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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 ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה או םהמוצמדיפרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

 
 ואביזריה הין, המבנה, הדירה, ציודיאור 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. רים בדירה ושטחים מוחדרים וגי ( רשימת2)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         
 (. 3.6.1-3.6.8)ואביזרי אינסטלציה נוספים  ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   :3.6סעיף         
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

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

 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (. 6.2.1-6.2.8)ש תוח המגריפ  :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   
 הדיירים. ש: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימו7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 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   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :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   
 ף.תוהחלקים המוצאים מהרכוש המש  :9.7סעיף   

 
 יםנספח

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'
 .ואזהרות הערות כלליות נספח ב'

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

 __ דירה מס':   

 __ קומה:   

 __ : מחסן מס'   

 __ מס':   חניה  

 L18 – 4 ין מס': נ ב  
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן            511847337ס' ח.פ. מ . "מ( בע1993פרץ בוני הנגב )  :ן זה בינספח לחו   

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .רשות המקומיתע"י היקבע : 'מסבית  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    

 .מקרקעי ישראל תרשו: רמחכי שם ה 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   ה:ת החכירפו קת 2.2    

 

 ("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  

 מרפסת שמש., מרפסת שירות*, )בית שימוש נפרד( ורחיםרותי איש, רחצה הורים )מקלחת(חדר , (הטימבא) ליכל חדר רחצה פרוזדור,

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

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

 הדירה. שלץ ות החקירוהעוברים על פניהם החיצוניים של  י הקוויםולע הנוצר על ידצמהשטח הכלוא בתוך ה )א(    

  –לעניין זה      

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

 .דירה או תוכנית אחרתבקומה או בינה לבין      

 במרכזו של קיר החוץ;ר ומהאע המצולרה אחרת יעבור קו כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די     

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

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

 המשטחים המשופעים והאופקיים; האופקי של כל פי ההיטל חת בלבד לאמדרגות בדירה יחושב פעם  ךלמהל של כ שטחו (ג)      

 המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 – )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"לש בתקנות התכנון והבניה דרנלואם בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת (ד)      

 שה להיתר(. והבניה )בקתקנות התכנון  –)להלן  1970      

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

 

 :שמשים את הדירה באופן בלעדי מהשטחים נוספים המוצמדים לדירה או פירוט  .6 

דמוי תקרה  ]קירוי הכוונה למשטח מלא שמש מקורההמתוכה מרפסת  להסכם המכר 'אח ספנרט בכמפו  :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1   

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

כנית )יש לצרף ת כמפורט בנספח א' להסכם המכר: מס' רור עשן(לשח בתקרה )בעקבות פתחיםמקורה חלקית  / מקורהחניה  6.2  

 ;המוצמדת( ההחניקום עם סימון מ הינהח טחיש

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

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4   

 אין.: בשטחירה לד דמוצמגג  6.5    

 אין.: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6    

 . שטח(ו)מהות  משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם או  יםהמוצמדפים נוס חלקים/אזורים,/שטחיםש י  םא 6.7    

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

     

 הערות לחישובי השטחים:     

 המצולע הנוצר על ידי הקווים בתוך צפה הכלוא מרפסת הוא שטח הרטחה של ש רה;ת לדיימרפסת 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.    

 הרקיע כפוף  לאור לשמש ו/או אשר מידת חשיפתה לקה, חו בת אחשופה ו/או מקורה בשלמו ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

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

 .שמששיפת המרפסת לח    

 של דירה חלק  בינו לבין המחסן מפרידקיר ; כאשר רותהקין בתוספת שטח , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  .2   

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

 ס"מ;   20  בימתחת לקירות החוץ בעוץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי החו א בין קירותול, הוא השטח הכשטחו של מרתף .3    
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 כאשר קיר המרתף  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;לבין חלק של דירה אחרת  בינוריד רתף מפכאשר קיר המ    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף     

 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יאת שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סט ,כולל חצרשטחה של  .4   

 מעשה.ין השטח לבל    

 

 סטיות קבילות: .7  

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

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

 לעיל. 4רה והע 6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד     

 לעיל.  6-, ו5)למעט שטח חצר(, המפורטים בסעיפים  משטח הדירה ושטחים אחרים 2%יעלו על     

הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה  זרים למעשהת האבמידומפרט וזרים בות האבבין מיד 5%עד של סטייה בשיעור  ב()   

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

 

  .אדריכלים שטרנשייןלארי  "(:האדריכל)"להלן "  להיתר הששם עורך הבק .8

 .נווה אילן -תתקשורקריית ה : תכתוב 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 
 

 

 דה ואביזריהציו, ה, הדירהתיאור הבניין, המבנ ב. 
 

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

 .ף תהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 .  הזכ ישאם  הרשמי  התקן הישראלי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות * 

     

 

 .תיאור הבניין  .1

    בניינים  2הנמצאים במגרש אחד ) ,בניינים 4אחד מתוך  קומות מגורים, 6הכולל קומת קרקע ועוד  ,"גבוה" יםורבנין מג  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 ף החניה גישה למרת) יםנייבנלכל ה ים. המרתפים משותפ-2מרתף  עלמ קר נמצא

""L17 לבניין "H26").   

   
 

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

 ;, הכוונה למגורים בלבד )*(דירות. דירות למגורים H26:  26מדגם  ן בנייב  

 ;, הכוונה למגורים בלבד )*(ותדיר. ריםדירות למגו 18L:  18מדגם  ן ייבנב  

 

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

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

 משותפות לכל הבנייניםת מווק

 ור יאי או תנוכי

 מהוק

ומות מתחת/מעל  ק

 למפלס כניסה 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 --- -2 קומת מרתף 

מעלית, חדר מבואה קומתית,  בכל בניין:

מים וחדר משאבות   י/ רגמדרגות, מא

 (. 2מס'  בנייןלמעט )

מחסנים,  ם, ריחניות, מיסעות, מעב כללי:

רישת  יות לפי ד נ ערכות טכם וממתקני

 ננים והרשויות. המתכ

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 --- -1 קומת מרתף 

, חדר תתית, מעלימבואה קומ :יןינבכל ב

 . מדרגות 

, ם סנימח ם, חניות, מיסעות, מעברי כללי:

שת  ות לפי דרימתקנים ומערכות טכני

 המתכננים והרשויות. 

אין גישה ישירה    -1בקומת מרתף 

 . L17לבניין 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

  ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 הבניין.  רתוויש

 
 
 

 L18מדגם  - 4בניין מס' 

 3 ע קרק ןלבנייקומת הכניסה 

 – יניסה )לוב, מבואת כ)דירות גן( וריםגמ

  ת, מעלית, חדר מדרגו בחלקו חלל כפול(,  

חדרי עגלות, חדר אשפה, מתקנים  

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

   והרשויות. 

צוברי גז מרכזיים, בפיתוח   

 (. 1,4ם נייי)בסמוך לבנ

 

ות  יתכן ומערכות שונות הממוקמ 

ים  ישרתו גם בניין/ים סמוכ  בבניין

סמוכים   יםן/ ו/או ימוקמו בבניי

 . רתו הבנייןויש

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-4 

3 

 )בכל קומה( 

, מעלית, חדר  קומתית  ה , מבואריםמגו

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 2 5 ורים גמ תמקו

  עלית, חדרמגורים, מבואה קומתית, מ

טכניות לפי  מדרגות, מתקנים ומערכות 

 והרשויות.   םניכנדרישת המת

--- 

 מגורים  מתוק

 )פנטהאוז(
6 1 

  עלית, חדרמגורים, מבואה קומתית, מ

ם ומערכות טכניות לפי  קנימדרגות, מת 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

  גותמדר  חדר , ()לא מקורהקומתית ה ואמב

  , מערכות סולאריות, מתקנים)מקורה(

לפי  פרטיות(,   /ות תפ ומערכות טכניות )משו

 המתכננים והרשויות. דרישת 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
7 --- --- --- 

 סך הכל קומות

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

 
 

  :תוהבהרו  הערות

  .הבניה יבהתאם להיתרטבלה ייתכנו שינויים ב )א(

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה יסה הקובעת ות היא הכנניסיזו מהכא ןיציל לבניין, יש אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

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

   .,.. וכו'2,1,0ן ת כגומעליוהבחב'   
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 בכל בניין: (ראשיים) משותפים רגותמד י /חדר 1.4  

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

 ן.יא: חדרי מדרגות נוספים   

 . 9 :2,3,4ם בבנייני . 8 :1בבניין   :מספר התחנות למעלית; 1 :בניין כל ב מעליותפר הסמיש;  מעליות: 1.5  

 אין. :שבתמנגנון פיקוד ; 8: וסעים לכל מעליתר נמספ   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :(בכל בניין ) חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .השלד מהנדסתכנון , לפי תמשולבו/או ועשת ו/או מת רגילה: בניהת השיט ;השלד מהנדסלפי תכניות  שלד הבניין: 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  , םטרומייאו בטון מזוין מאלמנטים מתועשים//ו ויןבטון מז ר:חומ: ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

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

   י למניעת החלקה.ישראלות התקן השי דרל יהיה נגד החלקה בהתאםריצוף בניין המגורים                  

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

   .1חלק  1004ראלי מס' קן ישלפי ת בידוד אקוסטי: .ץיועהלפי החלטת  :בשיטה   

  .השלד מהנדסלפי חישובי  עובי:השלד.  ון, לפי החלטת מהנדסמבט םים מתועשיטנלמא : בטון מזוין, אוחומר גגות הבניין: 2.4

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

 יר של ק יתימבדופן פנ תועש,כלול מבאם מ .השלד מהנדס והנחיות כנון האדריכליהת פיל מתועשת בשילוב רגילה ץ:וחקירות  2.5

 הנחיות מהנדס השלד.לפי  ,(או בלוק תאי )איטונג ,ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטוןהחוץ   

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

 קנים הישראלי.נים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התרות פצבעי תקרות וקי                    

 ת חוץ:ירו ר קמוגי  2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.דוגמת קרמיקה. ו/או אבן מלאכותית ו/או חיפוי קשיח  : אבן טבעיתעיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

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

 ב, לפי שולמ אוו/ ונג(טי)אי או בלוק תאו/ן קי בטואו בלומזוין ו/ : בטוןחומר: ה בין הדירותהפרד קירות 2.7

 .  1  חלק 1004השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י    מהנדס   נחיות ה    

   .י תכנון המהנדס, גובה לפי תכנון האדריכללב לפו/או בלוק ו/או משו טון: בהחומר וגוב: מרפסות )ככל שיש(קיר הפרדה בין  

 :י ראש מדרגות רחד 2.8

   ;לפי חישובי המהנדס עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: מעטפתת קירו  2.8.1  

בעל "תו תקן  ,קריליצבע אחיפוי בשיפולים+ ה. תקר בצבע אקרילי עדשכבות(, גימור  2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2                

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקןאקרילי מלבין גימור  + סיד סינתטישכבות 2טיח  :רחומ: תקרה רמו גי . תקרהעד לגובה:   

  התקנים. 

 בהתאם לדרישות   לבן  צלן או טראצו צמנטורפ טימדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרנ: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 טים ופסים מחוספסים כנגד החלקה. דסרגות והפודמה רךת שיפולים תואמים לאוהתקנים הרלבנטיים, ובעלו  

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

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

 .ותחדר המדרג עותמצבא: )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 :מבואה )לובי( קומתית 2.9

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

 ירוק"(  עד לתקרה.הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן קופי שמ הבעד לגו

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע מלבין סינטטי "בעל תו תקן ירוק"  : טיח + צבע חומר: רהתקר ומי ג 

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

 (.בדלב יתנור )צד חיצונבוע בפח צ ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית ו/או לפי החלטת החברה. ירות:דל םי פרוזדור 

  :ראשית ה )לובי( כניסהואמב 2.10

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

  אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(. בעוצ חצע טיהקשיח יבו
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 או תקרה דקורטיבית.  הקרת משנו תו/א  גמת פוליסידדו סינטטימלבין : 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

 .קהלמניעת החל

, בחזית 816 ות"יובניה  וןכנפי תקנות התומיניום לואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלד ותבית

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

ארונות . (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,ד סיליופסינטטי דוגמת צבע ב צבועטיח קירות ותקרה: : למחסניםפרוזדורים 

 .ד(חיצוני בלב בתנור )צדפח צבוע  למערכות:

 :גימור תקרההתקנים.  בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון  צבוע בבטון: גימור קירות חניה :ניה מקורהגמר ח עבודות 2.11

    מטעם מכון התקנים.ק" ירו במלבין סינטטי, בעל "תו תקן : בטון צבועחומר

 .משתלבת או באבן לקמוח בבטון שהעי החניות או המרתף  רצפת גימור :מקורה חלקית /מקורה גימור רצפת חניה 

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון: דרים ח 

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (חשמל, מים וכו' ותונרא )למעט גומחות, מת פוליסידסינטטי דוגצבע ב צבוע: טיח גימור קירות 

 התקנים.וק" מטעם מכון תו תקן ירים, בעל "עבהצל כ צבוע בצבע סינטטי. בטון              

 משולב.פורצלן או יחי קרמיקה או טראצו או : ארהגימור רצפ  

 ורצלן(, בהתאם לדרישות כל דין.יט פרנ)ג העשה בקרמיקהרצפה והקירות יעבודות גמר של  :)באם קיים חדר( חדר אשפה

 

  :הערות

 תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.בעל "תו  וע בצבע ,בצ ן טובב או  פנים בטיח יעשו צביעת קירות/תקרה  . 1

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

 

 חזיר נטרקום ומיאת רכת ע"י מעחשמלית הנשלטבעלת פתיחה  )אלומיניום וזיגוג( המבואה במכלולמשולב : יש, ן לבניי סהני כ תדל 2.13

 (. 3.7.8יף סע אה)רשמן, כולל אינטרקום                

 (,תר הבניהוהי יותהרשו תלפי דרישו אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תוכנית )מתכתיש,  :1בבניין : ין ינוספת לבנ, לת כניסה/ יציאהד

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

 .טת יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אשי החלאו סגירה ידנית, לפ , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש :ותרגדלתות חדרי מד 2.14

 לפי היתר הבניהר וכמות, חומ ,תאור :משותף חדרים לשימוש דלתות וחלונות דלתות פח. דלתות חדרים טכניים:  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישמשותפים וחלקים םחדרי  ,ים טכניים/חדר חניות, , מבואות קומתיים,גותמדר חדרי, לוב, ן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

 דרגות ולחצן מתוך הדירה  בחדר המ ועהקב הלמה, ומנגנון שבת לתאורת ליבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קו                 

  .חדר המדרגותלהדלקת  אור ב                 

 בלבד( צוני פח מכופף צבוע בתנור )בחלקם החי מר:ומים: חו שמל, גז ח ותנו רא 2.17

 או מחסן,  לכלרד פנאו לחילופין התקנת מונה  ,חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד: דירתייםתאורה במחסנים      2.18

 .כר והחלטתוירת המובח עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 של הבניין/ים לפי  ה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף הזנ .: ישלמערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ו ל חיבור חשמ    2.19

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

 משותפות שישרתו אתהל המערכות קון שעלויות התי, התשלומים ו/או ות השונותר הרשויף לאישוכפו, ברשבמג סמוכים בניינן/ים

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

 

 פרטי זיהוי( –ה )בנוסף לאמור בפרק א' דירר הו אי ת .3

 :*גובה הדירה 3.1  

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

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

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

 מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי נמכותטות, הת, בליוכלמעט תחת קורות, מערהערה: * 

 חת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.לא יפפי התקנות  עלה רהקבוע לגבי חלקי די  
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 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2 

 שלאחר טבלה זו(. ת, הבהרו /ותרע)ראה פרוט יתר בה  
 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)חי חיפוית אריומידו

 ( "מס )ב

 (4)י יפווח (3)צוףיר
 מידות אריחים )בס"מ( 

 ריצוף
למ"ר/ מ"א  יכוי מחיר לז

 בשקלים חדשים 
 הערות 

 כניסה 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ךהערות בהמשראה פרוט ב  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מטבח 
 בלוקי בטון ,ןוטב 

 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
בגובה   חיפוי בודה טח העלכל אורך מש

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

 בהערות בהמשך.  פרוטראה 
 --- ( 4)ראה  חתון ת ארון    על משטח חיפוי מ 

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ךערות בהמשה פרוט בה אר ןאי ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   בטון,

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

 חדר שינה הורים 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)חרא  או

 . ה פרוט בהערות בהמשךאר אין ( 3) ראה ( 2)אחר 

 חדר רחצה הורים 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחראו 

משקוף הדלת  ה  רות לגוב חיפוי קי ןאי ( 3)ראה  ( 2)אחר 
לי בעל  אקרי לפחות. ומעל טיח + צבע 

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

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 ה שינ   חדרי 
 בלוקי בטון ,בטון

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 הג"א  אות הורי  פל
 . המשךראה פרוט בהערות ב  אין ( 3)ראה  י מפרט הג"א פל

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

  ת למשקוף הדובה  ירות לגחיפוי ק אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  . לפחות

 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ה רא קרמיקה  יפוחי . בהמשך  ט בהערותראה פרו 

 שרותי אורחים 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)ראו אח

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

 ים. התקנ מכון    ירוק" מטעם
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  ראה פרוט בהערות  בהמשך. 

 רות מרפסת שי 
 ןבלוקי בטו בטון,
 ( 1)חרא  וא

 . המשךראה פרוט בהערות ב  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 ש  שמ סת  מרפ 
 בלוקי בטון בטון,

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

 בהמשך.  רותבהעפרוט   ראה גם

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 י  ת ר י ד מחסן  
 ( מד שהוצ )ככל  

בלוקי בטון או   בטון,
 ( 1)אחר

צבע   קירותגימור  .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 המהנדס.  עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין
רה  ב חממצג ה 

 הקונה רת בחיל

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 תן ככל שיהיו כאלה, ני -מתועשים/מתועשים למחצה  חוץ קירות שלם י)בדופן פנ בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

 לרבות  לוונטיתרהכפוף לעמידה בתקינה שמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס, או בלוק תאי. הכל ב  

 בחדרי  ן תאי/בלוקי גבס.בלוקי בטו/בלוקי בטון/וןבט קה פנימית(: יהיו מ:: בידוד תרמי של בנייני מגורים(. קירות הפנים )חלו1045בת"י   

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

 הנחיות ד לפיבממ" .ודרישות התקנים הרלוונטים תכנון המהנדסלפי , רמי/ בגר/ או משולבס/טיח תבג טיח/ רגיל: טיח רותגמר קי  ( 2)

 ה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.למחצ קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או מתועשתם בא העורף. דקופ        

 ו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. ים יהיירות פנקוכל צבעי התקרות  .בןל :גוון  צביעה בצבע אקרילי.  

 לבן. גוון: .פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  .ת החברהלפי החלט ,בולמש גבס/ בגר/ אויח ח /ט: טימר תקרותג
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    סוגי ריצוף לבחירת    . R-9חלקה ה ל יות ובדרגת התנגדות  ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונט  2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י   :ריצוף ( 3) 

 אריחים מסוג גרניט פורצלן.  רט להלן:  התאם למפוב ו , כר ו הספקים שבהם יבחר המהקונה  מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/או  

או   ס"מ   45/45או  ס"מ    60/60ידות  מ בניטרלי.    -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  ספק( אינו ניתן לאספקה )עפ"י אישור והצהרת ה   ס"מ  45/45ות  די במף  ובמידה ואריח לריצ   

 ן:ורט להל פמ מידות אריח חלופי כ   אולם יהיה חייב להציע לקונה סדרה נוספת או 

   )הבחירה בין החלופות היא להחלטת המוכר( :   

 ס"מ.   60/60מ,  ס"   33/33  : ם חי רי א בנוסף למידות ה   יות אריח במידות חלופ   א. 

 ת של ריצוף סדרו   5לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,   דת אריח המיועד לריצוף, כלומר כל מי ל    סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 י;בהיר ניטרל  ון גו בלפחות אחד מהם   ים,  בשימוש בדירות מגור   גוונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכיחים / ת ודוגמא  3-ו           
ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת   2279. העומד בדרישות ת"י  וג א' ס : ותומרפסת שר , שירותיםריצוף בחדרי רחצה -  

לפחות גוונים  דוגמאות/   3  -סדרות של ריצוף ו   4, אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין  R-11ת מקלח   א תוברצפת R-10 להחלקה  התנגדות  

דרגת מניעת   דוגמאות המוצגות לדייר לפי האמור לעיל. ות והמידות האריחים ייקבעו מתוך הסדר ניטרלי.  -ר  הי בגוון ב   א הין ה שאחת מ

שתציג החברה או הספק, שיבחר סוג/דוגמא/גוון/מידה,  אחת מעשה מ ת   ש כ הרו   בחירת דרים אלו.  ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לח 

 על ידה.

המתאימים ניטרלי.   -בגוון בהיר    ן היא דוגמאות לפחות שאחת מה   3  -סדרות של ריצוף ו   4רה מבין  י לבח .  ' סוג א :במרפסת שמשף ריצו  -

ציג החברה או ממבחר שת כש תעשה ת הרו בחיר  ם.שגחשוף ל לריצוף פחותה שאינה בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה 

 ים(.רך בשיפולח, אין צוישק ויפה בחיקיר החוץ מחופ )במקומות שבהם הספק, שיבחר על ידה.

  :רותיםי וש חדרי רחצה חיפוי  ( 4)

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

)חיפוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת  על ידה.   ר ח יב ש  , שתציג החברה או הספק ס"מ. בחירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, 

 נוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(. לא שיהקונה ל

ינוי מ ללא כל שס" 33/33, ס"מ   20/50חים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות  ציע ארי רשאי לה   ה הקונה המוכר יהי  כמת בהס   

י קרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפות והנקזים וחיפורה מובנית כולל בידוד אקוסטי גיע סלויה תבוצ. לצנרת גהרדיה רבמחי

 למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים. םייהרלוונטהתקנים  תת כל דין ולפי דרישובאזורים רטובים יאטמו לפי הוראו

-במידות כ   ניטרלי.   –בהיר    בגוון דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא    3פחות  מבין ל   , בחירה א'   סוג   –  חיפוי קירות קרמיקה :מטבחחיפוי ב  

ס"מ לפחות לכל אורך   60בגובה      . ה ר על יד ח ב החברה או הספק, שי ג  צי ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה    ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/30

י החיפוורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של  ואם מאח קירות תוי חיפ  BIהתנור אינו ביחידת    משטח העבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר 

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

 . מ"ר   .200  עד   שטח האריח הבודד   . או טראצו   גרניט פורצלןסוג א'. ריצוף נרכש(: )ככל ש ן סריצוף במח ( 5) 

 

  הערות: 

 בחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור רק ממלמניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ו – דייר/שוכהר רתי בח 

 חרו ע"י החברה.מספקים שונים, גם מאלו שנבשונים מוצרים  

 כדוגמת  ויבנ עם זכוכית מחוסמת אות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלומיניום משולב מעקו עיצוב – המעק 

 ".סעדים"מעקים ומ 1142החזית ולפי הנחיות ת"י         

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

 (. גובה/רוחב "מס 20עד ) גובה המותר בתקנות עד )מדרגה( מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /ת שמשמרפסול האביצי 

 בטבלה. המצויןקירות יעשה לגובה חיפוי ה גובה  - תו רקי י וחיפ 

 ברה. הח ת  החלט   י פ ס"מ, ל   60  -ם פחות מ באם יש פינות קמורות שאורכ   , PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או    –פינות בחיפוי  יל  ופ פר  

 ה.ריבדף וע"י החברה ע"ג הריצ למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה - ליטוש/הברקה 

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןבר יחייב בסימון בתוכנית המכרי שהדככל ותבחר החברה להתקין, ומבל) – , קורה/ותהרגולפ 

  .משולב 

 למערכותלמעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות חות, ס"מ לפ 7בגובה  ף )פנלים( מחומר הריצו –שיפולים  

 , ללא קיטום פינות )גרונג(.וליםושיפחיפוי  ם.יינואזורים טכ 

  .לפחות מ"מ 3של  גות(ביצוע מרווח בין אריחים )פונדרש נים לריצוף באבן טבעית וקרמיקה, לפי דרישות התק – וגות(מרווחים )פ 

 מ"מ לפחות. 1ראצו  וף טלריצ  
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 ה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרן כך בטבלבאם צויי  קרל ועפהערות לעיל יותקנו ב)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות ב

 הסכם הרכישה(.ל ורףשצ 

 

 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  מתאיםה תחחיתוך פ מדפים, תושבת לכיור,הארון יכלול דלתות, מגירות,  ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 לים. נה למדיח כלהצתה(, הכ מלחש קודתדת גז לבישול ונ)כולל: פתח, נקו הכנה לכיריים מובנות

   . MDF'( או המדפים יהיו מעץ )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץרון וגוף הא                    

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

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

 נות פינה".לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחידות הפינה של הארון יותקנו "פתרומ ס" 60חב ורידת מגירות בכלול יחהארון י   

 לבן ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י )מהם אחד  לפחותגוונים  5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמוני: ציפוי חיצ .כתמת :ידיות  

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

  ;המשךראה הערה ב*: אורך הארון  מידות  

    ראה נספח ג' :התחתון  מטבחארון ה עדב י מחיר לזיכו   

     

בן אמ ס"מ 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:ולכל אורכו  ן מטבח תחתון ל ארו משטח עבודה מע

עם שוליים ניין(, לפי הע  1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל ר או שווה ערך(, העונהאבן קיס )כדוגמת תיטבעית או פולימר

יותקן קנט  שטוחה של כיור. בהיקף המשטחתקנה המשטח יותאם להלחזית הארונות בכל היקפם.  חסביס"מ  2 לשה לטבבה

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   מוגבה טה ללא קננקי להעדיף התשאקונה רעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )ה

 צוע זה(. יבי א ןלא יינתן זיכוי בגי .הנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3נה וקה/המוכר תציג בפני המגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחבררת הקונה מתוך לבחי גוון:  

  דד אחד(.ובח לו איסר יהיו בהדבקה ול. לוחות השיש/אבן ק()אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי גוונים לפחות    

  

 .יש :עליון ארון מטבח    3.3.2 

תר ארון מטבח מ"א ארון מטבח עליון. במקרה זה לא יו 2 -מ"א ארון מטבח תחתון ב 1ה רשאי  להמיר עד יר יההמוכהערה: 

 . נתייפ עליון

 לארון המטבח התחתון.וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם  נהמב

 כו.ל אורס"מ לפחות. הארון יכלול לפחות מדף אחד לכ 30ועומקו ת וח לפמ "ס 75העליון  ל הארוןגובהו ש

 

שולחני יור הכולל כ או מונח יותל ספה,דוויץ' או טרהעשוי עץ סנ מתועשארון תחתון  )כללי(, רחצה בחדרארונות אחרים )ציין(:  3.3.3 

 ס"מ לפחות.   80 -כ מידות: .הטוסירנוצירי  ,תות, דלת/ו/לרבות מגרהאו שיש, )אינטגרלי( קוורץ  או  מחרס   

  ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהאיפורמ: פנימי פוי צי . קהאיפורמציפוי חיצוני:   

    נספח ג'ה רא הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון   

 

               :תו הער  

)פינה ככל  הקירלאורך  ידההמד. .23.3בסעיף וף להערה והכל בכפ מטר אורך 06.ארונות מטבח  כללית של אורך מדידת   (1) 

המשולבים בתוך )למעט מקרר(  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב (. חלליםן הארו באורך  פעמיים מחושבתשקיימת 

   זה. אורי ה מתייחשבו כסטי  ארונות המטבח, לא אורךמידות ב 5% -כ טיות עדס .באורך הארונות יכללו הארונות 

שבגב ארונות המטבח  בקירע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ו ביצו ת המטבח ו ו נרו א רבמקרה של זיכוי עבו  ( 2) 

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

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  מובנים 'וכו  תנור ,מדיח של קנהצורך התהארון ל ן ו תכנ (3)

  דלתות ומדפים, לרבות ,מותו בשל המטבח ארון  לספק את המוכר על ,להתקינם שלא ההקונ החליט -                     

של מים וניקוז למדיח  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים אלל ( המובנים שמלייםהכלים הח להתקנת שיועדו  במקומות                       

   שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה אתוח זמנים על פי הל ו תרו חי בהקונה לדווח על יות באחרתחת הכיור.           

 . הרוכש         
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  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 ירה למתקן תליית הכביסה.גישה ישו תהיה ממנ אשר ,מרפסת/סת השרותהממוקם במרפ בקיר חוץ פתח              

מלי חבלי כביסה פלסטיק, באורך מיני 5,  יםגלגל ללכו ניצבים (יםונוממתכת )מגול מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני מיתקן 

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

 יותקן מתקן שווה ערך בחצר.ן: אפשר שלדירות הג 

 .5100 תקן ישראליד העומד במחומר עמיתיאור: : מסתור כביסה 

 

 

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

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

 ץ ע) חומר
מיניום/  לוא

 מתכת(

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  
 הבנוי  הפתח

 וחב( ה/ ר)גוב

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

 שמלי(כיס/ח

 כניסה 

1 

 ציר רגילה  וןחטב  פלדה

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי

 ייבוי ידנ ג ל כול
 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 ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  מ' מזוגג ולא

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 135/115 -כ 135/115 -כ 80/210-כ

 2ר שינה דח

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 3 חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

  ינהשכחדר  
4) 

1 
פי  פלדה ל 

 א  הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 או  נגרר כ.ע.כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

   .ס נגרר לכי אלומ'  ומ' לא

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים
          א. ג"יות ההנח  לפי האו ציר רגיל  לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 

 ציר רגילה    +צוהר עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 ויט נ
 קיפ( )

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 70/210 -כ

ח. רחצה  
 כללי

1 

 ציר רגילה  הר צו+ עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 45/85-כ 80/210-כ

 רותייש
 םאורחי

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

--- 
 אוורור 
 מכני

--- 

--- 

--- --- --- 

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

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

 ץ ע) חומר
מיניום/  לוא

 מתכת(

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  
 הבנוי  הפתח

 וחב( ה/ ר)גוב

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
כ.ע.כ/נגרר/  

 שמלי(כיס/ח

מרפסת  
 שירות

1 

 ילה רג ציר +צוהר  עץ 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 155/115 -כ 80/210 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ך אחר שצורף להסכם הרכישה(.או במסמ זהר כמ טבטבלה, במפר ין צו אם )הקיים בפועל רק ב

ת י בתחתיפולימר קנט תקנתהובפתיחת ציר רגילה. הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו  23דה בהתאם לתקן ישראלי מס' לבודלת עץ  = עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר , מיניוםועץ האלוי ותיחנהלפי  פרופיל:ג סום, = אלומיניואלומ' ס"מ לפחות )ראה פרוט יתר בסעיף י' בהמשך(.  7הדלת בגובה 

ר, יס( בקיומחה )כג ךוו לתא= כנף נגררת על כנף ו/ניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(סב נטוי פלת )נטוי(, משת= פתיחה קיפ פתיחה, 

כולל אטם  יתן מוקצף פוליאור במילוי  (,רןציה פי הנחיותובי לם )בע: שלבי התריסים עשויים פח אלומיניותריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה 

  (.בחדר דיורת, חשמליה להיל, לגד)גיבוי ידני אח = תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמליגלילה . ימה מוגברתלאטגומי בין השלבים 

 תאים לסה"כ הדלתות/ה תדירלית בכלה תומכובלבד שה בטבלהדרים של אחד מח רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע דלתות/חלונות . ב

 .ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר 3תכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד  . יחלונות המצוינות בטבלה

ת וחול נישמ םהמורכבי, התקן רישותלפי ד רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד( תויטרינו  / ותונלח .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו תקן ואביזרים  מ(.מ" 6עם מרווח אויר בעובי של פחות, למ מ" 4 )זיגוג בעובי ם מרווח אוויר ביניהםכית עזכו

 ין מורשהתקמ ידי יותקנו עלונות . החלצירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה ,EPDMזיגוג, אטמי גומי סרגלי  ובכללם:, םיקורימ

 ןקיות ת,החלונו לכל במסילות :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורף , נגרר  וגג עם כנף/ים פלדהמז יהיה חלון מסוג אלומיניוםבממ"ד  צרן.מטעם הי

 .אחת רשת לכנף  כהכנה ילהבמס נוסף  בינת

ות במטבח באם פונה למרפסת שרות רבל וורור(א רשדנ הנינון והבת התכתקנו )בחדרים שבהם לפי לקיר חיצוני  בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .ות רפפת כיסוי(ב)לר מכנייותקן אוורור ו חלון, ס אהסגורה בתרי

  יועץ האלומיניום.עפ"י תכנון  יל, גוון,סוג פרופ .םיניומעשויים אלו מסגרות החלונות והתריסים .ה

 . "חלב"(עמומה ) אוה פוקשבטיחותית ית וכזכקן תות )באם יש חלונות(, ושירותים רחצהבחדרי  . ו 

 . דרישות כיבוי אש לפי  או רפפות קבועות,  / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת צעות חלון  באמ ( יעשה  ככל שנרכש מחסן )   אוורור המחסן  . ז 

ת רכועמ ,(טלסקופיתמית/)פנור עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,  5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, )ביטחון( פלדה . דלתיסהכנ דלת .ח

מ"מ   1.25משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי של  ., מעצור דלת ומספר דירהתוןתח מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות"ידית נדר, גן ציליירים, מצ

 בחירת המוכר. ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחיפוי וף יהיושקמהלת ודלפחות. כנף ה

  בטחון/אש.נו דלתות ותקות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויות הכבאחיות רשהנ לפי .הבחירת החברלפי גוון  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

בכל היבט  או מילוי אחר שווה ערך/וד פלקסבורמילוי  עם תמסגר כנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על :פנים מכלולי דלתות .י

ים אמתה גמר פורמייקה או צבע או ציפוי חיצוני מתועשף הדלת. קומש גוסו בהתאם ליותקנירים חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צ –תפקודי 

בהתאם לתקן ישראלי לת יהיה משקוף הד .תלפחו צדדים 3-בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה ב ., עם ידיות מתכת משני הצדדיםלעמידות במים

בחדרי אמבטיה / מקלחת  יד למים. מעיהיה  נתוהתק רח. המשקוף לאימהאט יסהלבשות פולימרי או עץ בגמר תואם לדלת כולל פ בעל  23מס' 

גוונים לפחות  3 ו ומתוךיוצגו לש תווגמאדמגוון  לבחירת הרוכש מתוך גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-מוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צוי דמנעול סיבוב

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

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועכלל הדיירים בקומה( את אמור לשמש )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  הבדירפתח ובד "ממב -פתח חילוץ  .יא

 הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.יים במידות נו שינולוץ יתכחי חכפת תבפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכו

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כת. חיצוני נגררת,/ת פלדה אטומה, הנפתחתן הינה דללמרחב מוג סהינכ דלת :ד העורףקו פי ות לפי דריש .יב

ם פיים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגליכנ 2או לכיס ו/ת ורהנגר ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים,

פתח וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,ות נחילפי ה)סינון אויר  מערכת התקנת נים לפרוק.ניתלנצ'(, ו)פה דלפ ומים בדיסקאותסח ים,בקוטרים שונ
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הרי מתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010הג"א מאי  נות)תק רן.היצ ידותמהפרעה מקומית. מידות המערכת לפי  רוצתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  ספת ע"י הגורמיםנו בדיקת תקינות ואטימותע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן ף, ורהע דוקאושרו ע"י פיו נבדקותקינתו והתקנתו ש

המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל  המכר ו/או במפרטוכניות צוין בתהמ ןה בירלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתי פיקוד העורף.

 .ף רפיקוד העות של ודכנוהתואם הנחיות מע

 

 

 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4ס' טבלה מ 3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם אה )ר  
 

 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 שרותי 
 אורחים

 חדר רחצה 
 הורים

  הצרחחדר 
 יכלל

 מרפסת 
 שרות

 אחר

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין י ₪ זיכו 

 כיור רחצה

דות מי 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ --- ---

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

 --- --- ראה נספח ג' אין --- --- ₪  י זיכו 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- --- 'א --- סוג

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  האסל
 )ב'( שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
 דיןכל  תלפי הוראו

 בהמשךראה 
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- סוג
 יצוף משופער

 )מקלחת(
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למים קרים 
ר מהקי  ור,י כמים לח/

 מהמשטחאו 

 --- --- פרח/מערבל  פרח/מערבל  פרח פרח דגם 

 --- --- א' א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' 'ראה נספח ג ג'פח סראה נ אין ₪  זיכוי 

סוללה לאמבטיה 
 ם קרים וחמיםלמי 

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- --- זיכוי ₪ 
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 מיתקן
 מיקום

 מטבח
 שרותי 
 אורחים

 חדר רחצה 
 הורים

  הצרחחדר 
 יכלל

 מרפסת 
 שרות

 אחר

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  רךד-רב
 פוץטראינ)
( או 3דרך   

 )ה(הסולל

--- --- --- 

 --- --- --- 'א --- --- סוג

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

 --- יש --- --- --- --- וזקחיבור מים מכונת כביסה ולני 

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 לת סגירהנה ומשקוכולל תריס הג
 לשמת חנוהז

 --- יש --- --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
כוללת ברז והכנה לחיבור נה ההכ)

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

 --- --- --- --- --- אין יל(נ)ברז  רנק' מים למקר

 --- --- --- --- --- 1 נקודת גז לבישול )הכנה(

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( מים ימוםנקודת גז לח

 :ואחרות טבלהל ערותה

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

  ה טה בהתקננירוסמחרס/ סילי קוורץ/ קוורץ גרניט/ ,לבחירת הקונה: ס"מ( 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-כ תבמידו  )בודדת כיור מטבח  )א(

 חרס: כיור רחצה לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. טגרלי(:נכיור רחצה שולחני )אי . )לפי סוג חומר הכיור( חתונהנה תתקבה  או שטוחה

 .לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה, במידות חרס ת ידיים:כיור נטיל .החלטת תוצרת לפיס"מ,  40/50-מידות כ

 )מושב(  :אסלה י כיסו לפי החלטת החברה.  תוצרת . 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6) תימוו כד חרס,/ויסמ טיפה:ארגז ש תלויה.: אסלה )ב( 

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי               

 מיכה הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת ת מ"מ 3.5י בלי בעותהיה מחומר אקרי אמבטיה:   

 ופה אמאייל.צמ"מ לפחות מ 2.5לחילופין מפח בעובי  . ברזל מגלווןילי ופפרמ               

 לניקוז שיפועים עם 2279 י"ת בדרישות העומד גמרב ,דין כל בהוראות הנדרש פי על מהמידות יפחת לא המקלחת משטח מקלחת:               

 ;המשטח       

והוא ימוקם  כרום ניקל בציפוי ,מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי פרח/מערבלגם: ד :חטבת מ. לקערכם()כולל חס סוללה למים קרים/חמים  (ג) 

  סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות. 20מק פחות ולעולס"מ  25 -פיה בגובה כ :תהיינה ברז מידות ,הכיור או העבודה משטח מישור על

 דה.ר/ו על ישיוצגו ע"י החברה/קבלן ו/או הספק/ים שיבח

  או העבודה משטח מישור עלוהם ימוקמו    בציפוי כרום ניקל,  פיה  בלרע: דגם: פרח/מ)כולל חסכמים(  לכיור/י רחצה, ים/חמיםם קרמי ל  להסול )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15ולעומק  ס"מ לפחות 15 -ורך כאב  :נהתהיי ברז מידות ,הכיור  

 ה. ידל ע ר/וק/ים שיבחו/או הספע"י החברה/קבלן   

 הכוללת יציאה תחתית  ,בציפוי כרום ניקל תותקן סוללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר :באמבטיה :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 ס"מ לפחות ומזלף.  60רשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך צינור שה יהאמבט למיל'  

תלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך מכולל צינור שרשורי, יפוי כרום ניקל , בצ(3רב דרך )רבל/מע -ר הקימדגם: : תלמקלח  

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

 ה/קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.החברי ע"ו וצגשי סדרות 3ה מתוך סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחיר  

 .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהו ורים י כהתקנת  )ו( 

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

 . לוהזנת חשמ ו שפכים( וחיבור לקו דלוחין א2007תיקון אוג'  -)הל"ת : מים קרים, מים חמיםת כביסה כוללתבור למכוני הכנת ח )ח( 

 אביזרי קצה. : באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללאלנק' גז הכנה (ט) 

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

 שעומדים בתקן ישראלי קבועותלבחור או לרכוש  , באחריות הרוכש,ם אינם ממבחר החברהבא -בטיה(מגנית/אאקבועות רחצה ) (יא) 

 .  R-11 -מת חוא פול החלקה למניעת  
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 = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.  פרח .עקבו הנשלף מתוך שרוול ראש ברז נשלף =  (יב) 

  ידית אחת. ם, בעזרת יים /חמר)מיקסר( = ויסות מים לק מערבל  

 .ניהםש אוו/רז ו לפיית בקלחת ו/אנטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מי)א דרך-רב  

  

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

 (.ההרכיש םשצורף להסכ 

 

 , ברצפה, ניין(הב לכלל יםותפמשויתכן  )בחלקםב צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביו: אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1 

 (. שוכמות, עפ"י דרישות כיבוי א )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  וכמות עפ"י החלטת מהנדס במיקום, בקירות או בסמוך לתקרה  

  בין ודיקפ בליברת גז וכלהעצנרת ו מפוצלו/או  יני מרכזילפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב י מיםרון למחלקא  

 שרות ו/או במסדרון, במרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום דילמאיהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום   

  .הרהחבעליון ו/או במסתור כביסה,לפי החלטת מהנדס  בגג  למעבה מיועדקום יברה. מחעפ"י החלטת ה  

 ת תהיהיתהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולארית ולארס כתערת מבאמצעוות מים לדירהספקת מים ח   3.6.2

 . )טיימר( ימום המיםחזמן ל בלרבות גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצ 579בהתאם לדרישות תקן ישראלי       

ב זמן )טיימר( הכולל מפסק קוצ קןהתו מלינט עזר חשם עם אלמלכל דירה יותקן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל חימו  

 זמני ההפעלה.   במאפשר לתכנן מראש את 

והתקן קוצב המים באמצעות חשמל שה חימום ע, יריתאבאמצעות מערכת סוללדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים   

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

גג עליון  או בסמוך להשירות או סת פבמקום מוסתר אך נגיש כגון במר: מיקום הדוד ;טריםלי 150: תליבובק ם חמיםלמי דוד( מכל אגירה )            

       מהנדס האינסטלציה. תכנוןלפי  

 (.2007 תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה ., מקלחתהרחצה, אמבטיומטבח  : קערותםי ים לכלמחיבור מים ח 3.6.3

   .אין :"דלי "ברז  3.6.4

 רה(.ב)מיקום לפי החלטת הח : ישלדירה מים נהמו ל כנהה 3.6.5

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

 : פלסטי.שפכיםי, : פלסטחין ו דל  

 יש.: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחצנרת גז בדיר 3.6.7

 .יש: ירהונה גז לדהכנה למ 3.6.8

 

  רה:הע 

 , התאמות, ברזי ניתוק, ם עבור מחברים, מאריכיםתשלומחיר הדירה אינו כולל לפי החלטת החברה.  והינבדירה,  הגזנק' מיקום  

 הגז, עצמו לחיבור  הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונהים, פיקדון מלאי ותשלומים נוספים ריכוז מונ מיסים,, מונה פיקדון 

 ,)הכנה בלבד( בשרוול פלסטי לתחמושצנרת אספקת גז  בבניין.ל והגז המורשית ע"י החברה לפע' לחברות שיי נההקו ותם ישלםא 

 כלולה במחיר הדירה. 
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 (טבלה זו ערות לאחר )ראה ה רתו ל ותקשמתקני חשמ – 5מס' טבלה  3.7
 

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

 םמיקו 

נקודת 
 אורמ

 תקרה /ירק
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 ע תק בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 חר/ הערותא

 לדירה כניסה
 מבואה ו א

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

מפסק תאורה ללובי   -
 . קומתי/חדר מדרגות

 . תיחשמל דירלוח   -
  כוללת ורקשן ת ארו -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 דיור דרח
 אוכל ופינת

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת  

 התריס. 

 זדורפרו 
1 

)כולל מפסק  
 יף( מחל

1 - - - 

  3זדור באורך מעל בפרו
מ' או בפרוזדור הכולל  

נקודות   2פניית "ר", 
 ליף. מאור לפחות + מח

 1 מטבח

6 
הם  מ)אחד 

אחד  ול,  כפ
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP  ד  ח וא

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
התקע יהיה מעל  

ככול    משטח העבודה
האפשר ובהתאם  

ו  טבח יותקנ מכנון הלת
שקעי כח נפרדים  

 למדיח, לתנור, למקרר 

שינה  חדר
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( המנורל

4 
יים ליד  )שנ 
 ה( מיטה

- 1 1 
אינטרקום )נק'   -

 בד( לשמע/דיבור ב

   רחצה חדר
 הורים

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- - 

 - 1 1 - 3 1 חדרי שינה

 /ד"ממ
 ח. שינה

פי  מנורה ל 
ות  יהנח
 העורף פיקוד 

3 - 1 1 
פיקוד   תקנות לפי 

 העורף

 החצדר רח
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

תקע   תבי)
 נור( לת

- 

  זמן  קוצבן התק+ 
הכולל מפסק לדוד  

השמש במיקום עפ"י  
 התכנון. 

 + אוורור מכני

 - - - - 1 שירותים
 בהעדר חלון, 

הכנה לנק' אוורור מכני  
 + מפסק היכן שנידרש. 

 ת סת שרו מרפ
1 
 מים( )מוגן 

- - 

2 
 ם מוגן מי

 )מכונת כביסה, 
 ה(יס ש כב מייב 

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 
 ן( גו)מ

IP44 
- - 

+  מלי ס חשריל תכול
מפסק + מנגנון פתיחה  

 ידני. 

 מחסן
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
המחסן תחובר לשעון  
החשמל הדירתי אליו  

משויך המחסן. או  
  שהזנותלחילופין 

כל  החשמל של 
למונה  המחסנים יחוברו 

משותף ונפרד  
בלבד, או  ם חסנילמ

מונה נפרד לכל מחסן,  
ועפ"י   המוכר  תטלהחל

 ו. ירתבח
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 םמיקו 

נקודת 
 אורמ

 תקרה /ירק
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 ע תק בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 חר/ הערותא

 תורמס
 כביסה

- - - 
1 

)פקט הכנה  
 למזגן(

- - 

    

  תהערות לטבלה ואחרו 

 נקודת הדלקה אחת. רה(, כוללוארמט /אהיל -בית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסוי = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

  ותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.או יעים שקני )ש רגיל. ם חשמלרז" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מקע= "ש בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

יבור הח ד(.חד, נספר כל שקע בנפרעים או יותר בפנל א)שני שק לישמל רגהניזון מזרם ח שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספתם בסעיף א' של נקודות המאור )בתקרה או קיר(, המצויני בלבד לאופן ההדלקהאור ת ה=ולכפ אור הדלקהקודת מנ (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 2.5ים עם קבל דמחובר ישירות ללוח למפסק נפר נפרד גלבמע ל חשמלי נפרד )כל נק'נמצא/ים על גבי מעגשקע/ים" ה" = פרדבית תקע מעגל נ (ה)

 מ . מ"

 בדרגת הגנה גבוהה.חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל או אחר=  IP44ם דרגות הגנה קע עית תב (ו)

 ,בין מחשבים –לפוניה, נקודת תקשורת ט קודתט( או לחוד וכוללות ננקודות ביחד )קומפל 3= מחשב() קשורתטלפון חוץ/תטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /ללא חיבור הדירה לרשת הטלפונים ת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים. קליטור ליבח –טלוויזיה נקודת 

 .כיסויל כול 1מודול  55וקופסא  ירועד נקודת ההכנה בקהתקשורת  זמריכו נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה

 .(יןעמדת שומר לפי הענילדלת כניסה למבנה או לקצה לתקשורת פנים )זרי אבי ללכו ות מלאות/נקודה =(נקודת טלפון פנים )אינטרקום (ח)

  מ"מ.  2.5כבלים  םנפרד ע, מחובר ישירות ללוח למפסק על גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = נקודת כח (ט)

שורת ועד נקודת ההכנה ז תקריכומ שב(קשורת )מחלנק' ת ההכנ רת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד.צננה לאם לא צוין אחרת הכווב"הכנה"=   (י)

פק סמניעת ל"מפזר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(.  יותקן )באחריות הדייר(,ל דלת חדר הרחצה מעבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 תנור חימום כוללת שקע מוגן מים.ל הכנהה מסופקים ע"י החברה.כי אמצעי חימום לא יודגש 

דליקים/מכבים את אותה/ם הם, אך מלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק בינילהד תנותניר הדה/ות מאונקו =ףי לחמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

לכיריים. הנקודה תחובר ישירות ן תוכנהמטבח, מתחת למקום המת תלת פאזית בארון ותקן נקודתפאזי= בדירת מגורים הכוללת חיבור תלת  (יב)

 בלוח החשמל הדירתי. . הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק5*2.5כבל וט בותחול חשמזי בלוח התלת פא קלמפס

 

 ראחסמך במפרט מכר זה  או במ אם צויין כך בטבלה,פועל רק בבותקנו )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל י 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   ן שבת לתאורת מנגנוובחדר מדרגות  לחצן להדלקת אור .יש: ת מאורו קומה: נקוד בכל ית:ומתק גות/ מבואהר מדרחד   3.7.1 

  יש. :אה קומתיתה להדלקת אור במבו מתוך הדיר ן לחצ .יש לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

 )בקשה להיתר(.ניה והבון כני תקנות התעל פ רהי: הכנת שרוולים )צינורות( בדון חוץ לפט 3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

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

בתוך  )כולל שקע רגיל(,דירתי ת ורתקשולוח  (רך הרחבה בעתידלצו מודולים 6-י לת מקום פנורל השא)כולדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.שעון שבת: : יש. מפסקי פחת ס החשמל.מהנדון תכני לפ  מיקום: .יש :הרהדי 

 כולל קוצב זמן.  : יש.חשמלי שמש/מים,  דודנקודת חשמל ל 3.7.6 

 .מן ויותקן ע"י וע"ח הקונה(וזר יהזמנה והתקנת מונה אש ר הדירה אינו כוללמחיאמפר. ) 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7 

 ניסה הראשית בקומת, כולל לחצן לפתיחת דלת הכשמע דיבור )אינטרקום .5 פורט בטבלה: כמקוםמי  ש,: יינטרקוםרכת אמע 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.: אית(במעגל סגור )נפרד יזיה נוספתו ת טלו מערכ 3.7.9 
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  תרוציב עה רזיליטת טלווילקים בלכלחיבור ל הכנה :טלוויזיהטת שידורי לי לק הכנה 3.7.10 

.  לחילופין (אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבות ללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישיר)   

קונה ה יע" ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.F יודור 33, 1,2שידורי ערוץ  לקליטת ספר בניניםאו למ ןנייבלזית אנטנת צלחת מרכ  

 .זה(ת מספק שרו  

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

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

החשמל שתולר יאזפ תלת לחיבור תתאים המערכת .הדירתית לחשמה צריכת של ולבקרה טורלני מערכת תותקן הדיר בכל -  

 .המשתנים החשמל תעריפי הזנת אפשרות תליישראה   

 :תכלול המערכת                                   

 חשמלי זרם מודדה רכיב על מתבססת אשר דירתיתה חשמלה בלוח מדידה יחידת                                   

 ; אלחוטי לשידור תקשורת ידתיח) זיפא תתל לוח עבור זרם ישניחי שלושה                                   (

 אותם ומציג מקומית בצורה הנתונים את ומעבד המקבל אלחוטי דיגיטלי צג                                    

 יסהכנה במבואת / הכניסה לדלת בסמוך ,דירהה ניםבפ יותקן הצג ; ברורה בצורה                                     

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

                               .הכספית                                   

 .3.5עיף ס טבלת פתחיםסים בריתחיבור לתריס/ים חשמלי/ים. ראה גם  -

 

 

 מתקני קירור / חימום, בדירה: .4

 :לתכלו אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנהיש  ן.אי מרכזי  י דירתי מינ מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל וקצר יליע רויאו רזופי המאפשר אחר םקויאו במ המסדרון או האמבטיה חדר תקרת תחתילת בצמוד למאייד תוכנןמ מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                        המתוכנן וםהמיק בין הפהרצ יבמילו ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות תשתיותה ביצוע  .2                   

  וצאמ .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5 נפרד למעג וחכ שקע ,עבהנן למוכתהמ המיקום ועד למאייד                         

 .בפועל ערכתמה קנתלהת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                      

 .ןרוקיר המסד לע סטטמורהת למיקום עד המאייד ממיקום קיר ודיקלפ ריק שרוול התקנת                   3.

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

 .םהמעבי / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 לי בממ"ד. במקרה זה ההכנה תכלול:עיגן העורף, תבוצע הכנה למז*באישור פיקוד    .    6  

 ל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל. חשמ דתנקו -                    

 מכסה. ביסגר ניקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור י צנרת -                    

 צנע ומוסתר ע"פ התכנון.מוום מיקום המעבה יהיה במק -                    

 הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג האויר.נות הככל ה  -                             

 לכל  זוגמי מאפשר ונאי רההדי תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול ההדיר יחלק רתלית ים/ צלם מפוני/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  זיתמרכ מיני מערכת אמצעותב חלקיה  

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

  .איןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:  4.3

   .: איןועל בגזהפר חימום ו תנ  4.4

 (.צהי רחדר)בח .מוגן שקע תללוהכ חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןמלבחשתנור חימום הפועל   4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7

 .: איןום תת רצפתי חימ  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
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 במחסן: דירה,סידורי כיבוי אש ובטיחות ב* .5

 .יש: אם נרכש()ב סן מחב .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הירבד (:אוטומטית )ספרינקלרים מערכת כיבוי אש 5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: אי עשן גל 5.2  

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

 

 , כבאותע"י רשות ה דרשי י ש, ככל ליהםע יפוי לרבות חיפוי/צ ,כיבוי ובטיחות אלו  גילוי, סידורי * התקנת   

 וניות.תיכנות רישד ום אחר עקבבמיק נו ק, ו/או שיסומנו אך יותכנית המכרבתו  ו וצגי  לא בהכרח    

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

  מגרש;התחום : בכולם. ולא פחות ממקום חניה אחד לדירה לפי היתר הבניה: לבניין/ים מקומות חניהסך הכל  6.1.1   

                  

 . ון צבוע בסיד סינטטיבבט או ניםפ יעשו בטיח :מרתףה םגימור קירות פני . בקומות המרתף יות חנל הכ                        

  ;אין)לפרט(:  חניות במקום אחר  

 ית המכר.נבתוכ כמצוין: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 תג נכה רשמי  צגת ם ה)ע כהוכש דירה נכר לרימתסביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, /רשהמגלנכים כמסומן בתכנית  חנייה             

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

 יש.: מערכת תאורה .מוחלק בטון :מקורה חלקית/מקורהניה ח רצפתגמר  6.1.3  

 יש.: גישה לחניה מהכביש 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר.מיקום ות.לפח אחת: הירת לדיו ר חנמספ 6.1.5  

    אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש 6.2 

 .לבנין הכניסה בואתלמ עד מהרחוב וניתחיצ כניסה תרחב ןתתוכנ המגרש בתחום                               

 ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ צף מרו סהניכ ילשב לולתכ צוניתהחי הרחבה                               

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

 .משתלבות/ אבן טבעיתיט/ אספלט/ אבנים טון/ גרנולב: גמרשבילים: חומר  6.2.1  

 .ככל הניתן בעל גוון בהיר הריצוף יהיה .אבן טבעיתות/ תלבמש יםאבנ ט/אספלרנוליט/ : בטון/ ג: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2 

 אם גינון חסכוני במים בהת .יש :צמחיה)על פי סימון בתכנית  מצורפת(.  .יש: פתחצר משות 6.2.3  

   ות.להנחיות משרד החקלא                                

 .: ישמשותפת רשת השקיה 6.2.4

 וללא מערכת השקיה.  לא מגונן לשטח  ונההכו . )חצר,לפי תוכנית המכר :יציאה לחצר מחדר; שי: ן הג ות/רהצמודה לדי  ,חצר 6.2.5  

 ע"י הרוכש בעת יעשה  ולי הבניין(מים מש חקתרת )לה: סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיו הערה   

 .ינה הפרטיתהגור סיד    

 ,ו'(שוחות וכ צנרת,מרזב/ים,  ), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : גן ות /ירהלד דהבחצר הצמו  ,משותפותפירוט מערכות  6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

 מ"ר. 7-פחות מלא , בשטח ש: יגן הצמודה לדירה/ות משטח מרוצף בחצר  6.2.7  

 ויות. לפי היתר הבניה ודרישת הרשחומר: : רשהמגות של /גדר בחזית 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה ית הפיתוח המאושרתתוכנפי לע וצבגובה ממ   

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת ) 6.2.9  

 

   מערכות משותפות .7

 מערכת גז:  7.1 

 וכנית המתואר בת ובמיקום ,ום עם חברת הגזתא, בקרקעי -גז תת י/צובר תבאמצעו ידור מרכזיס ספקת גז:אכנה לה    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נההצורך תינתבמידת  המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או מיקום אחר שיקבע ע"י החברהאו בין בניה המגרש או   

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 גז.גז הינם בבעלות חברת הוצנרת אספקת ה ,ורי הגז כאמ/רצובי מובהר בזאת כ   
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 ;יש :מרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. ך הדירהבתו  גז פקתאסצנרת  1.3.7  

 

 :אשסידורים לכיבוי  7.2 

 .עץ הבטיחותויות ילפי דרישות רשות הכיבוי והנח :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 יחות.טביועץ ה לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות: םרי זדו במבואות/פרו יניקת עשן מערכת ל 7.2.2  

 ות יועץ הבטיחות.לפי דרישות רשות הכיבוי והנחי :מתזים )ספרינקלרים( –יבוי אוטומטית כת כמער 7.2.3  

 יחות.והנחיות יועץ הבט שות הכיבוירישות : לפי דרעמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן  7.2.4  

 .תהבטיחו י דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץלפ :ן גלאי עש 7.2.5  

 יבוי בשטחים משותפיםונות כ, ברזי כיבוי )הידרנטים( ואראש כיבוי ו  גילוי  מערכותהכבאות, לרבות  דורי סי  כל ה:הער     

 ת הכבאות.ו ות רשמיקום וכמות לפי דריש פרטיים, או               

 

 ות."י רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחע דרשככל שי: ץ במרתפי חניהאוורור מאול 7.3 

 אין.: )להזנת הדירות( זיתמרכ ויראו  וגמערכת מיז 7.4 

 .אין יירים:מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הד 7.5 

             הכניסה דלת ליד קעהקר בקומת ימוקמו הדואר יבותת קום:מי  לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1לכל דירה, : תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות היווי םיניבניה ץ אחד לכלבקבמאו   ,בנייןכל ל                     

 : יתקנים אחריםמ 7.7 

 ר/ים לשימוש כלל חד ותפים(,שקים מבחל)מאגר מים, מערכות תאורה ת מים, מערכות סניקה ומשאבו  

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  :כמותם ו יקו מ .וכו' ייןנבלטובת הסמוכים  בבנייניםאו  נים סמוכים,ייבנבת בבניין ולטו הדיירים  

 

   חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 ן.י: אצרחל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי מונה מים : יש; חיבור לקו מים מרכזי  8.1  

 יש. יבור לביוב מרכזי:ח 8.2  

 נה.מו נתכולל התק אל; יש. לבהתאם להוראות חברת החשמ ,שת החשמללרין חיבור הבני  8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל )בקשה להיתר(: לא תכנון והבניה בהתאם לתקנות ה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 עיף הכנה בלבד )ראה גם ס .אין (:אינטרנט/הזי )טלווי ורת ששת תקחיבור הבניין לר 8.5  

 עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  כלוליםם, ניקוז, דרכי גישה, ומכית תירוק ש, מדרכה,יב: כמגרשפיתוח כללי הגובל ב 8.6  

 יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.  

  (.ר הבניהאו אחר לפי הית יםמכלים טמונ)יש : מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7  

 .הרשות המקומית "יע :פהפינוי אש  

 

   רכוש משותף .9

 : ףשותהמור הרכוש אי ת 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: מקומות חניה משותפים    9.1.1   

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

 רה.לפי החלטת בחב: ותמודים לדירצאינם מחסנים ש 9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות מבשטח:  .: ישבקומת כניסה( ובי מבואה )ל 9.1.4   

 .: יש( קומתיתלובי ה )בואמ 9.1.5   



  

 

 

 

 

 ג'  , ב'נספחים א',  

 29  מתוך  22 'עמ 14.05.2020: תאריך  /  2-4קומות  /  ריםחד 5דירת  /  4 בניין /  משתכןמפרט מכר ל /302 רשמג / מורשת מודיעיןפרץ בוני הנגב/  / ההבניאיכות מסד ל

 

 בכל בניין. 1)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

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

 יש.ם על הגג: פוס על ידי מיתקניהחלק הת ותחפ: לףגג משות 9.1.8   

 "דים.ממ -רתייםיש מרחבים מוגנים די אין. :ק/ מקלטמ"מ 9.1.9   

 אין.: ודים משותףדר דח 9.1.10   

 חדר משאבות, מערכות סולאריות, משאבות סחרור, ( כגון: משותפות ו/אוות : יש מערכות טכניות )פרטימיתקנים על הגג 9.1.11  

  ין.ד כל פירוש רשות מוסמכת על וכל מיתקן אחר שתדמאגר מים            

 .ש; ין ינו א גללשטח  יש. :שמי המגרושטח פתוח בתחו  חצר 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף הורט בפרקים אחרים במפרט זה, כמפ:  מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

 

 ם מהרכוש המשותף: שאין להוציא (מיםייבאם ק) םי /חלק 9.2 

 , )מילוט(.י מדרגות/דרח 9.2.1  

 ת.ה טכני קומ 9.2.2  

 שותפת.יה מלחנ שהגי  9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 על הגג. המשותפים() שה מחדר מדרגות אל המיתקנים השוניםגי  9.2.6  

 כונות.אל חדר מ תמדרגו  גישה מחדר 9.2.7  

 .)משותפים( תי לחדר/ים טכני/יםומבי קה מחדר מדרגות או מלו גיש 9.2.8  

 .על הגג משותפים תקניםי מי ל ידע פוסהת –הגג  לקח 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

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

 ותף.שרכוש מככל שיוגדרו ע"י החברה כ: חלק אחר 9.2.12  
 

 ן/ים לפי העניין()לבניי בית משותף 9.3 

 רות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית ר דיהמכ וקח –)להלן  1974 – דל"התשלחוק המכר )דירות(,  6אם לסעיף התב א()  

 מצוי התקנון של ה תף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראההמיועד להירשם כבית משו    

 ניינים:ה העואל ן;נייאותו ע עלם ר פרטיהמכ ייב לכלול במפרט או לצרף לחוזהח הלן,ן העניינים המנויים להמתייחסת לעניין מ    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 ברכוש המשותף הצמוד לדירה;שיעורו של החלק  (2)   

 בקשר אליו; המחויבים םשירותישיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף וב (3)   

 ול הבית המשותף;יהבר נסדרי קבלת החלטות בד (4)   

 )א( לחוק המכר דירות;3ור בסעיף האמ בדרךו בצ שר השיכוןע חר שקבכל עניין א (5)   

 ב ישהתחי ן מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמימוכר שלא מסר פרטים על עניי )ב(  

 הבית  המשותף. ל לו עלגבי אותו עניין יחו וראות התקנון המצוישה    

 

 דירה:למוד משותף הצה ברכוש שיעורו של החלק 9.4

 של כל  ( לשטח 5ורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף יה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה )כהגדרתה ואופן חישובה כמפיה 

 כפי שיידרש לפי שיקול דעת  שותף,המבית ט אחר הקשור ברישום הן ביחס זה או בכל פרלכל תיקו ת בכפוף , זאיחידות הדיור בבניין  
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 קחו בחשבון השטחים כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילידי ש על רשיידאו כפי /ו מוכרה  

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

 

 ת:חלטות בדבר ניהול הבי קבלת ה י סדר 9.5

 . 1969 -המקרקעין התשכ"טק בחו יהיה על פי הקבוע 

 

 :בשירותים המחויבים בקשר אליו תף ו ת המשו י ות הבבהוצא ותההשתתפשיעור  9.6

 משותף הצמוד לכל דירה.יהיה על פי שיעורו של החלק ברכוש ה 

 עות שלבות הקי כאמור ברכיב ההוצאוויבו בתשלום חלקן היחסיחועל פן שימוש בה בידי המוכר לא יעשה בהניידירות שהחזקה בהן תה

 צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור  בגיןוצאות הכיב השלום רמתהבדיל אחזקת הרכוש המשותף בלבד, ל

ות ההצבעה שלהן כאמור מזכוי עמבלי לגרווזאת , לאחר שיוכיח  לגביהן כי לא היתה צריכה בפועל חס לדירות האמורותמתשלומן בי

 .בתקנון המצוי

 

 ף(:המשותש ו לרכו או שיוחזר/מוצאים מהרכוש המשותף )ו ה לקיםהח 9.7

 כניות המצ"ב  ר מסומנים בתותף השטחים הבאים אשמהרכוש המש יוצאו, בהסכםרוע מהאמור בעניין זה י לגמבל      

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

 ברה.החית של ירות בבית המשותף לפי קביעתה הבלעדלדמדו ם מהרכוש המשותף ויוצניה שבתחום המגרש מוצאיות החממקו .א

  יים.ץ מקורחושטחי  . ב

 . למעט חדר עגלות משותף, ככל שיש() מחסנים .ג

 מסתורי כביסה. .ד

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

  .והמחסנים לתא שבבעלות המוכרת ותהחניסנים לדירות, יוצמדו מדו כל החניות ו/או המחא יוצלית המשותף ככל שבעת רישום הב .ו

 

 

  ______ _____ _   _________ ___    ____________ 

 וכרחתימת המ     תאריך          חתימת הקונה          

 
 
 

 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'
  .יותת כללוהער ספח ב'נ

 .לאות זיכוייםטבנספח ג'       
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 ותהדירים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי מכמס – 'נספח א 

 

 ד של המפרט:אלו יצורפו כחלק בלתי נפר ניותתוכ 10.1  

 .הדירהת( של ו)חיצונימידות של כל חדר ומידות כלליות הכוללת  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.1   

 מה.המשותף בקוהכוללת סימון הרכוש  1:100 -מן לא קט ית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידהכנת 10.1.2   

 בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -טן ממה טיפוסית בקנה מידה לא קת קותכני 10.1.3   

 לת סימון הרכוש המשותף ולהכ 1:100 -ן מטמידה לא ק הרתף בקנתכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מ 10.1.4   

 . 1:200דה מי לקנה וקטןבצילום מ מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף ם דירתייושטחים    

 . 1:100 -קנה מידה לא קטן מתכנית קומת גג ב 10.1.5   

 ותפתמש צרחון מהכוללת סי 1:250בלת היתר בניה בקנה מידה תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק 10.1.6   

 גינות צמודות.ו

 

 פי בהתאם לכל דין לרבות עלור למס ר, שישימורי הגלחומת וורכלכל המע ושימוש תנו הוראות תחזוקהינדירה יבעת מסירת ה 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

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

 מערכות מיזוג אוויר,  ת,בטיחו מערכותשירות המותקנות בדירה לרבות ה רכותשל מענעת וותחזוקה מ תתחזוקה כולל )ב(   

 .א באלהיוצות וכמכנימערכות אלקטרו   

 ת שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.תדירות ואפיון ביקורו )ג(   

 ירת קשר.יצון לר טלפומספ ספקת יצרן/ותקנים בדירה, לרבות שממפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המו )ד(   

 

  המערכות וחומרי הגימור של שלה תחזוק אותוהור כניתת (1) ה בבנייןשר לו נמסרת הדירה הראשונא ש דירההמוכר ימסור לרוכ 10.3  

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

 ם.ימורעל ג נייןבכל רכיבי ה פעולות שוטפות לתחזוקת )א(   

 ות מיזוג מערכליות, מע יחות,ת בטמערכוהשירות המותקנות בבניין לרבות כות ערת של מתחזוקה כוללת ותחזוקה מונע )ב(   

 באלה.וצא ת אלקטרו מכניות וכיאוויר, מערכו   

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

 ומספר טלפון ליצירת קשר.ק רן/ ספכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצערד ומל ציוות שיתעודות אחרומפרט טכני  )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  ספר טלפון, המערכות והפיתוח לרבות מנייןשל הב ניםהמתכנוות רשימת צ )ה(   

 חות ת בטיערכומותקשורת,  לחשמות בלבד של אינסטלציה סניטרית, ( למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

  אמורדירה הש הל רוכיה עכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפמוה תוח.ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפי   

 זמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה.למסור אותם לנציגות ה   
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 הערות כלליות ואזהרות   –נספח ב' 

 ה ולדיר בנה מת כלליות ל והער

  .בניהר הת היתקבל התקפים למועד נון והבניה והתקן הישראלי,תכקנות המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תה כל .1

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

 ן.דיכל  וראותלה ף ופלווין, בכ בכבלים ו/או צלחת

יטום המרתף, ו/או להימנע על אשמירה ת לתחייבו המוועד הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/את באמצעולפעול בעצמו ו/או הקונה מתחייב  .3

ס ריסו יים וביצוענסיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלת שורשים חודרכדי  כל פעולה שיש בהמ

 .ניעת קינון חרקיםלמ פתיתקו

 וברות. הן על בהן החלגובה או /רה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ותקכוסו ביומערכות כאמור  .4

ת ובחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינ. שו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםבחיפוי ובריצוף יע .5

 .()גרונגים

ות ך מערכצורים, לכבל מי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק,חוים בת/דגש כי באם תידרש החברה להעמיד שטחיוספק ניעת למ .6

ובזכות  לצורך גישה, כן ןלרבות שימוש במתקני הבניי ם אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתמשמשות הבניין ו/או בנייניה

 .אלו יםפטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטח לוופים אהקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו ג ותרצוערבות ים ל/טיפול בשטחההשימוש ו

 ם הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.חסן במחסנים דירתיים חומריר לאור חמואיסחל  .7

 ונה.רה לקהדי הבטרם נמסר ועבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמ יבוצעולא  .8

כלל הבניין.  רתיםר, המשורות ואוצנר יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי םהדיירירכשו ע"י שי )ככל שקיימים(, מחסניםב .9

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. ונפרד למחסנים בלבד מחסנים תעשה  מהרכוש המשותף הזנת החשמל ל

אך לא  ם ליצור הפרעהליל ועלונו באזור תליית כביסה, מקטינים החלתקם יויר באהאוו ויח' מיזוג של דוד המים החמים מםמיקו  .10

 ט.פחות מן הקבוע במפר

עומדת בדרישות קונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם מערכות מיזוג האוויר ע"י הקנו ו ויותופקאם יסב .11

 התקנות לרעשים ומפגעים.

טים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה ריפיין, זק כלשהו שיגרמו לחומרי הבנור או נחסן, מלאובדשהי לי אחריות כאהמוכר לא יהיה אחר .12

הפריטים ,כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה  ,ן לאחר מכןבין לפני התקנתם בדירה וביזאת יין, ולבנה או לדיר

 .בלבד ל על הקונהווהאביזרים והתוספות הנ"ל תח

ל מנת את עונה וזהק לרשותירה פחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדל ן תכוף המוגן, באופ יש כי יש לאוורר המרחבדגב להחשו .13

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

 יםחניות, מחסנ ,בשטחים פרטיים, כגון גינותו ר יעבררות המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשאחכות ו מעררת אנביוב או צ תיתכנו שוחו .14

 טת מתכנני ויועצי הפרויקט. רן ומיקומן יקבעו עפ"י החלמספ רטיות,ת פמרפסוו

ן שטח המגרש, בהתאם בול חשרש ועבמג וכד'( ימוקמופילרים )גומחות( עירוניים ושוחות של מערכות השונות )חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב  .15

 ע"י הרשויות. רושיאוש לתכניות הפיתוח

 "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.כי נסיעה המרוצפים באריחי ו דרואפיל רים, מעביליםברכבים כבדים על שבנסיעה  .16

 מקרה זכויות הרוכש לא תיפגענה. כלוב .שויותר הרון ו/או אישויתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכנ .17

 עייםתת קרקיה פי חנלמרתסה לרכבים המונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, ניורה הכאס .18

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. בגז פחמימני )גפ"מ(,ין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל בנוסף חל איסור חמור להתק .19

או אופקית, בגבהים שונים ו/אנכית הוראות כל דין, תיתכן העברה גלויה ל כפוף ות וברשויהאו הנחיות /לפי דרישות התכנון ו .20

ם של מערכות הבניין המשותפות ושל מערכות שאינן ן בתכניות, של כלל האלמנטימסומונה מהבש מן אוכמסוובמיקום שונה, 

ב, צנרת מ.א. ואוורור, קווי חשמל, יוות ב, שוחיקוזניוב, צנרת במשותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: צנרת מים, צנרת חשמל, צנרת 

ת, בחניה פרטית, פסות, בגגות מרוצפים וחצרובמר חסנים,במ דירה,ים לקשורת וכדומה, בתחום הדירה, בשטחים צמודת טלפון,

ים. טכניהת היועצים טבשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/למצוין בתכניות, לפי החל

ישה שר גנה יאפהקורות. עוב רת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הןאחסגירה כאמור יתכן ויכוסו בתקרה קלה ו/או ת ערכומ

 ת הנ"ל.לתחזוקה וטיפול במערכו

לל לככים השיי ורת,קכן פתחי ביוברצפה, קירות ובסמוך לתקרת הדירה, או המחסן או החניה, יתכן ועוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'(  .21

  הבניין, ומהווים חלקים משותפים.
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קה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, שינויים בתהליך רישום וחלוות ונו סטייתכים ויסופיהמגרש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם  ותגבול .22

 הביצוע ולדרישות הרשויות.

כבר סעיפים מסעיפי המפרט המאפשר בחירה ו ו/א שסעיף כך  התקדמה הבניהלמען הסר ספק במידה וטרם חתימת החוזה עם הרוכש  .23

טענה ו/או דרישה ו/או זכות  ול דעתו ולרוכש לא תהיה כללשיקבהתאם ות פשרוית האם, לא תתאפשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחשלהו

 בחירה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן.

שמל בחשימוש דירות הפרויקט או חלק מהן. עלות ה אתשרת זו שתת, ויותפת של הבשיחובר למערכת החשמל המ  - T.V-מגבר אנטנה ל .24

 ותף.תהיה חלק מהוצאות הבית המששל המגבר 

 ה ישירות באדנית אלא במכלי שתילה.אין לשתול צמחי  - (כל שישכת )בנויו  יותבאדנ .25

ופעות טבעיות כגון: הבדלי ת תכנווע, יהמקצ התאם לכלליבבאבן טבעית, בריצוף וחיפוי ובכפוף לתקנים הישראלים ו -הבדלים בין אריחים  .26

 חלודה.  דמויכתמים ת בתבטאו( המם, "עיניים" וכן התחמצנות מינרלים )ברזלדיון, גימרקם, גו

לא  מערכת שלד הבניין )עמודים, קירות נושאים, קירות בטחון וכו'(, אינם בהכרח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן -ן שינוי בחלקי בניי  .27

או /ריסה והת הכוללודה עבתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל ב ז וכו'מערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, ג ינתיבניות בתוכ מסומנים

 .בדיקה ת, מחייבאו רצפה לאחר קבלת החזקה בקירות, תקרה חדירה לעומק 

ם או למערכות אלקטרומכניות, ביוב ומיו/ץ(, ם וחו)פני בחלל גבוה תשל פתחי בניה החסומים בזיגוג קבוע, חלונו  - הגישה לתחזוקה וניקוי  .28

, )פיגום 1139עומד בת"י ודות גובה ובציוד מתאים והלעב מורשיםרק נדרש באם ג/ות עליונים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע וג ו/או

 מתרומם/תלוי, סנפלינג וכו'(.

ת בות(, לרמעבר בשטחים פרטיים )חדרים ומרפסו שריאפ הקונה, יןיחזיתות הבנבקירות גגות, ו ןוניקיולצורך תחזוקה   -מעבר בשטח פרטי  .29

 .ובתאום מראש ןהעניינסיבות בל בל כמקוהכ כלים,ני וקשירת פיגומים, סנפלינג, הנחת ציוד מכ

  וכו' גניםזמפוחים, מ ,ככול שיהיו כגון: חשמל, תקשורת, גנרטור, מעליות, משאבות -תחזוקה  של מערכות טכניות ומערכות אלקטרומכניות  .30

 התחזוקה ובהתאם להוראות כל דין. ותם להראה ע"י נציגות הבית ו/או הקונה בהתאעשתי

חרום לצורך  בעתאשר ישמש את כלל הדיירים בקומה חיצוני חילוץ  חלון/דלת ימוקם ןבבניירות בכל קומה מהדיבאחת וכן ית - ילוץ חלון ח .31

בעת חירום יאפשר  כיזה, ו בפתחקבוע מתחייב כי לא ייקבע סורג  ,ילוץלת החון/דלכש ממוקם חראשר בדירה אותה  ,מעבר ומילוט. הקונה

 בחירת הדירה. להעביר מידע זה לרוכש טרם מוכרעל ה. לוץת החין/דלאת המעבר בדירה אל חלו

ת צועיקת תחזוקה מובמבנה ובחלקיו השונים הותקנו מערכות אלקטרומכניות ואחרות המחייב -הדרכה לטיפול שוטף במערכות  .32

 ינותו המתקד אהציו קיותבמבנה, את נציגי היצרנים ו/או החברות ספה ת החזקחלה החובה לזמן בסמוך לקבלהמוכר ל ע טפת,ושו

 לאופן השימוש והתחזוקה. לנציגות הבית הציוד, לצורך קבלת הדרכה

 

 אחרותהערות כלליות 

ת באופן עומושפ ,כי רצפות בטון, אספלט ו/או גרנוליטן חשבוקחת ביש ל -ים וכו'( ל)מיסעות, מעברים, שבי השפעות ססמיות על חומרי גמר .33

ק יודגש כי אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפקודי בתופעה רים ברצפות אלו. למניעת ספזעי סדקים כנוכן יתת ולטבעי מתזוזות ססמיות ו/או תרמיו

  .תופעהות החבהתאם לשכי לחומרים אלו. יש לבצע תחזוקה שוטפתטבעית זו, האופיינית 

בלי לגרוע ף ומן בנוסן הט כולהמפרע מההערות האמורות בתכניות, וכי הוראות רו בלי לגהר בזה כי ההערות הנ"ל הן בנוסף ומובמ .34

 מהאמור בהסכם.
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   זיכויים טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 
 הערות מיוחדות

לצו  וןותיק 1974-לחוק המכר )דירות(, התשל"ד 6' מסקון ש בתיכנדרואות המכרז רריכוז זיכויים אלה הינם בהתאם להו .1
עו שינויים מהמפרט והתכניות ז, פרט לנרשם להלן לא יבוצהמכרוראות י הי עפ"הר כ)מפרט המכר(. מוב 2015-המכר התשע"ה

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

 ע"מ.לים מכול םאינ להלןם יהמחירים הנקוב .2
 

 .ם המכרהסכתימת ום חתשומות הבניה, מדד הבסיס:המדד הידוע בי דדים ל:מהמחירים הנקובים בנספח זה צמוד .3
 

ה )במסגרת הליך שינויי אל להודיע לחברה/קבלן, על רצונו או אי רצונו לנצל זכותו לזיכוייםהדירה רוכש המועד האחרון שעל  .4
  ד החתימה על הסכם המכרועמים ממי 30ש הדירה ע"י החברה/הקבלן בתוך וכר לר, ימס"(עהדמועד ההו" :דיירים( )להלן

 ת ההיתר. קבל למועד ודםיום ק 60 ובכל מקרה לפחות
 

תתקבל כוויתור עת תזכורת ע"י הקבלן בתום התקופה, וכש הדירה כאמור עד התאריך האמור ובכפוף למתן הודאי הודעת ר .5
 ן.יעל פי כל ד לזכותו זו

 

בח המטתקנת ה, החר ע"י הרוכש ספק מטבחים שאינו ספק החברנבוככל שיכוי בגין ארונות המטבח המתוכננים ז יצולנ .6
 , ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.לרוכש רק לאחר מסירת הדירהפשר תתא

 

 .308/2016רז מר/כידוע לי כי זכותי לקבל זיכוי כנגד ויתור על הפריטים הנ"ל בלבד, בהתאם למ .7
 

 למועד תאםיה בההבנ כאשר הוא מוצמד למדד תשומות בגין הממכר וןם האחרהזיכוי הכולל והמצטבר יקוזז מהתשלום סכו .8
 כוי.הזי

 

 .קודות חשמל ינתן בתנאי שמספר הנקודות ותשתיות החשמל לא יפחתו מהדרישות על פי כל דין. מתן הזיכויים לנ .9
 

דרים כאשר חדרי השירותים ח כל שנין ביתי יותר מעגל סופי אחד לפחות לתק, במלחשמלעים גהתקנים הנוובהתאם לחוקים  .10
כביסה, מייבש, מדיח כלים, בישול ומזגן אינם כלולים מעגלים לדוד חשמלי, מכונת ים. ב החדרישוים בחכלולוהמעברים אינם 

 ים הנ"ל.גלוהמעודות הנק תרות לבטל אשבמספר המזערי הנדרש של מעגלים סופיים, ובהתאם לכך אין אפ
 

ינוי, והיא בסיסית והב השיכוןרד של משיסי טלפון במפרטי המכר הינה על פי המפרט הבסע/בית תקכמות נקודות המאור/ .11
 בית, ולכן לא מומלץ להפחית ממנה.ונורמטי

 

ורק לאחר קבלת  אךלי  תאפשראי תמם באופן עצנככל וניצלתי את הזכות לזיכוי בגין פריט מהפרטים הנ"ל, האפשרות להתקי .12
יו"ב לא תתאפשר בטרם ת וכמדידו ורךכר לצלממ חשבוני. למען הסר ספק יובהר כי גם גישה עליותי והחזקה בממכר, ובאחר

 הממכר. מסירת
ם יחשבו ת*למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/תקשורת/מים/ביוב. הנמצאים באלמנטים יצוקים ובנויים והסתיימה התקנ

 המכרפרט ת רוכש על מימוש זכותו לזיכוי מהאמור במדעיין הולחוק המכר לענ 6" כמשמעותו בתיקון יטהפר התקנתום "יכס
החברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. לא תינתן אפשרות לבחור פריטים  המוצגים אצל ספק אחד מספקינים טים שו*פר

 ים וברזים.ישונים בין ספקים שונים לדוגמא: כלים סניטר
 

 על הקונהרת ום המפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/המוכריהמתומחה בפועל זכותו לזיכויים מהפריט/ים ונש הקמימ .13
 כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.יראו השינויים שבצע הקונה זה, נספח 
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 ר+ עבודה. חומר שבן+ חור למחו -קומפלט

 פריט אחד בודד.  -פריט

 
 
 

 לבדמחיר בגין זיכוי ב  - ארונות מטבח, רחצה  א:נוש
 

ף סעי
פרט במ

 כרהמ
 יאורת

 חומר/
 עבודה

 יח'
זיכוי  מחיר

 ליח' בש"ח
 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 6 לכלל ארונות המטבחזיכוי 

ח, מטב מטבח, ברז ורתחתון/עליון, משטח עבודה, כי
 (, לפי התיאור שבמפרט המכר.חטבוי מחיפ

 5,812 --- --- --- טקומפל

3.3.3 
גרלי(, לפי אינטכיור  כולל. לליכה ארון רחצה )בחדר רחצ

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

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים 
 

 
 הערות:

 +התקנהפריטיכוי ם ז.כל המחירים כוללי1
 
 
 
 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 רתיאו

 חומר/
 העבוד

 'יח
 ויזיכ מחיר

 ליח' בש"ח 
 סה"כ כמות

   100 יטפר קומפלט ר רחצה,  לפי התיאור במפרט המכר.יוברז לכסוללת  3.6

3.6 
לפי התיאור במפרט ,  נטילת ידייםברז לכיור  וללתס

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 פריט קומפלט סוללת ברז לאמבטיה,  לפי התיאור במפרט המכר. 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט ינטרפוץ()א לחתרז למקת בלסול

 המכר.
   102 פריט טקומפל
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 יר בגין זיכויים מח  -נושא: חשמל/ תקשורת
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 ריטפ ומפלטק יזיכו –קרה ת /נקודת מאור קיר  3.7

   78 יטפר פלטקומ זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט נקודת טלפון 

 
 : שמל/תקשורת ת הח לטבלאוות ערה

 (, במפרט המכר. 5)טבלה  3.7לליות לאחר סעיף .ראה הערות כ1

 מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע.  חשמל/תקשורת  . מחיר המחירון 2

 
 
 
 
 

              _____ ______ _    ____________    ____________ 
 מוכרימת החת     תאריך         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


