברה.וצמדו לדייהמשותף ו ושצאים מהרכהמגרש מו החניה שבתחוםמקומות  .א

 שטחי חוץ מקוריים.  . ב

 . כל שיש(למעט חדר עגלות משותף, כ) מחסנים .ג

 מסתורי כביסה. .ד

 לעיל(.  9.2.9לק כאמור בסעיף ות )למעט החוגג , גינותתמרפסו .ה

  .והמחסנים לתא שבבעלות המוכרתו החניות דרות, יוצמדיהמחסנים ליות ו/או וצמדו כל החנהמשותף לא יבית שבעת רישום הככל  .ו

 

 

   ____________    ____________   _______ _____ 

 מוכרהחתימת      תאריך          נה חתימת הקו          

 
 

 בית המשותף.נוספים שיועברו לקונה ולנציגות ה מסמכים א' נספח
  .לליותהערות כ ב' נספח
 .וייםכטבלאות זי ג'       נספח
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 ת בעלי הדירותמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגומס – 'פח אנס 

 

 רט:תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפ 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של דר ומידות כלליות ות של כל חדמית הכולל 1:50 -טן מנה מידה לא קקתכנית הדירה ב 10.1.1   

 ותף בקומה.המשהכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן ממידה לא קטדירה בקנה הבה נמצאת  נית הקומהתכ 10.1.2   

 בקומה.ף תימון הרכוש המשוהכוללת ס 1:100 -תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ 10.1.3   

 תף והרכוש המש ללת סימוןהכו 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן ממפולשות; קומות מ יסה/ קומותנמת כתכניות קו 10.1.4   

 . 1:200צילום מוקטן לקנה מידה ב ם מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף חים דירתייושט   

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

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250היתר בניה בקנה מידה בלת מית לקוהמק הוגשה לרשותשכפי תכנית המגרש  10.1.6   

 ודות.וגינות צמ

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכעלכל המ ושימוש ינתנו הוראות תחזוקהרת הדירה יבעת מסי 10.2  

 ת בעניין:וק המכר דירוח   

 מורם.דירה על גיהיבי חזוקת כל רכתות לפעולות שוטפ ()א   

 מערכות מיזוג אוויר, ת, רכות בטיחומעה לרבות רותקנות בדיהשירות המ מערכות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של )ב(   

 אלקטרומכניות וכיוצא באלה. מערכות   

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

 צירת קשר.טלפון ליספק ומספר תקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/המוד ומערכות ול ציות אחריות שדותעומפרט טכני  (ד)   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  (1) ןה בבנייאשר לו נמסרת הדירה הראשונ לרוכש דירהוכר ימסור מה 10.3  

 ניין:עבות המכר דירוק חפי  דין לרבות על למסור בהתאם לכלין שיש חובה הבני  

 .ל גימורםפעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין ע א()   

 מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג ת השירות המותקנות בבניין לרבוערכות מונעת של מת ותחזוקה לתחזוקה כול )ב(   

 באלה.צא ומכניות וכי אוויר, מערכות אלקטרו   

 נדרשות.אם  פתיות,וותק ורות שוטפותקן ביאפיותדירות ו )ג(   

 ק ומספר טלפון ליצירת קשר.ת יצרן/ ספלרבות שמו ,קנים במבנהרכות המותציוד ומעמפרט טכני ותעודות אחריות של  )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  ןרשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפו )ה(   

 בטיחות חשמל ותקשורת, מערכות ל אינסטלציה סניטרית, ות בלבד שפתהמשו( למערכות AS MADEניות עדות )כת )ו(   

 כתב ולפיה על רוכש הדירה האמור מוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בה ובפיתוח.יות במבנה נת אלקטרומכומערכו   

 ם מינויה.עמיד ונה שתמונה( שעלי הדירות )הראהקבועה של ב למסור אותם לנציגות הזמנית או   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 דירה הערות כלליות למבנה ול 

  .ם למועד קבלת היתר הבניההתקפי תכנון והבניה והתקן הישראלי,ות תקנות הו לפי דרישיהמלאכות יההמוצרים וכל  .1

לוויזיה קן הכנה לטתין מהתקינה בבני ת אםאנטנה מרכזי ובבניין ו/א רית()לא סלול טנההחברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנ .2

 ין.אות כל דלהור פוף בכבלים ו/או צלחת לווין, בכ

רשת ו/או המתחייבת לשמירה על איטום המרתף, ו/או להימנע ת וועד הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדאו באמצעו/ול בעצמו ועלפמתחייב  הקונה .3

ת צמחיה בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס ק, אי שתילרלא  ל, לרבות אךיט לעתף, כפי שפוררסיכון לאיטום המכדי  שיש בה מכל פעולה

 .ון חרקיםמניעת קינל תקופתי

 צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות.  תקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו אתיכוסו בור ערכות כאמומ .4

פולים לא יבוצע קיטום פינות ות ו/או שירי קיבחיפו. לייםאהישרנדרש בתקנים המידות לא פחות מים )פוגות( בבחיפוי ובריצוף יעשו מרווח .5

 .)גרונגים(

ל, בזק, כבלים, לצורך מערכות חומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמשטח/ים בת ברה להעמידחאם תידרש הודגש כי בעת ספק ילמני .6

ובזכות  גישה, כןלצורך  ןייני הבשימוש במתקנ רבותל ישה חופשיתגה מתחייב לאפשר סמוכים, הקונהמשמשות הבניין ו/או בניינים אחרים 

 ים אלו.ן שטחלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגייו גופים אכמו כן יה .מעבר כבליםת הקרקע לות רצועוהשימוש והטיפול בשטח/ים לרב

 גורות.סאו  ריזות פתוחותאים או רעילים, בם ריחות חריפחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטי .7

 לקונה. ירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירהעבודות בד ובוצעילא  .8

ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות םע"י הדיירירכשו שי (,םככל שקיימי) במחסנים .9

 ובתפקוד. ימוששלא יפגע בש אופןוב סנים בלבדחונפרד למ המשותף עשה  מהרכוש הזנת החשמל למחסנים ת

אך לא  לים ליצור הפרעההחלל ועלו ה, מקטיניםסתליית כבי קנו באזורבאם יות של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר מםמיקו  .10

 וע במפרט.פחות מן הקב

ת בדרישות דעומ מת הרעש שלהםרביחידות עיבוי ששה שימוש רק באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יע .11

 פגעים.לרעשים ומ תתקנוה

הקונה  ריטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"יפהבניין,  רמו לחומריגק כלשהו שיזסור או נובדן, מחהמוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לא .12

הפריטים ,ודה ו ביצוע העבאם ו/לטיב החומרי לות בגין אלה כולכל האחרי ,כןלדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מ

 אביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.וה

עמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת ה באופן תכוף המוגן,  חברלאוורר המ גיש כי ישחשוב להד .13

 .המרחב המוגן שמהם עשוי ןהבטומצא בקירות נה והפק מבטן האדמורגטים )חצץ(, המבאג אלהימצל לסלק שרידי גז ראדון אשר עלו

 ת, מחסניםחניו ,בשטחים פרטיים, כגון גינותו ואשר יעבר ירים במבנהיתות כלל הדחרות המשרמערכות איתכנו שוחות ביוב או צנרת או  .14

 ויקט. י ויועצי הפרומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכננ

 גרש, בהתאםון שטח המועל חשב מל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו במגרשהשונות )חש רכותשוחות של מעויים ומחות( עירונגפילרים ) .15

 רו ע"י הרשויות.יתוח שיאושלתכניות הפ

 יצוף זה.רלגרום לשקיעות בלבת" עלולים ם על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתברכבים כבדינסיעה  .16

 .לא תיפגענה ויות הרוכשל מקרה זכובכ יות.ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשוות החנייה ממקו נויים במספרינו שיתכ .17

 גפ"מ(, למרתפי חניה תת קרקעייםניסה לרכבים המונעים בגז פחמימני )אסורה הכ .18

 ים./תפים במרתף וו משים פרטיים אחבשט ימני )גפ"מ(,מבגז פחן המופעל לאחסן כל מתקבנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או  .19

ו/או אופקית, בגבהים שונים ויה אנכית ן העברה גלכל דין, תיתלהוראות כובכפוף  לפי דרישות התכנון ו/או הנחיות הרשויות .20

ות שאינן כמשותפות ושל מערכות הבניין השונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מער ובמיקום

מל, ר, קווי חשומ.א. ואוורוב, צנרת שוחות בירת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, ד כגון: צנות ועצנרת, תעלו ,תפותמשו

פרטית,  ים צמודים לדירה, במחסנים, במרפסות, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניהתקשורת וכדומה, בתחום הדירה, בשטח טלפון,

. למצוין בתכניות, לפי החלטת היועצים הטכניים/עבר למסומןמהכל ות ובתקרות רבקי ים ציבוריים,חים משותפים ובשטבשטח

בהן הן עוברות. הקונה יאפשר גישה  אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החללאו סגירה /תקרה קלה ובכן ויכוסו כאמור ית מערכות

 לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.

כלל שייכים ל)מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, הרות צנרות בועו החניה, יתכן ן אוירה, או המחסדובסמוך לתקרת ה ברצפה, קירות .21

 פים. חלקים משות ן, ומהוויםהבניי
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לוצי התכנון, ם, בהתאם לאי, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופייות המגרש, הפיתוח, והחלקים הצמודיםגבול .22

 יות.והרש צוע ולדרישותיהב

ירה כבר המאפשר בח טסעיפי המפרסעיפים מ עיף ו/אורם חתימת החוזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסק במידה וטפסר סלמען ה .23

ו זכות או דרישה ו/אמתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/שלם, לא תתאפשר בחירה. הקבלן יבחר הו

 ת הקבלן.רבחי החלפה בעקבות בחירה או

בחשמל ות השימוש לק מהן. עלחפרויקט או ת דירות השתשרת א יחובר למערכת החשמל המשותפת של הבית, וזו  - T.V-טנה לנבר אמג .24

 בית המשותף.תהיה חלק מהוצאות השל המגבר 

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

הבדלי  עיות כגון:תופעות טב, יתכנו ובכפוף לתקנים הישראלים ובהתאם לכללי המקצועוף וחיפוי צברי באבן טבעית, -ים לים בין אריחדהב .26

 ם )ברזל( המתבטאות בכתמים דמוי חלודה. דים, "עיניים" וכן התחמצנות מינרלי, גוון, גימרקם

ים בתוכניות המכר. כמו כן לא הכרח מסומנבינם ון וכו'(, אחת בטנושאים, קירו )עמודים, קירות ת שלד הבנייןמערכ -שינוי בחלקי בניין  .27

הריסה ו/או עבודה הכוללת ן כל בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. לכ ת, גז וכו'שמל, תקשורחים, ביוב, מערכות מ ות נתיבימסומנים בתוכני

 .קהיבד ת, מחייבחזקהלאחר קבלת ה בקירות, תקרה או רצפה חדירה לעומק 

ומים  ניות, ביובכות אלקטרומאו למערכ/וחוץ(, וסומים בזיגוג קבוע, חלונות בחלל גבוה )פנים חי בניה החת של פ  - וניקוי  החזוקהגישה לת .28

ום , )פיג1139י מקצוע ובאם נדרש רק מורשים לעבודות גובה ובציוד מתאים והעומד בת"גג/ות עליונים, יעשה רק ע"י בעלי  ו/או

 (.סנפלינג וכו' מתרומם/תלוי,

בות רפסות(, לר)חדרים ומ םטחים פרטיימעבר בש רונה יאפש, הקקירות בחזיתות הבנייןגגות, ו ןוניקיוקה לצורך תחזו  -י בר בשטח פרטעמ .29

 .ובתאום מראש ןהענייציוד מכני וכלים, הכל כמקובל בנסיבות קשירת פיגומים, סנפלינג, הנחת 

 כו' , גנרטור, מעליות, משאבות, מפוחים, מזגנים ומל, תקשורתשן: חל שיהיו כגווככ -לקטרומכניות אטכניות ומערכות של מערכות   תחזוקה .30

 ות התחזוקה ובהתאם להוראות כל דין.בהתאם להראאו הקונה /ויגות הבית שה ע"י נצתיע

ורך חרום לצ בעת קומהלל הדיירים בכאשר ישמש את ני חיצוחילוץ  תימוקם חלון/דל ןבבנייבאחת מהדירות בכל קומה יתכן ו -חלון חילוץ  .31

כי בעת חירום יאפשר בפתח זה, וקבוע סורג  י לא ייקבעמתחייב כ ,החילוץ אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת ,. הקונהעבר ומילוטמ

 דירה.על המוכר להעביר מידע זה לרוכש טרם בחירת האל חלון/דלת החילוץ.  את המעבר בדירה

קטרומכניות ואחרות המחייבות תחזוקה מקצועית מערכות אל וותקניו השונים הקובחלבמבנה  -כות רלטיפול שוטף במעהדרכה  .32

ברות ספקיות הציוד או המתקינות ה במבנה, את נציגי היצרנים ו/או החלקבלת החזקזמן בסמוך לחלה החובה המוכר על ושוטפת, 

 שימוש והתחזוקה.לאופן ה הביתלנציגות  הציוד, לצורך קבלת הדרכה

 

 ותראחת הערות כלליו

עות באופן מושפ ,וליטט ו/או גרנלבטון, אספ כי רצפות ת בחשבוןיש לקח -)מיסעות, מעברים, שבילים וכו'(  גמרעל חומרי  תסמיו השפעות ס .33

ה תפקודי בתופע גע בטיחותי ו/אוכי אין כל מפ ו תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעירים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש טבעי מתזוזות ססמיות ו/א

  פעה.לו. יש לבצע תחזוקה שוטפת בהתאם לשכיחות התולחומרים א תייניית זו, האופעטב

הוראות המפרט כולן הן בנוסף ומבלי לגרוע רוע מההערות האמורות בתכניות, וכי ף ומבלי לג"ל הן בנוסני ההערות הבהר בזה כמו  .34

 מהאמור בהסכם.
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   זיכויים טבלאות   –' ג נספח

 

 יםיטבלאות זיכו זריכו

 

 
 דותהערות מיוח

ון לצו ותיק 1974-ת(, התשל"דוהמכר )דיר לחוק 6ס' בתיקון מכויים אלה הינם בהתאם להוראות המכרז וכנדרש ריכוז זי .1
תכניות ים מהמפרט והר(. מובהר כי עפ"י הוראות המכרז, פרט לנרשם להלן לא יבוצעו שינוי)מפרט המכ 2015-המכר התשע"ה

 חרים.ו חיובים אאם ו/וצעו זיכוייבלא ילהסכם המכר ו המצורפים
 

 ם מע"מ.כולליאינם  להלןהמחירים הנקובים  .2
 

 ידוע ביום חתימת הסכם המכר.דד תשומות הבניה, מדד הבסיס:המדד הצמודים ל:מבנספח זה  םרים הנקוביהמחי .3
 

ליך שינויי )במסגרת ה האל םותו לזיכוייכצל זאי רצונו לנ ובלן, על רצונו אודיע לחברה/קלהרוכש הדירה המועד האחרון שעל  .4
  ועד החתימה על הסכם המכרימים ממ 30קבלן בתוך הע"י החברה/כש הדירה ימסר לרו"(, מועד ההודעהדיירים( )להלן: "

 יום קודם למועד קבלת ההיתר.  60ה לפחות ובכל מקר
 

תתקבל כוויתור  ום התקופה,תלן בורת ע"י הקבכת תזעוף למתן הודפתאריך האמור ובכה כאמור עד האי הודעת רוכש הדיר .5
 לזכותו זו על פי כל דין.

 

פק החברה, התקנת המטבח נבחר ע"י הרוכש ספק מטבחים שאינו סנים וככל שטבח המתוכנמן ארונות הזיכוי בגיניצול  .6
 חשבונו. ות הרוכש ועלתתאפשר לרוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחרי

 

 .308/2016יטים הנ"ל בלבד, בהתאם למכרז מר/תור על הפריגד ובל זיכוי כנקתי לוע לי כי זכודי .7
 

תשומות הבניה בהתאם למועד  כאשר הוא מוצמד למדד ון בגין הממכרתשלום האחרר יקוזז מהבכולל והמצטהזיכוי ה סכום .8
 הזיכוי.

 

 .ן. ל פי כל דיעשות יפחתו מהדרי ל לאותשתיות החשמ י שמספר הנקודותמל ינתן בתנאמתן הזיכויים לנקודות חש .9
 

חדרים כאשר חדרי השירותים  ות לכל שניפי אחד לפחוותר מעגל סקן ביתי ישמל, במתבהתאם לחוקים והתקנים הנוגעים לח .10
 אינם כלולים ןלים, בישול ומזגייבש, מדיח כם אינם כלולים בחישוב החדרים. מעגלים לדוד חשמלי, מכונת כביסה, מוהמעברי

 לים הנ"ל.ות והמעגופיים, ובהתאם לכך אין אפשרות לבטל את הנקודל מעגלים סשדרש ר המזערי הנפבמס
 

פרט הבסיסי של משרד השיכון והבינוי, והיא בסיסית ע/טלפון במפרטי המכר הינה על פי המאור/בית תקנקודות המ תכמו .11
 הפחית ממנה.ן לא מומלץ לונורמטיבית, ולכ

 

ר קבלת ך ורק לאחפשר לי ארטים הנ"ל, האפשרות להתקינם באופן עצמאי תתאן פריט מהפיי בגהזכות לזיכו י אתככל וניצלת .12
גם גישה לממכר לצורך מדידות וכיו"ב לא תתאפשר בטרם על חשבוני. למען הסר ספק יובהר כי באחריותי וה בממכר, וקהחז

 מסירת הממכר.
ים ובנויים והסתיימה התקנתם יחשבו מנטים יצוקלם באיוב. הנמצאיבמים/חשמל/תקשורת/ליודגש כי צנרות *למניעת ספק 

 אמור במפרט המכרדעת רוכש על מימוש זכותו לזיכוי מהלעניין הו לחוק המכר 6תו בתיקון ט" כמשמעוקנת הפריכסיום "הת
ור פריטים חת לבתינתן אפשרו אאצל אותו ספק. לבחרו אך ורק *פרטים שונים המוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה י

 שונים לדוגמא: כלים סניטריים וברזים.בין ספקים  וניםש
 

רה/המוכרת והקונה על רים המפורטים בטבלה זו, בחתימת החבים המתומח/יים מהפריטוזכותו לזיכנה בפועל מימש הקו .13
 ים במפרט המכר.ינויים מוסכמנספח זה, יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כש
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 :ארמק

  ידה.יח -יח'

 מרובע. מטר  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 . ור+ עבודהחומר שח חומר לבן+  -קומפלט

 ד. יט אחד בודפר -פריט

 
 
 

 זיכוי בלבדמחיר בגין   - ושא: ארונות מטבח, רחצה נ
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
י מחיר זיכו

 ליח' בש"ח
 סה"כ ותכמ

3.3.1 
ל ארון לכו) מ"א 6 המטבח ארונותלכלל יכוי ז

 מטבח, ברז מטבח,ון/עליון, משטח עבודה, כיור תחת
 פרט המכר.שבמהתיאור  (, לפיטבחחיפוי מ

 5,812 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי(, לפי כלליבחדר רחצה ארון רחצה )

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

 
 

 בד ן זיכוי בליר בג מחי -ביזרים ארבות וקבועות שרב  נושא:
 

 
 הערות:

 ים כוללים זיכוי פריט+התקנה.כל המחיר1
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
וי מחיר זיכ

 ש"ח ליח' ב
 ה"כס תכמו

   100 פריט קומפלט .לכיור רחצה,  לפי התיאור במפרט המכר וללת ברזס 3.6

3.6 
תיאור במפרט ,  לפי הנטילת ידייםסוללת ברז לכיור 

 כר.המ
   80 פריט קומפלט

   126 פריט קומפלט פרט המכר.התיאור במ ילפ  רז לאמבטיה,בסוללת  3.6

3.6 
אור במפרט התי,  לפי ()אינטרפוץ למקלחת סוללת ברז

 המכר.
   102 פריט מפלטקו
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 ין זיכויים מחיר בג  -נושא: חשמל/ תקשורת
 

ף סעי
במפרט 

 המכר
 וראתי

 חומר/
 עבודה

 'חי
 מחיר ליח'

  חבש"
 כסה" כמות

   72 פריט טקומפל זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה   3.7

   78 פריט קומפלט זיכוי –ור ע מאבית תק  3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט נקודת טלפון 

 
 : לטבלאות החשמל/תקשורת ות הער

 המכר.  (, במפרט 5)טבלה  3.7לאחר סעיף   .ראה הערות כלליות1

 לזיכויים לפני ביצוע. מתייחסים  ת קשורחשמל/ת ירון חמחיר המ. 2

 
 
 
 
 

              __________ __   ____ _______ _   __________ __ 
 חתימת המוכר     יךתאר         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


