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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהוי פרק א.  
 

 . (1.1-1.2ש )ומיקום המגר כתובת המבנה : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               
 אור הדירה.ית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  רהשטח הדי  :5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים ים נוספים שטח טפרו  :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 כל מתכנן הבנייה.פרטי אדרי  :8סעיף               
 אחראי לתכנון השלד. מהנדס פרטי  :9סעיף               

 
 , המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהןייאור הבניתפרק ב'.   

 
 . (1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                
 . (2.1-2.19חומרי הבניין והגמר )  :2סעיף                

 ר ואביזרים.אור הדירה, חומרי הגמית  :3סעיף                
 גובה הדירה.           :3.1סעיף 

 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   :3.2 ףסעי
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(3)טבלה   :3.5סעיף         
 (. 3.6.1-3.6.8אינסטלציה נוספים ) ריזיואב ,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 
 . (5.1-5.3י אש ובטיחות בדירה, במחסן )סידורי כיבו  :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  :7.3 סעיף  
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 מוש הדיירים.ג אויר בחדר/ים לשיוז: מערכת מי7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

 (. 8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית )  :8סעיף 
 .תףרכוש משו  :9סעיף 

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

 
 נספחים

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

 נספח ג'   טבלאות זיכויים. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'ספחים א',  נ

 30  ך מתו 3 'עמ 17.05.2020תאריך:  /  ריםחד 5דירת  /  10מהד'  - כןמפרט מכר למשת /108 מגרש / דיעיןת מומורשני הנגב/ בו פרץ / מסד לאיכות הבניה

 

 חדרים  5 מס' חדרים: / מדגםדירה  מודיעין שת מור שם האתר: 

 __ : מס'  דירה  

 __ קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':  לא מקורה  חניה  

 __ מס': מדגם/ בניין  
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י בעניין חיובים וזיכו 

 רה(נכונים למבנה ולדיהתאמות והבהרות ה כולל)                           

 

 

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

                                             ת.ז       לבין:    

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

 

       :מתאריך   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

   .יקבע ע"י הרשות המקומית: בית מס' מורשת: רחוב  מודיעין: ובשי  .1   

 . 108 מגרש:.  70 חלקה מס': 80072:  גוש מס' 1.1  

 . 420-0241646קום: החלה במ תכניתה 1.2   

 

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

 .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 .ראליש יעמקרק רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

 המשמש גם כחדר שינה(, ממ"ד,  –רתי )להלן וגן דימרחב מ, חדרי שינה 2 חדר שינה הורים, ,מטבח ,לפינת אוכו כניסה, חדר דיור ה:בדיר .4  

 מרפסת שמש., מרפסת שירות*, )בית שימוש נפרד( רותי אורחיםישרחצה הורים )מקלחת(, ר דחאמבטיה(, ) כללי חדר רחצה ,ים/וזדוררפ

 *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 ת המכרכמצוין בתוכני: שטח הדירה הוא    

 ה.ריקירות החוץ של הדיים של פניהם החיצונהעוברים על  ך המצולע הנוצר על ידי הקוויםלוא בתוהשטח הכ )א(    

  –לעניין זה      

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

 ת.וכנית אחרדירה או תלבין בקומה או בינה      

 במרכזו של קיר החוץ; רה אחרת יעבור קו המצולע האמורבין דיכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה ל     

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

 ם בדירה.סכום שטחי כל המפלסיפלס בדירה; שטח הדירה יהיה מ כלט השטח לגבי בדירה רב מפלסית יחושב ויפור (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל פעם א רגות בדירה יחושבדמשטחו של כל מהלך  (ג)      

 ת.המדרגוח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט      

 –אגרות(, התש"ל ר, תנאיו ו)בקשה להיתואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה ובהם תו רק השטחים שגבחישוב השטח ייכלל (ד)      

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

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

 

 :המשמשים את הדירה באופן בלעדי לדירה או  מוצמדיםוספים השטחים נפירוט  .6 

דמוי תקרה  ]קירוי הכוונה למשטח מלאשמש מקורה המתוכה מרפסת  סכם המכרהלכמפורט בנספח א'   :(1) מרפסת שמש בשטח 6.1   

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

כנית שטחי )יש לצרף ת א' להסכם המכרכמפורט בנספח : מס' ת פתחים בתקרה לשחרור עשן(קבו)בעה חלקית קורמ /מקורהחניה  6.2   

 המוצמדת(; החניהון מקום יה עם סימנחה

 וצמד(;המת 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.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

 אין.: (4)בשטחלדירה  מוצמדת חצר 6.6    

 . שטח(ו)מהות  או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטם נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/חיםטשאם יש  6.7    

 הדירה(.ממפלס רצפת  כהמונתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה )יכמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 הערות לחישובי השטחים:     

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

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

 במרפסת.    

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

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

 .מרפסת לשמשת השיפח    

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד כאשר קיר  ;תן בתוספת שטח הקירומחסוא בין קירות ה, הוא השטח הכלשטחו 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  מתחת לקירות החוץ בעוביח תיאורטי ץ של המרתף בתוספת שטהשטח הכלוא בין קירות החווא , החו של מרתףטש .3    

 כאשר קיר המרתף  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;ריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ    

 ייכלל שטח הקיר במלואו.ח משותף גובל בשט    

 פיע במפרט המכר ומה חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יט, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סכולל חצר שטחה של .4   

 לבין השטח למעשה.    
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 סטיות קבילות: .7  

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

  ותר סטייה גדולה טחה של חצר תולם לעניין שובין השטח למעשה; וא 6-ו 5ט בסעיפים בין שטח כמפור 2%סטייה בשיעור של עד  )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6תר כמפורט בסעיף וי    

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

 לעיל.  6-ו ,5צר(, המפורטים בסעיפים שטחים אחרים )למעט שטח חירה ומשטח הד 2%יעלו על     

הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה  זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5% דסטייה בשיעור של ע ב()   

     .(נותקבועות שרברבות, ארות, תריסים, )אביזרים קרי: אריחים, חלונות, דלתו

 

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

 .נווה אילן -קריית התקשורת : 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

 .יפו יבאבתל  12 חרוצים יד  : כתובת 03-5223575 :פקס 03-5249119 :טלפון  

 
 office@pr-eng.com :דוא"ל

 

 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב. 
 

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

 .תף ברכוש המשו ניין או שטחיםבה חזית   

 .  האם יש כז הרשמי  התקן הישראלי דרישותכל המוצרים והמלאכות יהיו לפי  * 

     

 

 .תיאור הבניין  .1

כל  . (B,8B 9ינים נוספים מדגמים בני 2-ו 14L בניינים מדגם 2)בניינים  4אחד מתוך  ,"רב משפחתי" בנין מגורים  1.1

קומת . לבנין זה, גם  121 פת עם הבניין במגרשמשות -1ף )קומת מרת .פתתמשו מעל קומת מרתף  יםנמצאיינים הבנ

  (.-2מרתף 

   

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות. דירות למגורים 14  :)14L) ,87 בבניין  1.2

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירות. דירות למגורים 8B (10): 8 בבניין 

 ;בדנה למגורים בלוו, הכ)*(דירות. דירות למגורים 9B (9:) 9 בבניין 

 
 

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

 או לכל צורך אחר. לעסק,     

 

 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'ספחים א',  נ

 30  ך מתו 6 'עמ 17.05.2020תאריך:  /  ריםחד 5דירת  /  10מהד'  - כןמפרט מכר למשת /108 מגרש / דיעיןת מומורשני הנגב/ בו פרץ / מסד לאיכות הבניה

 

 ן וייעודה של כל קומהבניי כל פירוט הקומות ב – 1טבלה מס'  1.3

 ת מרתףו קומ

 תיאור  י אוכינו

 קומה

  קומות מתחת/מעל

 למפלס כניסה 

 )ד(  ובעת לבנייןקה

מספר דירות  

 בקומה
 תרוהע סוג השימוש 

 קומת מרתף 

 בלבד   121במגרש 
2- --- 

ואה קומתית, מעלית, חדר  מב : אגףבכל 

 מדרגות. 

 יסעות, מעברים, מחסנים, ת, מחניו כללי:

חדר עגלות/אופניים, מאגר מים וחדר  

כניות לפי  מערכות טמתקנים ומשאבות, 

 ים והרשויות. דרישת המתכננ 

כן ומערכות שונות הממוקמות  תי

ן/ים סמוכים  בבניין ישרתו גם בניי

כים  ומו/או ימוקמו בבניין/ים ס 

 ו הבניין. וישרת 

 קומת מרתף 

לשני  )משותפת 

 ( המגרשים

1- --- 

 : 121במגרש 

מעלית, חדר  מבואה קומתית,  : אגףבכל 

 . מדרגות 

 ם, מחסנים, עות, מעבריחניות, מיס  כללי:

מערכות  ים ומתקנ  אופניים,/ חדר עגלות

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 : 810במגרש 

מעלית, חדר  ,מבואה קומתית :בנייןבכל  

 . מדרגות 

 ם, ימעברים, מחסנ חניות, מיסעות, כללי:

מתקנים  מאגר מים וחדר משאבות, 

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

טרפו )בין המגרשים.  -חדר שנאים

דר מדרגות  גישה באמצעות ח

 נפרד, מהפיתוח(.  

, לא  89: חניה מס' 108במגרש 

מקורה   90ס מקורה, חניה מ

 . ת חלקי

מקורה   14: חניה מס' 121במגרש 

 חלקית. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בניין/ים סמוכים  בבניין ישרתו גם 

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 
 L (7,8) :14בניין ב

 3 קרקע  ןלבנייה הכניס מתקו

 –)לובי ת כניסה בוא, מ)דירות גן( מגורים

מדרגות,  בחלקו חלל כפול(, מעלית, חדר 

מתקנים  חדר אשפה, עגלות,  יחדר

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-3 

3 

 ( בכל קומה)

רגות,  , חדר מדקומתית מגורים, מבואה 

ת  ומערכות טכניות לפי דריש קנים מת

 והרשויות. המתכננים  

--- 

 מגורים עליונה קומת 
 טהאוז(נפ)

4 2 

מבואה קומתית, מעלית, חדר   מגורים,

מדרגות, מתקנים ומערכות טכניות לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

, חדר  )לא מקורה( חלל תחום בקירות

מערכות סולאריות, מתקנים  , מדרגות 

לפי  פרטיות(,   /ות )משותפות ומערכות טכני

 ת. ויננים והרשודרישת המתכ 

--- 

 ותסך הכל קומ

 למגורים  
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  במניין הקומות לא נכלל הגג העליון 6

 

 

 

 

 8B (10:) בבניין 

 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

2 

-ת דואחת הדירו)

 ת( סימפל

 –)לובי , מבואת כניסה )דירות גן( מגורים

לל כפול(, מעלית, חדר מדרגות, קו ח בחל

מתקנים  חדר אשפה, ר עגלות, חד

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

ניסה לדירה הדו מפלסית מקומה  כ

 זו( 
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 1 קומת מגורים 
1(2) 

 

  מדרגות,  תית, חדר מ מבואה קומגורים, 

רישת  מתקנים ומערכות טכניות לפי ד 

 . ים והרשויות המתכננ 

ו  הד מפלס עליון של הדירה 

 מפלסית 

 ת מגורים וקומ

 טיפוסיות
2-3 

2 

 ( בכל קומה)

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

ות טכניות לפי דרישת  מתקנים ומערכ 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 
 ()פנטהאוז

4 1 

ים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  ורמג

ות לפי  מערכות טכנית, מתקנים ומדרגו

 רשויות. והכננים  דרישת המת

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

)לא מקורה(, חדר   חלל תחום בקירות

תקנים  מערכות סולאריות, מ, מדרגות 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 שויות. דרישת המתכננים והר

--- 

 ותל קומסך הכ

 למגורים  
5 --- --- --- 

 ומותכל קסך ה

 ייןבנב  
 )הראשי(.  עליוןה במניין הקומות לא נכלל הגג  6

 

 9B (9:) בבניין 

 2 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

בחלקו חלל כפול(, מעלית, חדר מדרגות, 

  נים מתק חדר אשפה, חדר עגלות, 

י דרישת המתכננים  ת לפ ות טכניוומערכ

 והרשויות. 

 פיתוח.  כזי, בגז מר צובר 

 

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-3 

2 

 ( בכל קומה)

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 
 )פנטהאוז(

4 1 

חדר  , מעלית, מגורים, מבואה קומתית 

ניות לפי  ים ומערכות טכות, מתקנ מדרג

 רשויות. המתכננים והדרישת 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

)לא מקורה(, חדר   חלל תחום בקירות

מערכות סולאריות, מתקנים  , מדרגות 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 קומות הכל סך 

 בבניין 
 )הראשי(.  עליוןנכלל הגג ה  במניין הקומות לא 6

 

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר א()

 ניה לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והביזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ תריובמקרה שיש  )ב(

 ר([. ה להיתקש)ב  

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

   ,.. וכו'.2,1,0עליות כגון מהבחב'   

 

 :(ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  גג.פלס העד למ מרתף ממפלס קומת מקורה : גותמדר חדר ן כלאפיו ; ייןבנ בכל 1: מספר חדרי המדרגות    

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

 ; 6 :מספר התחנות למעלית; בנייןבכל  1 :מספר המעליותיש;  ות:לי מע 1.5  

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

 .אין מר:עמדת שו  1.6  
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 ות גמר:חומרי הבניין ועבוד .2

 .השלד מהנדס וןתכנ, לפי תמשולבו/או מתועשת ו/או  רגילה: בניהשיטת ה; השלד מהנדסלפי תכניות  :בניין שלד ה 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי  , םטרומייטון מזוין מאלמנטים מתועשים/ו/או ב בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

 .יועץהחלטת י הלפ :בשיטה .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  קוסטי:בידוד א .1045 מס'לפי תקן ישראל  :תרמי בידוד   

   יעת החלקה.בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למנוף צי ר                 

   .1045' מס אלישרי 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.  פי החלטת מהנדס: בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לחומר גגות הבניין: 2.4

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

 בדופן פנימית של קיר  באם מכלול מתועש, .השלד מהנדס תוהנחיו התכנון האדריכלי לפי רגילה שת בשילובועמת קירות חוץ: 2.5

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

   :1045ישראלי מס'  תקן לפי :רמי בידוד ת. המהנדסתכנון : לפי עובי   

 .ירוק" של מכון התקנים הישראלי  ן קירות פנים יהיו בעלי "תו תקקרות ו צבעי ת                  

 גימור קירות חוץ: 2.6

 הבניה. הכל לפי התנאים בהיתרדוגמת קרמיקה. ו/או אבן מלאכותית ו/או חיפוי קשיח  : אבן טבעיתעיקרי  ציפוי,/וי חיפ 2.6.1 

 ם אחרים; משולב עם חיפויי שכבות( 2טיח ): חוץ ח טי  2.6.2 

 י או משולב, לפו/ או בלוק תאי )איטונג(ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ וןבט: חומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

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

   .פי תכנון האדריכלל משולב לפי תכנון המהנדס, גובהו/או בלוק ו/או  : בטוןחומר וגובה: מרפסות )ככל שיש(ן ה ביהפרדקיר  

 :יםראשי  מדרגות י חדר 2.8

   ;לפי חישובי המהנדס עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1  

בעל "תו תקן  ,צבע אקרילייפולים+ חיפוי בשה. בצבע אקרילי עד תקרשכבות(, גימור  2) טיח: מרוח: ת פניםגימור קירו  2.8.2                

  נים.ק" מטעם מכון התקרוי

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

  התקנים. 

 ן בהתאם לדרישות   אצו צמנט לבורצלן או טרורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פן המגבניי גותמדר: סטיםופוד מדרגות 2.8.3 

 פסים מחוספסים כנגד החלקה. הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ו ניםקתה  

 דין. וראות כלעל פי ה לית יבוצעהבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות והמע . 2279הכל בהתאם לת"י               

 . 1142לת"י  אםתהב, ולב )לרבות מאחז יד(נוי ו/או משמתכת ו/או ב: מאחז יד /מעקה 2.8.4 

 חדר המדרגות.באמצעות : )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 :בניין בכל  מבואה )לובי( קומתית 2.9

ט פורצלן, או קרמיקה או גרני בן נסורהדוגמת א פוי קשיח,גימור קירות פנים יהיו בחי: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 "(  עד לתקרה.טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק צעופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוקשעד לגובה מ

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע מלבין סינטטי "בעל תו תקן ירוק"  : טיח + צבע ומרח: גימור תקרה 

 .ןאבן נסורה או גרניט פורצל: ריצוףרה זו(. ח מעל תקיט               

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. ארונות למערכות: טת החברה.חלכמו מבואה קומתית ו/או לפי הירות: וזדורים לדרפ 

  :בניין בכל  ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

י פומשקוף דלת הכניסה, מעל החי עד לגובה, לפחות ט פורצלן(אבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרני: חומר: ימור קירות פניםג

  ק"(.רובע אקרילי )"בעל תו תקן יצע טיח וצהקשיח יבו

 או תקרה דקורטיבית.  ו/או תקרת משנה מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד : טיח + צבע חומר: גימור תקרה

 , והעומדים בתקן הישראלימ"ר 0.64-מחת דד לא יפח אריח בואבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטחומר: : ריצוף

 .קהלמניעת החל

, בחזית 816ון ובניה ות"י ת חזית אלומיניום לפי תקנות התכניד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלול תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע

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

ארונות . (וכו' שמל, מיםח ארונות )למעט גומחות,יסיד וגמת פולסינטטי דע בצב צבועטיח קירות ותקרה: : למחסניםים פרוזדור

 .פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד( למערכות:
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 :ר תקרהמו גי ים. קנהת מכון  בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעםצבוע בבטון : גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

    תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. ותטטי, בעל "במלבין סינ: בטון צבוע חומר

 , משתלבת או באבן מוחלק בבטון עשהי החניות או המרתף  רצפת גימור: מקורה חלקית /מקורה רצפת חניה מורגי  

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו': חדרים טכנייםחדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :תקרה ורגימ. (ארונות חשמל, מים וכו' מחות,)למעט גויד סינטטי דוגמת פוליסצבע ב צבוע: טיח ותמור קירי ג 

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

 ולב.שמפורצלן או : אריחי קרמיקה או טראצו או גימור רצפה  

 ין.תאם לדרישות כל דפורצלן(, בהיקה )גרניט דות גמר של הרצפה והקירות יעשה בקרמבוע פה:אש חדר

 

  :ותרעה

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

    .למניעת החלקה 2279הישראלי ות התקן תאם לדרישיהיה נגד החלקה בה )בדירות ובשטחים המשותפים( בניין בריצוף . 2

 

בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת ע"י מערכת   )אלומיניום וזיגוג( ואהמבה במכלול: יש, משולב בניין בכל  ן נייבלדלת כניסה  2.13

 (.3.7.8)ראה סעיף שמן, כולל אינטרקום נטרקום ומחזיר אי

  אין.: ין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה

 .יבוי אשכחלטת יועץ הבטיחות ובאישור ת, לפי הירה ידניסג או , סגירה אוטומטית באשעשן/דלתות אש :מדרגות ת חדרי תו דל 2.14

 לפי היתר הבניהתאור, חומר וכמות,  :שימוש משותףדלתות וחלונות חדרים ל דלתות פח. דלתות חדרים טכניים:  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,נייםים טכ/חדר ,חניות מדרגות, מבואות קומתיים, רי, חד, לובן יילבנסה ני בכ, תאורה        2.16

 נון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנג                 

  .ותלהדלקת  אור בחדר המדרג                 

 יצוני בלבד( ם החבתנור )בחלקפח מכופף צבוע  גז ומים: חומר: חשמל, ארונות 2.17

 או לופין התקנת מונה נפרד לכל מחסן, או לחי חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד,: דירתייםים נתאורה במחס     2.18

 .והחלטתו בחירת המוכר עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

 של הבניין/ים לפי  משותף ההזנה ממערכת החשמל של הרכוש  : יש.תניות משותפו למערכות אלקטרומכלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

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

 את ומשותפות שישרתהקון של המערכות ת התיעלויוו/או  , התשלומיםף לאישור הרשויות השונותכפו, בבמגרש סמוכים בניינן/ים

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

 

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

 

 :*גובה הדירה 3.1  

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

 מ';  2.05 -: לא פחות מרזדו פרו ו  ותי שרחדר גובה   

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

 

 נה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלילמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משהערה: * 

 דין.קבוע על פי מן הגובה המינימלי ה י התקנות לא יפחתי חלקי דירה על פע לגבוהקב  
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 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  מוריםים וגי מת חדרי רש – 2טבלה מס'  3.2 

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

 ( 1)חומר קירות תיאור 

 (2) גמר קירות ותקרות
 (4)חי חיפויריומידות א

 )בס"מ( 

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

 ריצוף
לזיכוי למ"ר/ מ"א   ירמח

 שים דבשקלים ח
 ת רוהע

 ניסה כ 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחר וא

 . בהמשך ות ראה פרוט בהער אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
בגובה   חיפוי ח העבודה רך משט לכל או

.  משטח ארון תחתוןמעל   מס" 60-כ
 )באם קיים(.  למעט אזור חלון

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

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ה פרוט בהערות בהמשךאר אין ( 3)ראה  ( 2)ר חא

 ים / פרוזדור 
טון או  בלוקי ב  ,וןבט

 ( 1)אחר
 . ט בהערות בהמשךה פרואר אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 חדר שינה הורים 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ר רחצה הורים ד ח 
 )מקלחת( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)ראחאו 

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

 ון התקנים. טעם מכ רוק" מי"תו תקן  
 . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה 

 חדרי שינה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 "ד מ מ 
 בטון מזוין  

 ות הג"א הורא לפי  
 . משךבהערות בהראה פרוט  ןאי ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 חדר רחצה כללי 
 ה( )אמבטי 

 בלוקי בטון ן,בטו
 ( 1)או אחר

משקוף הדלת  חיפוי קירות לגובה   אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
ל  לפחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בע 
 "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. 

 --- ( 4)ראה  י קרמיקה פוחי . בהמשך בהערות ט ראה פרו 

 ם שרותי אורחי 
 בטוןקי בלו בטון,

 ( 1)או אחר

 מ'.  1.50עד גובה וי קירות  חיפ  ןיא ( 3) הרא ( 2)אחר 
ומעל טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן  

 ירוק" מטעם מכון התקנים. 
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  שך. ראה פרוט בהערות  בהמ

 ת רו מרפסת שי 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחר וא

 . משךבהערות בהראה פרוט  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מרפסת שמש  
 טוןב בלוקי  בטון,
 ( 1)חרא  או

 . 2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך. 

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון ון,טב 

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

 תי  דיר מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

  בלוקי בטון או בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
ה סיד  ור תקרמאקרילי. גי

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

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

 

 לטבלה:ת והבהרו הערות 
 

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

 תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות ת אלו ל קירוששמעטפת הפנים   

 בחדרי  גבס.בטון/בלוקי בטון תאי/בלוקי טון/בלוקי ה פנימית(: יהיו מ: בוקליני מגורים(. קירות הפנים )חוד תרמי של בני: ביד1045בת"י   

 רים "עמידים למים" ע"י היצרן או בלוק בטון.המוגד בלוקיםמרחצה ייבנו הקירות          

 נחיותלפי ה "דמבמ .ודרישות התקנים הרלוונטים תכנון המהנדסלפי , רמי/ בגר/ או משולבגבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות ( 2)

 ות אלו יעשו מלוחות גבס.של קירהפנים  צה, יתכן שמעטפתמחאו מתועשת ליטה מתועשת באם קירות החוץ יבוצעו בש פקוד העורף.        

 ק" מטעם מכון התקנים הישראלי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירו לבן. :גוון  צביעה בצבע אקרילי.  

 לבן. גוון: .פוליסידגמת נטטי דובסיד סיצביעה  .לפי החלטת החברהשולב, גבס/ בגר/ או מ /טיח יחט: מר תקרותג

     סוגי ריצוף לבחירת    . R-9ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה   2279עומד בדרישות ת"י . ה א'   סוג   :ףו ריצ ( 3) 

 .  רניט פורצלן אריחים מסוג גן:  ר, ובהתאם למפורט להלספקים שבהם יבחר המוכ ה  ו הקונה  מתוך כמה אפשרויות שיציג המוכר ו/א

ס"מ או   45/45או  ס"מ    60/60במידות  ניטרלי.    -שאחת מהן היא בגוון בהיר    אות/גוונים לפחות דוגמ  3  -וף ו צ סדרות של רי   4  מבין ה  לבחיר 

  . מהנדרש לחדרים אלו   ת ההחלקה לא תהיה פחותה  ס"מ. דרגת מניע  33/33
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  במידות אלו אריח    מהצגת  ר המוכר יהיה פטו  ( ק והצהרת הספ  )עפ"י אישור אינו ניתן לאספקה     ס"מ  45/45במידות    במידה ואריח לריצוף   

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

   היא להחלטת המוכר( :   )הבחירה בין החלופות   

 ס"מ.   60/60ס"מ,    33/33  ם: יחי בנוסף למידות האר   ות פי ו אריח במידות חל   א. 

 סדרות של ריצוף   5לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,   ר , כלומ לריצוף   לכל מידת אריח המיועד    צוף רי  של   רה נוספת סד   ב.   

 וון בהיר ניטרלי;לפחות אחד מהם בג  ם,  י ר ובשימוש בדירות מג   ת/גוונים נפוצים ושכיחים דוגמאות/גוונים התואמים לדוגמאו   3-ו           
ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת   2279ת"י  רישות  ד. העומד ב סוג א' : ומרפסת שרות , שירותיםהריצוף בחדרי רחצ -  

לפחות וונים  ג / ת דוגמאו  3  -סדרות של ריצוף ו   4לבחירה מבין    , אריחים מסוג קרמיקה R-11וברצפת תא מקלחת R-10 התנגדות להחלקה  

דרגת מניעת   אמור לעיל. לפי ה   לדייר   ת מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגוחים ייקבעו  מידות הארי  ניטרלי.  -ר  היא בגוון בהי  שאחת מהן 

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

 על ידה.

מים המתאי  יטרלי. נ -ן היא בגוון בהיר  ת שאחת מה מאות לפחו וג ד  3  -סדרות של ריצוף ו   4מבין   לבחירה   סוג א'.  :במרפסת שמש וףצרי  -

ברה או הח  ציג ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה   חשוף לגשם. שאינה פחותה לריצוף בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה 

 ח, אין צורך בשיפולים(.י קשיבחיפוקיר החוץ מחופה ם ה)במקומות שב הספק, שיבחר על ידה.

  :רותיםי וש חדרי רחצה י חיפו ( 4)

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

ת מידות לבחיר)חיפוי קירות בקרמיקה ב שיבחר על ידה. ציג החברה או הספק,  ת ש  , מ. בחירת הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה ס" 

 הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(.  משקוף  ובה קוגשינוי מהמחיר עד  הקונה ללא

וי ללא כל שינ "מס 33/33, ס"מ   20/50למפרט וכן במידות נוספות  בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דומות    

קירות, הרצפות והנקזים רות. המר הקיגקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לד אידות כולל ברה מובניגינרת גלויה תבוצע סהדירה. לצבמחיר 

 חדרים סמוכים./ים לחלקי בנייןלמניעת מעבר מ םבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיי

-ת כ במידו   . ניטרלי   –וון בהיר  מהן היא בג  גוונים שאחת דוגמאות/  3סוג א', בחירה מבין לפחות    –חיפוי קירות קרמיקה  : חמטבחיפוי ב  

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

יפוי עליון של החו בקו הסף ה חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביב  BIהתנור אינו ביחידת  ר  ש )מעל ארון תחתון.  כא   משטח העבודה 

 מ' מעל הריצוף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.   1.50בה  גו פה ) צ הר   הקרמי ועד 

 . מ"ר   .020  עד   שטח האריח הבודד   . או טראצו   פורצלןיט  גרנ סוג א'. ריצוף )ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  הערות: 

 פשרות לבחור נתן האולא תי ק ממבחר של ספק אחדתעשה אך ורחירת הרוכש למניעת ספק יודגש כי ב – דייר/וכשת הרבחיר 

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

 דוגמת נוי כאו ב ם זכוכית מחוסמתע בומיניום משולקבע אחרת בהיתר הבניה( מעקה אלעיצוב מעקות המרפסות )באם לא נ – מעקה 

 ם".די"מעקים ומסע 1142ת ת"י החזית ולפי הנחיו        

 . ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל רפסת שרות,ומ חדרי רחצה, ממ"ד דירה,סה לניבכ – םי הפרשי מפלס 

 (. גובה/רוחב מס" 20עד ) גובה המותר בתקנות עד )מדרגה( מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 לה.טבב המצויןבה גובה חיפוי הקירות יעשה לגו  - תקירו  חיפוי  

 ס"מ, לפי החלטת החברה.   60  -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ   , PVCמפרופיל אלומיניום או    פינות   יבוצעו   –פרופיל פינות בחיפוי   

 בדירה. ע"י החברה ע"ג הריצוף ה קספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברניעת למ - ליטוש/הברקה 

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןרית המכבתוכנ ן, ומבלי שהדבר יחייב בסימוקיןלהתר החברה ככל ותבח) – , קורה/ותרגולהפ 

  .משולב 

 מערכותל תמחופים, בגב ארון מטבח, ארונו ירות וחזיתותלמעט בשולי קס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 )גרונג(.יפולים, ללא קיטום פינות ים. חיפוי ושואזורים טכני 

  לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים )פוגות(נדרש באבן טבעית וקרמיקה,  וף לריצנים תקהלפי דרישות  – ווחים )פוגות(רמ 

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 אחר ךזה  או במסמ, במפרט מכר טבלהעל רק באם צויין כך בערות לעיל יותקנו בפו בה )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות

 שצורף להסכם הרכישה(. 
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 ת:ונו אר 3.3

הכיור/  להתקנה שטוחה של הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 להצתה(, הכנה למדיח כלים. שמל דת חת גז לבישול ונקוודק)כולל: פתח, נ יריים מובנותהכנה לכ

   . MDFוגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ )סנדוויץ'( או  ויץ'(,)סנדו ץגוף הארון והמדפים יהיו מע                    

 לפחות מעל  ס"מ  90 -היה כמשטח העבודה י יון שלעל סף  ס"מ לפחות. גובה  60-ית הדלתות, יהיה  כעומק הארון, כולל חז                   

 י עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון.ובחיפוס"מ  10 -הגבהה )סוקל( בגובה של כ וןארבתחתית ה סף הרצפה.  

 ות פינה".ונרעומקו. ביחידות הפינה של הארון יותקנו "פת ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב    

 רלי( שיוצגו ע"י יר ניטהאחד בולבן גוונים לפחות )מהם אחד  5ך הרוכש מתו. לבחירת קהייפורמציפוי חיצוני: . תכת: מידיות  

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

  ;משךבה ראה הערה*: אורך הארון  מידות  

    ראה נספח ג' :התחתון בח בעד ארון המטמחיר לזיכוי   

     

מאבן  ס"מ 2-בעובי לא פחות מ לבחירת הקונה משטח עבודה אור:: תי כו אורכל לו  דה מעל ארון מטבח תחתון עבו  משטח

עם שוליים יין(, ענהלפי   1,2)חלקים  4440 דרישות ת"י ל העונה טבעית או פולימרית )כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך(,

יותקן קנט  המשטחבהיקף  ם להתקנה שטוחה של כיור.יותא המשטחיקפם. חס לחזית הארונות בכל הס"מ בי 2טה של בהבל

המשטח ככל  עם עיבוד בחזית  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה ר

 אי ביצוע זה(. לא יינתן זיכוי בגין . חכולל אף מים בכל היקף המשטהנדרש 

  חלק תחתון, לפי ארון המטבחמידות: 

 3ת שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה דוגמאווון  גמלבחירת הקונה מתוך  גוון:  

  ח בודד אחד(.ולסר יהיו בהדבקה ולא קי . לוחות השיש/אבן(יה בהיר ניטרלינים אלו יה)אחד מגוו גוונים לפחות    

  

 אין. :יון לעארון מטבח    3.3.2 

 

שולחני תלוי או מונח הכולל כיור  העשוי עץ סנדוויץ' או טרספה, מתועשארון תחתון  )כללי(, רחצה בחדרציין(: חרים )ות אונאר 3.3.3 

 ס"מ לפחות.   80 -כ מידות: ירוסטה.נרי וצי ,תות, דלת/ו/הרלרבות מגאו שיש, )אינטגרלי( קוורץ  או  מחרס   

  מין לפי יצרן הארון.ו מלא/ו קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאיפורמ: פוי חיצוני י צ  

    ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון   

 

               :ותערה  

)פינה ככל  אורך הקירל . המדידה2.33.ה בסעיף פוף להערכוהכל ב מטר אורך 06.ארונות מטבח  כללית של אורך מדידת   (1) 

המשולבים בתוך קרר( )למעט מ ור, כיריים וכיו"בלמדיח, תנים דועהמי  (. חלליםבאורך הארון  ייםעמפ מחושבתמת שקיי 

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

ח טבהמקיר שבגב ארונות ובון כי יתכן ה לקחת בחשבטבח וביצוע עצמי, על הקונור ארונות המעבבמקרה של זיכוי  ( 2) 

 ו לצורך תחזוקה.ם. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלפתח/י גישה לקולטן/ים משותפי  קיימים

 .הנהקו  להחלטת הינם תחתון  בארון  מובנים 'וכו  תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה נון כת (3)

  מדפים,ת ו ו תלד לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  תלספק א וכרמה על ,להתקינם שלא הקונה החליט -                      

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

 ת  חברה תנחה אע ובמועד שהפי הלוח זמנים שהחברה תקבבחירותו על  עלת הקונה לדווח ריו חבאתחת הכיור.           

 . הרוכש         
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  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

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

באורך מינימלי  ,קביסה פלסטיחבלי כ  5,  יםגלגלכולל  יםניצב לוונים(מגוממתכת ) מוטות 2: ()קטנה לתליית כביסהחיצוני מיתקן 

 .כמטר סה" 8 -ל חבלי כביסה באורך של לא פחות מולכ  ס"מ 120באורך מינימלי של  מתרומם מתקן וא ,ס"מ 160של 

 לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר. 

 .5100י ראלמד בתקן ישמיד העועמחומר תיאור: : מסתור כביסה 

 

 

    )מידות בס"מ(  הרותריסים בדי ות, חלונות רשימת דלת – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  

 ח הבנוי תהפ
 חב( )גובה/ רו

עץ ר )חומ
יום/  אלומינ

 מתכת(

ר  סוג פתיחה )צי
 ( ררכע"כ(/ נג 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

מר )עץ וח
אלומיניום/  

 תכת(מ

  סוג פתיחה
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
.ע.כ/נגרר/  כ

 לי(משכיס/ח

 כניסה 

1 

 רגילה ציר  טחוןה ב פלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 ור די חדר

1 

 רר כ.ע.כ גנ אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 265/220-כ --- 265/220-כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ז אלומ' מ

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1רים הו

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ.ע.כ נגרר   מזוגג  ' מאלו

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 2חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  ץע 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 3ה חדר שינ

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 כ.ע.כ   ררנג מזוגג מ' אלו

1 

 ידניגלילה  אלומ'  ' אלומ

 115/115-כ 115/115-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש כחדר  

 ( 4שינה 

1 
פלדה לפי  

   א הג"
ציר )רגילה(.  
 פתיחה חוץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נגרר כ.ע.כ או

ת  ולפי הנחי
 "א הג

1 

 .  נגרר לכיס  אלומ'  אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  יםורסיסים, הנגררת/   פלדה נגד גז, הדף  שתיים,כנף אחת או  
          או ציר רגילה לפי הנחיות הג"א.   לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 הורים

1 

 ציר רגילה    +צוהר עץ 

1 

 מזוגג  מ' ואל
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ

 חצה ר ח.
 כללי

1 

 ילה רג ציר +צוהר  עץ 

1 

 ג מזוג  אלומ' 
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85 -כ 80/210-כ

 שירותי
 אורחים

1 

 ציר רגילה  +צוהר   עץ

--- 
 אוורור 
 מכני

--- 

--- 

--- --- --- 

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

 חדר 
כמות ומידת  

 ח הבנוי תהפ
 חב( )גובה/ רו

עץ ר )חומ
יום/  אלומינ

 מתכת(

ר  סוג פתיחה )צי
 ( ררכע"כ(/ נג 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

מר )עץ וח
אלומיניום/  

 תכת(מ

  סוג פתיחה
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

סוג פתיחה)ציר/  
.ע.כ/נגרר/  כ

 לי(משכיס/ח

מרפסת  
 שירות

ת  רובדי
147,156 

 בלבד 

1 

 לה ציר רגי +צוהר  עץ 

1 

 כ נגרר כ.ע.  מזוגג אלומ' 

--- 

--- --- --- 

 --- 155/115 -כ 80/210 -כ

מרפסת  
 שירות

 יתר הדירות ב

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 נגרר כ.ע.כ  וגג ' מז אלומ

--- 

--- --- --- 

 --- 85/115 -כ 80/210 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
  )ככל 

 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 סכם הרכישה(.סמך אחר שצורף להבטבלה, במפרט מכר זה או במ צוין )הקיים בפועל רק באם 

 חתיתימרי בתמידות למים ויכללו התקנת קנט פולינה עת תהיובפתיחת ציר רגילה. הדלתו 23' סדלת עץ לבודה בהתאם לתקן ישראלי מ= עץ  דלת .א

= סוג ילהגר ציר , לומיניוםהנחיות יועץ האלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ' תר בסעיף י' בהמשך(. פרוט יחות )ראה מ לפ"ס 7ה ת בגובהדל

, בקיר)כיס(  = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחהכ כ.ע. ניגרר= רגילה+ משתפלת,  יפ(קייר)דסב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ פתיחה, 

כולל אטם  קצף וי פוליאוריתן מו: שלבי התריסים עשויים פח אלומיניום )בעובי לפי הנחיות היצרן(,  במילסיםתרי  ,תבתנועה אנכי ף נ= כגיליוטינה 

  (.רדיודר חבית, מלחשה)גיבוי ידני אחד, לגלילה  מליאו חשעה ו/ל כלפי מעלה, באמצעות רצולנגס י= תרגלילה . גומי בין השלבים לאטימה מוגברת

 הדלתות/ירה תתאים לסה"כ ובלבד שהכמות הכללית בד בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאוופיע חדרים יכולות להלשני  , משותפיםנותו לדלתות/ח . ב

 .כת מיזוג האווירד מערלתפקוס"מ כהכנה  3מעל רצפה עד   הוגבוחלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים י

המורכבים משני לוחות , לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazing) כפול ף זיגוג שקו עם םמאלומיניו ,"ד(ממעט )למ תנו ויטרי  /חלונות  .ג

תקן ואביזרים י תו ו בעלם יהיהחלונות ורכיביה מ(.מ" 6ל ש ביועם מרווח אויר בעלפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי וויר ביניהםכוכית עם מרווח אז

שה , מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי מתקין מור, ידיות מובנותגלגליםצירים,  ,EPDM , אטמי גומייגוגלי זלם: סרגמקוריים, ובכל

 יותקן ת,החלונו לכל סילותמב :ותרשת .לפי הנחיות פקוד העורף  , רנגר יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדהמ"ד מב מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף  הכהכנ במסילה נוסף  נתיב

ת פונה למרפסת שרו לרבות במטבח באם )בחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והבניה נדרש אוורור( לקיר חיצוני  מזוגגת או דלתבהעדר חלון ו/ .ד

 .ות רפפת כיסוי(ב)לר ניכמיותקן אוורור הסגורה בתריס או חלון, 

  האלומיניום. ץעיועפ"י תכנון , גוון רופיל,סוג פ .עשויים אלומיניום ות והתריסיםנהחלו  מסגרות .ה

 . )"חלב"( שקופה או עמומהבטיחותית זכוכית תותקן  )באם יש חלונות(, ושירותים רחצהי בחדר . ו 

 . דרישות כיבוי אש לפי    ות, קבוע   או רפפות / ו   בדלת   ו/או סבכה י  כנ מ ו/או אוורור  ( יעשה באמצעות חלון  ככל שנרכש מחסן )   המחסן   אוורור  . ז 

מערכות , (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,  5044ראל תואמת לתקן יש רב בריח, (ןיטחוה )בדלת פלד. דלת כניסה .ח

מ"מ   1.25ל ובי שוף בניה מפלדה מגולוונת בעשקמ .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  ,נעה ו"רוזטות" יתידמגן צילינדר,  צירים,

 בחירת המוכר. ון לפינור. גמר לגותבל או צביעה ויניפוי היו בחילת והמשקוף ילפחות. כנף הד

  בטחון/אש.קרקע יתכן ויותקנו דלתות  יסה לדירות בקומתרשות הכבאות, בכנלפי הנחיות  .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

היבט בכל  שווה ערך או מילוי אחר/ו בורדוי פלקסוחות מודבקים על מסגרת עם מילי לה משתעשוי כנף הדלת תהיה :פנים דלתות י וללמכ .י

המתאים  חיצוני מתועש ו צבע או ציפויגמר פורמייקה א. חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת –פקודי ת

 ילבהתאם לתקן ישראהיה י הדלת משקוף  .צדדים לפחות 3-קנט( מצופה בת )ף הדלבהיקף כנ .משני הצדדיםתכת מ ותי, עם ידלעמידות במים

מבטיה / מקלחת רי אבחד עמיד למים.  . המשקוף לאחר התקנתו יהיהאטימה יי או עץ בגמר תואם לדלת כולל פספולימר הלבשות בעל  23מס' 

גוונים לפחות  3 תוךו לו וממגוון דוגמאות שיוצג ירת הרוכש מתוךבחל :ון גו   ור, מזוגג בכנף הדלת.א-צו מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/

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

 בנוסף, .בוע סורג קבועלקן י, אאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( )בחרום קומתי חילוץ המוכרז כפתח  ירהבדבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ  .יא

 ג הפתיחה וכיון הפתיחה.ות סוס, לרבתריסוג החלון/ מידות הפתח,ים בינוייתכנו שרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ כוח שיבפת
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 2 -כ יםוהבסף הדלת וריצוף הממ"ד גחיצונית.  נגררת,/ה אטומה, הנפתחתוגן הינה דלת פלדדלת כניסה למרחב מ :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

וכן  פתחי אוורור מעוגלים זיגוג אלומיניום +  ןיים לפתיחה. חלוכנפ 2ו/או  כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס פלדה חלון הדירה.ס"מ מעל מפלס 

פתח וליד  ירקע"ג ה פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת )פלנצ'(, וניתנים לפרוק. חסומים בדיסקאות פלדה נים,בקוטרים שו

הרי מתקן הסינון, רה י החב"עבאם סופק ש שגיוד (.2010י מא הג"א)תקנות  מית. מידות המערכת לפי מידות היצרן.וקעה מהפר רוצתיהאוורור 

י ע" כךל ושהוסמכ בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמים ש, יחייבע"י הרוכרוקו יפלכן עורף, אושרו ע"י פיקוד הונבדקו תקינתו והתקנתו ש

ל יגבר הביצוע בפועל עוע בפוביצכר לבין המהו/או במפרט מכר ות הבתוכני ש כי בכל מקרה של סתירה בין המצויןודגלמניעת ספק י פיקוד העורף.

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

 

 

 

 

 דירהברואה וכלים סניטרים במתקני ת – 4טבלה מס'  3.6 

 (ו הערות לאחר טבלה זגם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 ותי אורחיםשר מטבח
 חדר רחצה 

 הורים
  רחצהחדר 

 כללי
 ראח שרות  מרפסת

 כיור מטבח
 לה(ו כפת/)בודד

 

ת מידו 
 (מ"ס)ב

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3ה סעיף אר א' --- --- סוג

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

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

מידות 
 מ()בס"

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

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- ₪ י זיכו 

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
לפי הוראות כל דין 

 ראה בהמשך
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למים קרים 
יר מהק כיור,חמים ל/

 שטחמהמאו 

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

 --- --- א' א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' אה נספח ג'ר ראה נספח ג' אין זיכוי ₪ 
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 מיתקן
 מיקום

 ותי אורחיםשר מטבח
 חדר רחצה 

 הורים
  רחצהחדר 

 כללי
 ראח שרות  מרפסת

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3 דרך  
 )ה(הלסול

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- סוג

 --- --- אה נספח ג'ר --- --- --- יכוי ₪ ז

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- סוג

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

 --- שי --- --- --- --- מים מכונת כביסה ולניקוז רחיבו 

 לשרוול ניתצו חי בדופן  4פתח "
, מייבש כביסהמ  אדיםפליטת 

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

 נה לחיבור מדיח כליםהכ
כוללת ברז והכנה לחיבור ההכנה )

 (ולסיפון המטבח וב,לבי
 --- --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- --- 1 לבישול )הכנה( גזת נקוד

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

 :אחרותו  טבלהל ערותה

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

  נירוסטה בהתקנה סילי קוורץ/ קוורץ גרניט/ /מחרס ,בחירת הקונהל : (ס"מ 80/46 -פולה כו כס"מ א 40/60-)בודדת במידות כ כיור מטבח  )א(

 רסח: כיור רחצה החברה. ע"ילפי היצרן/ספק, שיבחר  כיור רחצה שולחני )אינטגרלי(:. ()לפי סוג חומר הכיור חתונהבהתקנה ת או  שטוחה

 .החברהן/ספק, שיבחר ע"י צרהילפי , במידות חרס ים:לת ידי כיור נטי . החלטת תוצרת לפיס"מ,  40/50-מידות כ

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

 .וסטהבעל צירי נירכבד  סטיפל               

 ליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה לד עץ עם ציפוי פוש י,, בעלת חיזוק היקפגנימ הומומ" 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  בטיה:מא   

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5ח בעובי לחילופין מפ . ברזל מגלווןמפרופילי                

 לניקוז םעישיפו עם 2279 י"ת שותבדרי דהעומ בגמר ,דין כל בהוראות הנדרש פי לע מהמידות תיפח לא המקלחת משטח :לחתמק               

 ;טחהמש       

והוא ימוקם  בציפוי כרום ניקל ,ן קרמי דו כמותימיקסר בעל מנגנו פרח/מערבל: דגם: . לקערת מטבח)כולל חסכם( סוללה למים קרים/חמים  (ג) 

  סדרות 3ך תולבחירה מ מ לפחות.ס" 20ומק ס"מ לפחות ולע 25 -פיה בגובה כ :היינהת ברז מידות ,הכיור או העבודה טחמש מישור על

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

  או בודההע משטח מישור עלקמו  ימווהם    בציפוי כרום ניקל,  פיה  ערבל: דגם: פרח/מלל חסכמים()כו   לכיור/י רחצה, ים/חמיםסוללה למים קר )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3לבחירה מתוך  ת,חולפס"מ  15ולעומק  ותלפחס"מ   15 -באורך כ  :תהיינה ברז מידות ,הכיור  

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

 יציאה תחתית  תהכולל ,יקלבציפוי כרום נ מהקיר יקסתותקן סוללה מים חמים וקרים מ :באמבטיה :)כולל חסכמים( סוללה למים קרים/חמים )ה( 

 ס"מ לפחות ומזלף.  60אנכי באורך ה טלסקופי ומוביל לקהחתלה מתכוונן, מוט , משרשוריצינור למיל' האמבטיה   

מוביל אנכי באורך י וכולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופיקל יפוי כרום נ, בצ(3רב דרך )מערבל/ -מהקיר דגם: : למקלחת  

   מ"מ. 15לחת בקוטר מקש ס"מ ורא 30באורך  קיררוע מהומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, ז תס"מ לפחו 60  
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 ו על ידה./ה/קבלן ו/או הספק/ים שיבחרשיוצגו ע"י החבר סדרות 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך   

 .לני יברזויבור לביוב, : חכוללת ארגז/י שטיפת אסלהו כיורים התקנת  )ו( 

 .: לבןן הקבועותוגו  )ז( 

 . והזנת חשמל ( וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007אוג'  תיקון -)הל"ת חמיםם מי: מים קרים, כוללתסה נת כבי הכנת חיבור למכו  )ח( 

  

 חרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.: באם לא נאמר אנה לנק' גזהכ (ט) 

 ת.ירשת העירונבטמפרטורה המסופקת מהים : ממים קרים (י) 

 שעומדים בתקן ישראלי קבועותלרכוש לבחור או  הרוכש, ותרי, באחממבחר החברה ינםבאם א -קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 . משטח העבודה או הכיורור = קרי ברז הממוקם על מיש פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול רז ראש בנשלף =  (יב) 

  חת. ת ארת ידי)מיקסר( = ויסות מים לקרים /חמים, בעז מערבל  

 יהם.ה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שנפוץ( = חלוקת כניסטרני)א דרך-רב  

  

 במסמך אחר ו מכר זה  א ויין כך בטבלה, במפרטם צנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק בא)מובהר כי ציוד ומתק

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 , ברצפה, הבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : חרא בדירה, לכל צורךם פי זרי אינסטלציה נוסאבי    3.6.1 

 ת, עפ"י דרישות כיבוי אש(. ווכמ )מיקום יתכן מתזי כיבוי,ה. לציהאינסט במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, או בסמוך לתקרה בקירות  

 בין  להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזיקוז למזגן מדס האינסטלציה. ניהנמ לפי החלטת ,מיקוםב יםחלקי מארון למ  

 סדרון, מרות ו/או בשבמרפסת  מפוצל,ו/או  זימיני מרכלמזגן  מיועד. מיקום למאיידהמיועד , עד המיקום המיקום המיועד למעבה  

  .הרהחבמהנדס  ר כביסה,לפי החלטתתומסעליון ו/או ב בגג  עבהלמ ועדמיעפ"י החלטת החברה. מיקום   

 ין. התקנת המערכת הסולארית תהיהתהיה לפי הוראות כל דלארית באמצעות מערכת סוהספקת מים חמים לדירות    3.6.2

 . ר(ייממים )טד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום הוי חשמלי לדלרבות גיבו 579שראלי ן יבהתאם לדרישות תק      

ק קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסהמחובר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן מכל אגירה )דוד(  קןותלכל דירה י  

 במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.   

ב וצק והתקןאמצעות חשמל ם בום המי, יעשה חימבאמצעות מערכת סולאריתחמים  ן לספק מיםהוראות כל דין לא ניתפי לדירות שלהם ל  

 .ם )טיימר(זמן לחימום המי 

 יוןגג על או בסמוך להשירות או מוסתר אך נגיש כגון במרפסת  במקום: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד(             

       ינסטלציה.מהנדס הא תכנוןלפי  

 (.2007 תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה .חת, מקלהרחצה, אמבטיוח מטב ות: קערחיבור מים חמים לכלים 3.6.3

    .יש, בדירות הגן בלבד :דלי""ברז  3.6.4

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

  יה,האינסטלצמהנדס לפי תכנון  ,PPR, S.P, לונת, פקסגוו: פלדה מגולים וקריםחמ חומר הצינורות: מים 3.6.6

 לסטי.פ :םשפכי : פלסטי, וחין דל  

 יש.: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחגז בדירצנרת  3.6.7

 .: ישגז לדירה הכנה למונה 3.6.8

 

  הערה: 

 התאמות, ברזי ניתוק, , יםכברים, מארים עבור מחתשלוו כולל אינמחיר הדירה לפי החלטת החברה. הינו בדירה,  הגזנק' יקום מ 

 עצמו לחיבור הגז,  הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונהפים מלאי ותשלומים נוסן דוריכוז מונים, פיק ים,, מיסהמונ פיקדון 

 ,בד()הכנה בל שרוול פלסטיב תלחמושצנרת אספקת גז  בבניין.ז המורשית ע"י החברה לפעול הג' הקונה ישירות לחב ישלם אותם 

 במחיר הדירה. הכלול 
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 (בלה זו ט חר)ראה הערות לא ורתתקשחשמל ו מתקני  – 5טבלה מס'  3.7
 

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

 מיקום

ודת נק
 מאור

 תקרה /קיר
 פסקכולל מ

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח
 פרדנ

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;קשורתנק' ת
 .טלפון  נק'

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 רהלדי  סהכני 
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 טרקום אינ -

מפסק תאורה ללובי   -
 . קומתי/חדר מדרגות

 . לוח חשמל דירתי -
ארון תקשורת כולל   -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 דיור חדר
 אוכל ופינת

2 3 - 
1 

 ( מזגןל)
1 

ספת  תו -תריס חשמלי 
להפעלת  חשמל  נקודת 

 התריס. 

 יםפרוזדור
1 

מפסק   )כולל
 מחליף( 

1 - - - 

  3ך מעל ורבא בפרוזדור 
וזדור הכולל  מ' או בפר

נקודות   2פניית "ר", 
 מאור לפחות + מחליף. 

 1 מטבח

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  

הם מוגן  מ
מים בדרגת  

44IP    ואחד
מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 ( )יג 1

 תנור( )
- 

קעים, בתי  מיקום הש 
יהיה מעל  התקע 

משטח העבודה ככול  
  ובהתאם האפשר  

המטבח יותקנו   לתכנון
נפרדים   כח י שקע 

 נור, למקרר למדיח, לת

שינה  חדר
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  מחליף
 ( למנורה

4 
שניים ליד  )

 המיטה( 
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

   רחצה חדר
 הורים

1 
 ים( )מוגן מ

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- - 

 - 1 1 - 3 1 י שינהחדר

 /ד"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי  
נחיות  ה

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

ד  קופי תקנות לפי 
 העורף

 חדר רחצה
 ()אמבטיה

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

+ התקן קוצב זמן  
הכולל מפסק לדוד  

י  במיקום עפ" השמש 
 התכנון. 

 + אוורור מכני

 - - - - 1 תיםירו ש
 בהעדר חלון, 

לנק' אוורור מכני  הכנה 
 + מפסק היכן שנידרש. 

 רות מרפסת ש
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 ביסה, כ )מכונת 
 מייבש כביסה(

- - 

 רפסתמ
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי +  

מפסק + מנגנון פתיחה  
 ידני. 

 ןמחס
)ככל 

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

של  ת החשמל ריכצ
סן תחובר לשעון  המח
שמל הדירתי אליו  הח

משויך המחסן. או  
ות  לחילופין שהזנ 

החשמל של כל  
ם יחוברו למונה  ניחס המ

ף ונפרד  ות מש
למחסנים בלבד, או  

מונה נפרד לכל מחסן,  
להחלטת המוכר ועפ"י  

 בחירתו. 
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 מיקום

ודת נק
 מאור

 תקרה /קיר
 פסקכולל מ

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח
 פרדנ

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;קשורתנק' ת
 .טלפון  נק'

 נקודות  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

ה  )פקט הכנ
 למזגן(

- - 

    

  הערות לטבלה ואחרות

 לקה אחת.הדת מטורה(, כולל נקודאהיל/ אר -על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסויבית נורה  = תקרה ר קיר/קודת מאו נ (א)

  .שקע בנפרד()שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל  יבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.= "שקע" בודד לח ור )רגיל(מאבית תקע  (ב)

 ר לפחות.ממ" 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  ל שקע בנפרד(.כ תר בפנל אחד, נספריוו )שני שקעים א רגילהניזון מזרם חשמל  שקע בודד עם כיסוי,וגן מים: מ תקע מאור )רגיל(בית   (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5ע בכבלים יבוצ

לכמות  תוספתשאינם ועיף א' בס ר )בתקרה או קיר(, המצויניםקודות המאושל נ תאור בלבד לאופן ההדלקה נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה תנקודו

 2.5בר ישירות ללוח למפסק נפרד עם קבלים מחו רד )כל נק' במעגל נפרדנפל גבי מעגל חשמלי ע ים"שקע/ים" הנמצא/ = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 מ"מ . 

 רגת הגנה גבוהה.בדהקצה מוגן מים  אביזר נפרד אך שמל ע מוגן שאינו בהכרח במעגל חבית תקחר= או א IP44בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

בין מחשבים,  –קודת תקשורת וכוללות נקודת טלפוניה, נ ודחד )קומפלט( או לחבית נקודו 3= )מחשב( תטלפון חוץ/תקשורטלויזיה/נקודת  (ז)

רנט. אינט/רשת הטלפוניםדירה לחיבור ה ללאבור לקליטת שידורי כבלים.  אפשרות לחיחיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ו –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55א וקופס ההכנה בקיר דתקוכוז התקשורת ועד ננקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מרי

 .(ןעמדת שומר לפי העניילנה או כניסה למב דלתלנקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים )ודת טלפון פנים )אינטרקום(= נק (ח)

  . מ"מ  2.5עם כבלים  , מחובר ישירות ללוח למפסק נפרדמעגל חשמלי נפרדעל גבי  ת תקע כוחבי = חנקודת כ (ט)

הכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  ל"( וחוט משיכה בלבד.אחרת הכוונה לצנרת )"שרוו יןבאם לא צו"הכנה"=   (י)

ת ספק למניע"מפזר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(.  ר(,תקן )באחריות הדיייוחצה ת חדר הרדל מעלהכנה לתנור חימום נמצאת באם הקיר. ב

 ם כוללת שקע מוגן מים.ההכנה לתנור חימו י החברה.ע"חימום לא מסופקים י צעיודגש כי אמ

ים את אותה/ם ים/מכבדליקאך מם, שונים הנמצאים בריחוק ביניהים נפרדים נקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזר =חליףמ (יא)

 מאור. ה/ותנקוד

הנקודה תחובר ישירות ת למקום המתוכנן לכיריים. תחית בארון המטבח, מאזפ תותקן נקודת תלת= בדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי  (יב)

 .הדירתיח החשמל בלויווט לרבות בית שקע והמפסק ל את כל הח. הנקודה תכלו5*2.5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

 זה  או במסמך אחר כרכך בטבלה, במפרט מן יי ו בפועל רק באם צו ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנ )מובהר כי ציוד

 להסכם הרכישה(.שצורף  

 

    ת לתאורתשב מנגנוןובחדר מדרגות  קת אורלחצן להדל .יש: ת מאורו חדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקוד   3.7.1 

  יש. :אור במבואה קומתיתת לקצן מתוך הדירה להדלח יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

 נת שרוולים )צינורות( בדירה על פי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.: הכטלפון חוץ  3.7.2 

  ,זמזם צליל: .לחצן מון: סוג:פע 3.7.3 

 דרישות הת"י. , לפי: סטנדרטסוג :ה/שקעזרי הדלקאבי  3.7.4 

בתוך  ולל שקע רגיל(,)כדירתי ולוח תקשורת  (תידבעלצורך הרחבה  וליםודמ 6-ארת מקום פנוי ל)כולל השדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

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

 זמן.כולל קוצב   : יש.חשמלי /שמשמים,  ודנקודת חשמל לד 3.7.6 

 .ע"י וע"ח הקונה(נת מונה אשר יוזמן ויותקן תקינו כולל הזמנה והא רהמחיר הדיאמפר. ) 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7 

 בקומתהראשית  יסה, כולל לחצן לפתיחת דלת הכנשמע דיבור )אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.: איור )נפרדת(סגל וויזיה נוספת במעגמערכת טל 3.7.9 

  לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 
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.  לחילופין (תספק שרות זהאשר  ערוצית -הרב וויזיהחברת הטללת אשר ישולם ע"י הקונה ישירו בור בפועל ללא ממיר וללא חי)   

ע"י הקונה  שממיר דירתי אשר יירכ)ללא  M.Fדיו ור 33, 1,2ץ רולקליטת שידורי ע םניניאו למספר ב ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית   

 מספק שרות זה(.  

 :מיתקנים אחרים 3.7.11 

 ש"ע. )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" או מפוח חשמלי חיצוניע ע"י ת, יבוצקנוהמחויב באוורור מכני לפי ת לאוורור חל  -  

החשמל ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים מערכתה .הדירתית החשמל צריכת של ולבקרה לניטור רכתעמ קןתות דירה בכל -  

 .המשתנים החשמל תעריפי הזנת ותאפשר הישראלית   

 :לולתכ רכתהמע                                   

 מלישח זרם המודד רכיב לע סתמתבס אשר הדירתית החשמל בלוח מדידה יחידת                                   

 ; יאלחוט לשידור תקשורת יחידת) פאזי תלת לוח עבור זרם חיישני שלושה                                   (

 אותם ומציג מקומית בצורה הנתונים תא ומעבד המקבל וטיאלח לידיגיט ג צ                                   

 הכניסה במבואת / הכניסה לדלת ךבסמו ,הדירה בפנים יותקן גצה ; ברורה בצורה                                    

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

                               .פיתסכה                                    

 .3.5יס/ים חשמלי/ים. ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף חיבור לתר -

 

 , בדירה:מתקני קירור / חימום .4

 :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית נימי למערכת בלבד נההכיש  ן.אי י רכזמ דירתי מיני  מיזוג אוויר 4.1 

 חלקי לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או אמבטיהה חדר תקרת לתחתית בצמוד דלמאיי מתוכנן יקוםמ . 1                    

 ;דירהה     

                        ןתוכנהמ המיקום בין צפההר במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" ותלרב ותהנדרש יותהתשת ביצוע  .2                   

  מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה חסוםלמ המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                        

 .בפועל המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה כלולי "צמה"ה                      

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד המאייד קוםממי קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת                   3.

 .אוויר מיזוג נדסמה ידי על המערכת לתכנון התאםב יהיה נותההכ . מיקום4                  

 .יםהמעב / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 במקרה זה ההכנה תכלול:ע הכנה למזגן עילי בממ"ד. פיקוד העורף, תבוצר אישו.       *ב6  

 החשמל.  נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח -                    

 במכסה.  עד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ייסגרבקיר מחוץ לממ"ד ונקודה מים, מקו צנרת ני -                    

 ע"פ התכנון. ה יהיה במקום מוצנע ומוסתרמיקום המעב -                    

 יר.מיזוג האו כל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס  -                            

 כל ל מיזוג מאפשר ינוא הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1סעיף אמור בר למעב .: איןמזגן מפוצל 4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני תמערכ באמצעות לקיהח  

 .מים ניקוז נרתוצ גז צנרת, צנרת חשמל לרבות הנדרשות ותהתשתי   

  .איןרתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין: מיזוג אויר די  4.3

   .ןאי: גזהפועל בנור חימום ת  4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה צעתבו. : איןמום הפועל בחשמלתנור חי   4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.ים חשמלייםקונבקטור  4.7

 .אין :רצפתי תת חימום   4.8

 : אין.םמיתקנים אחרי   4.9
 
 

 
 , במחסן:סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה* .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותייככל ש: הבדיר פרינקלרים(:סוי אש אוטומטית )יבכרכת מע 5.1  

 .תרשות הכבאודרש ע"י יככל שי: גלאי עשן  5.2  
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 יש. (:)ממ"דגן מערכת סינון במרחב המו  5.3 

 

 , שות הכבאותר י ע" שדרי י , ככל שעליהם לרבות חיפוי/ציפוי  ,כיבוי ובטיחות אלו  גילוי, י סידור* התקנת   

 , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות.כרכנית המבתו  יוצגו  א בהכרחל    

 

 ושונות: עבודות פיתוח .6

 חניה 6.1 

  המגרש; : בתחוםכולם. ולא פחות ממקום חניה אחד לדירה יהלפי היתר הבנ: ים/לבניין  חניהות סך הכל מקומ 6.1.1   

 . יעשו בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינטטי :מרתףגימור קירות פנים ה. מרתףהבקומות ל החניות כ               

  ;יןא)לפרט(:  חניות במקום אחר  

 כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום הלפי היתר הבני: ותחני  פרמסש, : יחניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 כר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  ובנספח החניה להיתר, תימ חהמגרש/סביבה/פיתות יבתכנייה לנכים כמסומן חנ             

 ה.גם לדייר שאינו נכהבית ודירי לל נכה, בין כ ורה(, ובהעדר רוכש משרד התחב מטעם                               

 יש. :הרתאו  מערכת .מוחלק בטון :מקורה חלקית /חניה מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: לחניה מהכביש הגיש 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר.מיקום אחת לפחות.: מספר חניות לדירה 6.1.5  

    אין. :יהלחנבכניסה מחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש 6.2 

 .בניןל הכניסה למבואת דע מהרחוב חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש תחוםב                               

 ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  כניסה שביל תכלול ניתהחיצו הרחבה                               

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

 .תטבעינים משתלבות/ אבן : בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבשבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .הירככל הניתן בעל גוון ב הריצוף יהיה .וליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית: בטון/ גרנ: חומר גמרגותרמד/שבילים 6.2.2 

 גינון חסכוני במים בהתאם  .יש :צמחיהרפת(. ת  מצוכני)על פי סימון בת .יש: חצר משותפת 6.2.3  

   אות.קלשרד החות מלהנחי                                

 .: ישמשותפת השקיהרשת  6.2.4

 לא מגונן וללא מערכת השקיה.  ח לשט ונההכו . )חצר,לפי תוכנית המכר :יציאה לחצר מחדר; יש: חצר, צמודה לדירה/ות הגן  6.2.5  

 ת ש בעיעשה ע"י הרוכ ין(מים משולי הבני ני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקתור שיפועי ניקוז פ: סידההער   

 .פרטיתדור הגינה הסי     

 ,שוחות וכו'( ת,צנרזב/ים,  מר), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : ות משותפות, בחצר הצמודה לדירה/ות גן פירוט מערכ 6.2.6  

  .ייבוכ קשורת,תחשמל,    

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

 הרשויות. היתר הבניה ודרישת  לפיר: חומ: המגרש שלות /יתבחז גדר 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהים מפולשת )קומת עמוד 6.2.9  

 

   ות משותפותמערכ .7

 מערכת גז:  7.1 

 בתוכנית  המתואר ובמיקום ,הגזחברת  , בתאום עםיקעקר -תתגז  י/צובר באמצעות זיסידור מרכ הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

  ת הנאהוזיק נהבמידת הצורך תינת מית.המקו הרשותעפ"י דרישות  ו/או המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה   

  קתה.חת צנרת הגז ותחזולהנ    

 הגז.ת ות חברבבעלת אספקת הגז הינם וצנר ,צובר/י הגז כאמורמובהר בזאת כי    

 ;: ישרהמרכזי לדי  ממקורגז  צנרת 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה 1.37.  
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 :רים לכיבוי אשסידו  7.2 

 ישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דר :רי מדרגותחץ בחדללת מערכת להפע 7.2.1  

 יות יועץ הבטיחות.שות רשות הכיבוי והנחי דרילפ: רוזדוריםפ/בואותבמן מערכת ליניקת עש 7.2.2  

 כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.שות רשות הלפי דרי :מתזים )ספרינקלרים( –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 יועץ הבטיחות. : לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיותכיבוי ותכולתן יבוי לרבות ארגזי מדות כע 7.2.4  

 ועץ הבטיחות.שות הכיבוי והנחיות ישות רלפי דרי :עשן י גלא 7.2.5  

 פיםיבוי בשטחים משותדרנטים( וארונות ככיבוי )הי  , ברזי אש כיבוי ו  גילוי  מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או               

 

 טיחות.יבוי והנחיות יועץ הבות הכע"י רש שידרשל ככ: החני  ורור מאולץ במרתפי או  7.3 

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

 .אין ם לשימוש הדיירים:ויר בחדר/י מערכת מיזוג א 7.5 

             כניסהה לתד ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1ית, לוועד הב 1דירה,  לכל: ראדו  תיבות 7.6 

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

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 מוש כלל חדר/ים לשי בחלקים משותפים(,)ים, מערכות תאורה מאגר מת מים, שאבויקה ומנת סמערכו  

 תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו' ים לטובת הבנייןסמוכ בבנייניםאו  ים,סמוכ ניםיטובת בניולניין בב םהדיירי  

 

   ות תשתיתמבנה למערכחיבור ה .8

 : אין.חצרל נפרד מונה מיםיש;  :לבית ראשי נה מים מו יש;  :זי חיבור לקו מים מרכ 8.1  

 יש. וב מרכזי:חיבור לבי 8.2  

 לא כולל התקנת מונה.; יש. חשמלבהתאם להוראות חברת ה ,שמלניין לרשת החהביבור ח 8.3  

 .ה לחב' הטלפוניםר הדירוחיבכולל נון והבניה )בקשה להיתר(: לא תכלתקנות הבהתאם  :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  

   (.3.7.10 סעיף  גם)ראה לבד הכנה ב .אין (:רנטאינט/ה)טלוויזי חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 ועם בפועל בודות שביצעבמחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תל במגרשפיתוח כללי הגוב 8.6  

 חריות החברה.ינם באאית יעשה ע"י הרשות המקומ  

  .(ר לפי היתר הבניהאו אח יש )מכלים טמונים: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7  

 .מקומיתשות ההר ע"י: אשפהי פינו   

 

   תףרכוש משו  .9

 : תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 ית המכר.תפים בתוכנבאם סומנו כמשו: מקומות חניה משותפים    9.1.1   

 ין.א :(פתוחה עמודים,ו  ניסהכמת )קו  קומה מפולשת 9.1.2   

 החלטת בחברה.לפי : מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

    מ"ר. 14-מ לא פחותבשטח:  .: ישהכניס )לובי( בקומתה מבוא 9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 .ןבנייבכל   1)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 .ייןבנבכל   1: מעליות מספר; ש: ימעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 .יש: די מיתקנים על הגגהחלק התפוס על י פחות: לגג משותף 9.1.8   
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 ממ"דים. -דירתיים יש מרחבים מוגנים ין.א :לטממ"ק/ מק 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 חדר משאבות, רור, לאריות, משאבות סחכות סורמע ( כגון:משותפות ו/אוכניות )פרטיות ש מערכות ט: ימיתקנים על הגג 9.1.11  

  דין.פי כל ל מכת עמוס ן אחר שתדרוש רשותוכל מיתקמאגר מים            

 .; יששטח ללא גינון  : יש.תחומי המגרשושטח פתוח ב חצר 9.1.12   

 נים כרכוש משותף מסומה ,זה כמפורט בפרקים אחרים במפרט:  משותף שהינם רכושמיתקנים וחלקים נוספים של הבית  9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

 

 שותף: ש המאין להוציאם מהרכו ש (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.ותמדרג י /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 ובי קומתי.ל 9.2.5  

 גג.על ה המשותפים() םהשוני  םקניגישה מחדר מדרגות אל המית 9.2.6  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 .)משותפים( ם טכני/יםחדר/י לובי קומתי למ ות או מדרגגישה מחדר  9.2.8  

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

 .מעליות 9.2.10  

 (.תירויש מרחבים מוגנים בד -)אין ./מקלט ממ"ק 9.2.11  

 ל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף.ככ: חלק אחר 9.2.12  
 

 ניין(י הע)לבניין/ים לפ ותףבית מש 9.3 

 חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבית  –)להלן  1974 – דהתשל" לחוק המכר )דירות(, 6סעיף בהתאם ל )א(  

 של התקנון המצוי  טל או משנה הוראהלהחיל על הבית מב שבדעתו או שם כבית משותף והתקנון שחל על הביתמיועד להירה    

 אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על במפרט או לצרף לחוזה לכלוללהלן, חייב  יםהמנוינים ת לעניין מן הענייהמתייחס    

 הוצאת חלק מהרכוש המשותף; (1)    

 רה;רו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדישיעו (2)   

 יו;הוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אלשיעור ההשתתפות ב (3)   

 משותף;בית הבדבר ניהול הת החלטובלת סדרי ק (4)   

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

 האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב א( יראוהו, על אף קטן )  עיף טים על עניין מהעניינים המנויים בסשלא מסר פרמוכר  )ב(  

 ותף. המש  חולו על הביתי ענייןותו קנון המצוי לגבי אשהוראות הת    

 

 החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה: שיעורו של 9.4

 של כל  לשטח  (5עיף סא' ן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק גדרתה ואופיהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה )כה 

 עת י שיידרש לפי שיקול דכפ ף,ם הבית המשותשור בריהקשוה או בכל פרט אחר , זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זידות הדיור בבנייןיח  

 משותף לא יילקחו בחשבון השטחים ית ברכוש המוכר ו/או כפי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירה בבה  

 (.6ט זה פרק א' סעיף ירה )כהגדרתם במפרדים לדוהצמ  
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 בר ניהול הבית:סדרי קבלת החלטות בד 9.5

 . 1969 -ין התשכ"טקרקעהקבוע בחוק המי על פהיה י 

 

 :שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו  9.6

 רה.ל החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דיי שיעורו שיהיה על פ 

 לות שההוצאות הקבועב ברכימור לום חלקן היחסי כאיחויבו בתשבידי המוכר לא יעשה בהן שימוש בפועל ה נייהחזקה בהן תהירות שד

 ור כר יהיה פטבלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המואחזקת הרכוש המשותף 

ה שלהן כאמור וזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבע, תה צריכה בפועללגביהן כי לא הי  שיוכיחר לאח מתשלומן ביחס לדירות האמורות

 .מצויון הבתקנ

 

 ו שיוחזרו לרכוש המשותף(:א/ים מהרכוש המשותף )ו מוצאהחלקים ה 9.7

 ב  צ"המ כניותהשטחים הבאים אשר מסומנים בתותף וש המשמהרכ יוצאו, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה       

   מפרט המכר ו/או בהסכם המכר.ו/או מצוינים ב      

 תה הבלעדית של החברה.בבית המשותף לפי קביע ירותתף ויוצמדו לדשוש המהרכוום המגרש מוצאים ממקומות החניה שבתח .א

 שטחי חוץ מקוריים.  . ב

 . ש(למעט חדר עגלות משותף, ככל שי) מחסנים .ג

 כביסה. מסתורי .ד

 ל(. לעי 9.2.9ר בסעיף ק כאמוחלט הוגגות )למע , גינותמרפסות .ה

  .כרתחסנים לתא שבבעלות המווהמ יוצמדו החניות, ירותם לדחניות ו/או המחסניככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל ה .ו

 

 

   ____________    ____________    ____________ 

 חתימת המוכר     יךתאר          חתימת הקונה          

 
 יגות הבית המשותף.יועברו לקונה ולנצספים שנוים מסמכ נספח א'
  .הערות כלליות נספח ב'

 .ייםזיכוטבלאות ג'        נספח
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 נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות מסמכים – 'נספח א 

 

 כחלק בלתי נפרד של המפרט: אלו יצורפותוכניות  10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של ליות מידות של כל חדר ומידות כלהכוללת  1:50 -קטן מ דירה בקנה מידה לאכנית הת 10.1.1   

 המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מנה מידה לא קטבקירה ת הדת הקומה בה נמצאתכני 10.1.2   

 בקומה.ש המשותף ן הרכוהכוללת סימו 1:100 -בקנה מידה לא קטן מה טיפוסית תכנית קומ 10.1.3   

 ף משותת סימון הרכוש ההכולל 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן ממות מות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קוכנית 10.1.4   

 . 1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  צמדים; תכניות אלו ניתן לצרף ושטחים דירתיים מו   

 . 1:100 -כנית קומת גג בקנה מידה לא קטן מת 10.1.5   

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250נה מידה בלת היתר בניה בקלרשות המקומית לקשה ש כפי שהוגתכנית המגר 10.1.6   

 ינות צמודות.וג

 

 ל דין לרבות על פיבהתאם לכר ת ולחומרי הגימור, שיש למסוורכלכל המע ושימוש ו הוראות תחזוקהמסירת הדירה יינתנת בע 10.2  

 עניין:חוק המכר דירות ב   

 כל רכיבי הדירה על גימורם.קת טפות לתחזופעולות שו )א(   

 ערכות מיזוג אוויר, ממערכות בטיחות,  ותלרב דירהירות המותקנות בהש תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות )ב(   

 מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.   

 .נדרשותואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם  תדירות )ג(   

 רת קשר.ספק ומספר טלפון ליצירה, לרבות שמות יצרן/תקנים בדייות של ציוד ומערכות המואחרי ותעודות מפרט טכנ )ד(   

 

 ומרי הגימור של המערכות וחשל תכנית והוראות תחזוקה  (1) ה בבנייןלו נמסרת הדירה הראשונ ור לרוכש דירה אשרמסכר יהמו 10.3  

 עניין:בר דירות המכפי חוק  עלאם לכל דין לרבות ור בהתהבניין שיש חובה למס  

 טפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.פעולות שו )א(   

 ת מיזוג מערכות בטיחות, מעליות, מערכוהשירות המותקנות בבניין לרבות ת קה מונעת של מערכוזוותח וללתתחזוקה כ )ב(   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 אם נדרשות. וטפות ותקופתיות,ת שיון ביקורואפתדירות ו )ג(   

 ספר טלפון ליצירת קשר.שמות יצרן/ ספק ומת לרבונה, ות המותקנים במבמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכ ()ד  

 יה.מיליפקסומספר  הפיתוח לרבות מספר טלפוןהמערכות ו רשימת צוות המתכננים של הבניין, )ה(   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות סניטרית, ות בלבד של אינסטלציה רכות המשותפלמע( AS MADE)תכניות עדות  )ו(   

 יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  המוכר נה ובפיתוח.מבות במכניומערכות אלקטרו   

 יה.ינו( מיד עם מת )הראשונה שתמונההדירו אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלילמסור    
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 ואזהרות  הערות כלליות   –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

  .התקפים למועד קבלת היתר הבניה ן והבניה והתקן הישראלי,רישות תקנות התכנוד לפי יהיווצרים והמלאכות כל המ .1

בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה  ינהזית אם התקין ו/או אנטנה מרכבבני ()לא סלולרית ה מחובת התקנת מתקן לאנטנהה תהא פטורהחבר .2

 .להוראות כל דין פוף ים ו/או צלחת לווין, בכבכבל

ו/או להימנע  טום המרתף,עד הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייבת לשמירה על איו ו/או באמצעות ווצמל בעלפעוהקונה מתחייב  .3

שורשים חודרניים וביצוע ריסוס  ות אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלתלרבורט לעיל, טום המרתף, כפי שפון לאיסיככדי  מכל פעולה שיש בה

 .יעת קינון חרקיםלמנ תקופתי

 ברות. קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עו יכוסו בתקרהואמור כ רכותמע .4

צע קיטום פינות בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבו. םם הישראלייפחות מהנדרש בתקניות לא פוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במידבחי .5

 .)גרונגים(

המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות  מיד שטח/ים בתחומיהערה להחב גש כי באם תידרשלמניעת ספק יוד .6

כות ובז לצורך גישה, כן ןבמתקני הבנייוש לרבות שימ לאפשר גישה חופשיתתחייב ין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה משמשות הבניהמ

 ים אלו.טורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחיהיו גופים אלו פ כןכמו ים. הקרקע למעבר כבלהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות 

 ות.ות או סגורלים, באריזות פתוחאו רעידירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים  סן במחסניםחל איסור חמור לאח .7

 ה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונה.עבודות בדירה ע"י הקונ יבוצעולא  .8

. כלל הבנייןול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים יכ שו ע"י הדייריםרכשי ,מים()ככל שקיי חסניםבמ .9

 גע בשימוש ובתפקוד.יפ ובאופן שלא פרד למחסנים בלבדונ ותף הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המש

אך לא  ליצור הפרעהנים החלל ועלולים טי, מקביסהו באזור תליית כד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנשל דו מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

שות דריעומדת בהם יבוי שרמת הרעש שלידות עג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחערכות מיזובאם יסופקו ויותקנו מ .11

 התקנות לרעשים ומפגעים.

ם או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה פריטימרי הבניין, חומו לשיגרזק כלשהו ר או נלא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסו המוכר .12

הפריטים ,ע העבודה יצורים ו/או בלה כולל לטיב החומבגין אכל האחריות  ,קנתם בדירה ובין לאחר מכןין לפני התלדירה או לבניין, וזאת ב

 ספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.והאביזרים והתו

מנת  ות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת עלן, באופן תכוף לפחוגהמ בהמרחש כי יש לאוורר חשוב להדגי .13

 .ירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןבק דמה והנמצאץ(, המופק מבטן האים )חצבאגרגט אלהימצשרידי גז ראדון אשר עלול לסלק 

 חניות, מחסנים ,טחים פרטיים, כגון גינותבשבנה ואשר יעברו במרים הדייות המשרתות כלל יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחר .14

 ט. יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקן ומיקומן ומרפסות פרטיות, מספר

אם שטח המגרש, בהת כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו במגרש ועל חשבוןשל מערכות השונות )חשמל, בזק, טל"ות וניים ושוחלרים )גומחות( עירפי .15

 "י הרשויות.הפיתוח שיאושרו ע ותתכניל

 יעות בריצוף זה.ום לשקרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרי נסיעה המברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכנסיעה  .16

 ענה.פגא תיכש למקרה זכויות הרוובכל  ם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות.במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתאים תכנו שינויי .17

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

 יים או משותפים במרתף/ים.פרטבשטחים  (,בגז פחמימני )גפ"ממופעל יסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן הבנוסף חל א .19

אופקית, בגבהים שונים  גלויה אנכית ו/או רההעב יתכןוראות כל דין, תשות התכנון ו/או הנחיות הרשויות ובכפוף להלפי דרי .20

של מערכות שאינן תפות ושל כלל האלמנטים של מערכות הבניין המשובתכניות,  ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן

חשמל,  וי, קוורור, צנרת מ.א. ואוחשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב תעלות ועוד כגון: צנרת מים, צנרת רת,שותפות, צנמ

מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית,  סות, בגגותורת וכדומה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במחסנים, במרפטלפון, תקש

יות, לפי החלטת היועצים הטכניים. קרות הכל מעבר למסומן/למצוין בתכנובתם, בקירות ם ובשטחים ציבוריימשותפיבשטחים 

שה וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. הקונה יאפשר גי ה ו/או סגירה אחרתקלקרה ו בתאמור יתכן ויכוסמערכות כ

 וטיפול במערכות הנ"ל. לתחזוקה

ל ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכליתכן ועוברות צנרות )מים, ביוב,  יה,חסן או החנתקרת הדירה, או המסמוך לברצפה, קירות וב .21

 שותפים. מ לקיםים חהבניין, ומהוו
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ון, י התכנליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצינויים בתהמגרש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושגבולות ה .22

 .ות הרשויותהביצוע ולדריש

בחירה כבר  שרהמאפפרט עיפים מסעיפי המזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סמען הסר ספק במידה וטרם חתימת החול .23

כות וכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זל דעתו ולרלא תתאפשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקו הושלם,

 ן.קבלות בחירת הירה או החלפה בעקבבח

ל עלות השימוש בחשמ ן.ק מהו חלדירות הפרויקט ארכת החשמל המשותפת של הבית, וזו שתשרת את יחובר למע  - T.V-מגבר אנטנה ל .24

 תהיה חלק מהוצאות הבית המשותף.של המגבר 

 לה.לי שתיאין לשתול צמחיה ישירות באדנית אלא במכ  - (ל שישככבאדניות בנויות ) .25

 בדלין: הפעות טבעיות כגום הישראלים ובהתאם לכללי המקצוע, יתכנו תובעית, בריצוף וחיפוי ובכפוף לתקנין טבאב -יחים הבדלים בין אר .26

 חלודה. "עיניים" וכן התחמצנות מינרלים )ברזל( המתבטאות בכתמים דמוי  רקם, גוון, גידים,מ

המכר. כמו כן לא '(, אינם בהכרח מסומנים בתוכניות וכורות בטחון קירות נושאים, קי מודים,מערכת שלד הבניין )ע -נוי בחלקי בניין שי  .27

הריסה ו/או עבודה הכוללת רות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל שורת, גז וכו' בתקתקמל, , חשערכות מים, ביובמ מסומנים בתוכניות נתיבי

 .בדיקה תיב, מחיהבקירות, תקרה או רצפה לאחר קבלת החזק  דירה לעומקח

יוב ומים ב יות,ומכנו למערכות אלקטרקבוע, חלונות בחלל גבוה )פנים וחוץ(, ו/א של פתחי בניה החסומים בזיגוג  - י יקו לתחזוקה ונהגישה  .28

, )פיגום 1139בציוד מתאים והעומד בת"י דות גובה וות עליונים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדרש רק מורשים לעבוו/או גג/

 ו'(.תלוי, סנפלינג וכ/מתרומם

ומרפסות(, לרבות  ים)חדריים מעבר בשטחים פרט , הקונה יאפשרקירות בחזיתות הבנייןגות, וג ןוניקיולצורך תחזוקה   -ח פרטי בשטמעבר  .29

 .ובתאום מראש ןיהעניסיבות קשירת פיגומים, סנפלינג, הנחת ציוד מכני וכלים, הכל כמקובל בנ

 ליות, משאבות, מפוחים, מזגנים וכו' ו כגון: חשמל, תקשורת, גנרטור, מעיהיככול ש -ת ערכות אלקטרומכניו יות ומתחזוקה  של מערכות טכנ .30

 תחזוקה ובהתאם להוראות כל דין.נה בהתאם להראות הקואו הת ו/ע"י נציגות הבי תיעשה

ום לצורך חר בעתבקומה  מש את כלל הדייריםאשר ישחיצוני חילוץ  ימוקם חלון/דלת ןבבנייה ות בכל קומבאחת מהדיריתכן ו -חלון חילוץ  .31

עת חירום יאפשר בפתח זה, וכי בוע קבורג בע סתחייב כי לא ייקמ ,בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החילוץ אשר ,מעבר ומילוט. הקונה

 ע זה לרוכש טרם בחירת הדירה.להעביר מידעל המוכר את המעבר בדירה אל חלון/דלת החילוץ. 

אחרות המחייבות תחזוקה מקצועית נים הותקנו מערכות אלקטרומכניות והשוה ובחלקיו במבנ -טף במערכות פול שו הדרכה לטי  .32

בנה, את נציגי היצרנים ו/או החברות ספקיות הציוד או המתקינות וך לקבלת החזקה במסממן בה לזחלה החובהמוכר  ושוטפת, על

 חזוקה.וש והתלאופן השימ לנציגות הבית רך קבלת הדרכההציוד, לצו

 

 אחרותיות הערות כלל

באופן מושפעות  ,גרנוליטו ו/א ספלטי רצפות בטון, איש לקחת בחשבון כ -מעברים, שבילים וכו'(  )מיסעות, עות ססמיות על חומרי גמרהשפ .33

פעה י ו/או תפקודי בתובטיחותאלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מפגע ים ברצפות טבעי מתזוזות ססמיות ו/או תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעיר

  תחזוקה שוטפת בהתאם לשכיחות התופעה.לחומרים אלו. יש לבצע האופיינית  זו,טבעית 

לי לגרוע מההערות האמורות בתכניות, וכי הוראות המפרט כולן הן בנוסף ומבנוסף ומבלי לגרוע ב ל הן הנ" ר בזה כי ההערותמובה .34

 האמור בהסכם.מ
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   כוייםזי טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיכוריכוז טבלאות זי

 

 
 מיוחדות רותהע

צו ותיקון ל 1974-ל"דתש(, הירותלחוק המכר )ד 6 נם בהתאם להוראות המכרז וכנדרש בתיקון מס'ריכוז זיכויים אלה הי .1
יות ם להלן לא יבוצעו שינויים מהמפרט והתכנ, פרט לנרש)מפרט המכר(. מובהר כי עפ"י הוראות המכרז 2015-המכר התשע"ה

 יכויים ו/או חיובים אחרים.ו זולא יבוצע צורפים להסכם המכרהמ
 

 כוללים מע"מ.אינם  להלןמחירים הנקובים ה .2
 

 שומות הבניה, מדד הבסיס:המדד הידוע ביום חתימת הסכם המכר.זה צמודים ל:מדד תח בנספבים המחירים הנקו .3
 

ה )במסגרת הליך שינויי אל יכוייםלז לנצל זכותוצונו או אי רצונו , על רלהודיע לחברה/קבלןרוכש הדירה חרון שעל המועד הא .4
  החתימה על הסכם המכרימים ממועד  30וך בתבלן ה/הקהדירה ע"י החבר "(, ימסר לרוכשמועד ההודעהיירים( )להלן: "ד

 ההיתר.  יום קודם למועד קבלת 60ובכל מקרה לפחות 
 

ור תתקבל כוויתי הקבלן בתום התקופה, ע" עת תזכורתדור ובכפוף למתן הויך האמאי הודעת רוכש הדירה כאמור עד התאר .5
 לזכותו זו על פי כל דין.

 

ע"י הרוכש ספק מטבחים שאינו ספק החברה, התקנת המטבח  וכננים וככל שנבחרמתבח ההמט כוי בגין ארונותניצול זי .6
 בונו.חר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשרוכש רק לאתתאפשר ל

 

 .308/2016בד, בהתאם למכרז מר/וי כנגד ויתור על הפריטים הנ"ל בלזיככותי לקבל ידוע לי כי ז .7
 

כאשר הוא מוצמד למדד תשומות הבניה בהתאם למועד  גין הממכרמהתשלום האחרון ב זזיקו צטברזיכוי הכולל והמסכום ה .8
 וי.הזיכ

 

 .מהדרישות על פי כל דין. תו שמל לא יפחנקודות ותשתיות החמספר התן הזיכויים לנקודות חשמל ינתן בתנאי שמ .9
 

ים כאשר חדרי השירותים לפחות לכל שני חדרד י אחסופ ביתי יותר מעגל התאם לחוקים והתקנים הנוגעים לחשמל, במתקןב .10
ים ל ומזגן אינם כלול, בישוחשמלי, מכונת כביסה, מייבש, מדיח כלים עגלים לדודוהמעברים אינם כלולים בחישוב החדרים. מ

 ם הנ"ל.ם לכך אין אפשרות לבטל את הנקודות והמעגלירי הנדרש של מעגלים סופיים, ובהתאמזעבמספר ה
 

בסיסית נוי, והיא פון במפרטי המכר הינה על פי המפרט הבסיסי של משרד השיכון והביהמאור/בית תקע/טל ותנקודמות כ .11
 ה.ית ממנונורמטיבית, ולכן לא מומלץ להפח

 

ורק לאחר קבלת אפשרות להתקינם באופן עצמאי תתאפשר לי אך לזיכוי בגין פריט מהפרטים הנ"ל, הות לתי את הזכככל וניצ .12
פשר בטרם ו"ב לא תתאשבוני. למען הסר ספק יובהר כי גם גישה לממכר לצורך מדידות וכי, ובאחריותי ועל חכרבממ חזקהה

 מסירת הממכר.
הסתיימה התקנתם יחשבו נמצאים באלמנטים יצוקים ובנויים ו. הת/מים/ביובצנרות לחשמל/תקשורגש כי *למניעת ספק יוד

 רוכש על מימוש זכותו לזיכוי מהאמור במפרט המכרמכר לעניין הודעת ה לחוק 6ן כמשמעותו בתיקו כסיום "התקנת הפריט"
טים פרירות לבחור ספק. לא תינתן אפשאותו  ספק אחד מספקי החברה יבחרו אך ורק אצל מוצגים אצל*פרטים שונים ה

 : כלים סניטריים וברזים.שונים בין ספקים שונים לדוגמא
 

המפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/המוכרת והקונה על ריט/ים המתומחרים הפים מיכויבפועל זכותו לז מימש הקונה .13
 המכר.במפרט ים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים ראו השינוינספח זה, י
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  :מקרא

 יחידה.  -ח'י

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 + עבודה. חומר לבן+ חומר שחור -קומפלט

 בודד.  חדט אפרי -פריט

 
 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  - ארונות מטבח, רחצה נושא: 
 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 6 טבחארונות המלכלל זיכוי 

בח, ברז מטבח, מטטח עבודה, כיור ליון, משתחתון/ע
 כר.המרט שבמפ(, לפי התיאור חיפוי מטבח

 5,812 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
 . כולל כיור אינטגרלי(, לפיכלליארון רחצה )בחדר רחצה 
 התיאור שבמפרט המכר.

  --- 600 --- קומפלט

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  -ם זרירבות ואבינושא: קבועות שרב
 

 
 הערות:

 .כל המחירים כוללים זיכוי פריט+התקנה1
 
 
 
 
 

סעיף 
רט במפ

 המכר
 תיאור

 ר/חומ
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח 

 "כסה תכמו

   100 פריט קומפלט התיאור במפרט המכר. ר רחצה,  לפיסוללת ברז לכיו 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידיים סוללת ברז לכיור

 המכר.
   80 פריט טקומפל

   126 פריט מפלטקו המכר.מבטיה,  לפי התיאור במפרט לא סוללת ברז 3.6

3.6 
פרט במור התיא,  לפי )אינטרפוץ( סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 פריט קומפלט



  

 

 

 

 

 , ג' ב'ספחים א',  נ

 30  ך מתו 30 'עמ 17.05.2020תאריך:  /  ריםחד 5דירת  /  10מהד'  - כןמפרט מכר למשת /108 מגרש / דיעיןת מומורשני הנגב/ בו פרץ / מסד לאיכות הבניה

 

 מחיר בגין זיכויים   -מל/ תקשורתנושא: חש 
 

סעיף 
מפרט ב

 מכרה
 תיאור

 חומר/
 בודהע

 יח'
יר ליח' מח

 בש"ח 
 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –ת מאור קיר/ תקרה נקוד  3.7

   78 פריט קומפלט זיכוי –ר מאו בית תקע  3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט קודת טלפון נ

 
 : לטבלאות החשמל/תקשורת ות הער

 במפרט המכר.  (,5לה )טב 3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1

 י ביצוע. ויים לפנמתייחסים לזיכ חשמל/תקשורת  רון חיר המחי . מ2

 
 
 
 
 

               ____________    ____________   ___ __ _______ 
 חתימת המוכר     תאריך         הקונה חתימת                 

 

 

 

 

 

 

 


