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 ייניםתוכן ענ
 

 הוייזפרטי פרק 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. ןפואו שטח הדירה  :5יף עס              

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 מתכנן הבנייה. פרטי אדריכל  :8סעיף               

 ן השלד.אחראי לתכנו פרטי מהנדס  :9סעיף               
 

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

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

 ים.רזחומרי הגמר ואבי דירה,אור הית  :3סעיף                
 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

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

 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3ובטיחות בדירה, במחסן ) שאסידורי כיבוי   :5 סעיף
 .פיתוח ושונות תועבוד  :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   
 ה.ניח  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3סעיף   
 מזוג אויר מרכזית. תכמער  :7.4סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 . (9.1.1-9.1.13המשותף )אור הרכוש 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   
 ים המחייבים בקשר אליו.תובשראות הבית המשותף, ושיעור השתתפות בהוצ  :9.6 ףיסע  
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 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  ר: שם האת

 __ דירה מס':   

 __ קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':  לא מקורה  חניה  

 __ מס': אגף מדגם/  
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ( ים שונים י בעניין חיובים וזיכו 

 בנה ולדירה(הנכונים למ תוהתאמות והבהר כולל)                           

 

 

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

                                              ת.ז       לבין:    

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

 

       יך:ראמת   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

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

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

 . 420-0241646 החלה במקום: תכניתה 1.2   

 

 י ישראל )ר.מ.י(.מקרקערשות : בעל הקרקע .2  

 .חכירה: הרהזכות שהקונה רוכש בדי     

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

 ,(המשמש גם כחדר שינה ד,ממ"  –מוגן דירתי )להלן  חבמר, חדרי שינה 2 חדר שינה הורים, ,כלפינת אוו חבטמ ,: כניסה, חדר דיורבדירה .4  

 מרפסת שמש., מרפסת שירות*, )בית שימוש נפרד( רותי אורחיםישרחצה הורים )מקלחת(, חדר אמבטיה(, ) כללי חדר רחצה פרוזדור,

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

 : חושב לפי כללים אלהמה המכר בתוכניתכמצוין : שטח הדירה הוא    

 קירות החוץ של הדירה.וניים של פניהם החיצ העוברים על תוך המצולע הנוצר על ידי הקוויםכלוא בהשטח ה )א(    

  –לעניין זה      

  ף תן שטח משולבי בינה מרפסת השמש, לבין הדירהה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין קיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ "     (1)     

 חרת.תוכנית אדירה או בקומה או בינה לבין      

 במרכזו של קיר החוץ;רה אחרת יעבור קו המצולע האמור ין דיבלכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה      

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

 בדירה. םיסכום שטחי כל המפלסמפלס בדירה; שטח הדירה יהיה  לכרב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  הבדיר (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)      

 המדרגות.נו עולה מהלך מפלס  שממח יצורף להשט      

 –ואגרות(, התש"ל  , תנאיורת)בקשה להיואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה גובהם תבחישוב השטח ייכללו רק השטחים ש (ד)      

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

  .הרבשטח הדיכלול אינו ש, ובחלק ב' 9.4 ף : ראה סעישיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)     

 

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

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

 . רכא' להסכם המ כמפורט בנספח: בשטח, ד[ אחת מעל בלב )לא פרגולה( הנמצא קומה

כנית שטחי )יש לצרף ת כרא' להסכם המ כמפורט בנספח: מס' בות פתחים בתקרה לשחרור עשן(עק)במקורה חלקית  /מקורהחניה  6.2   

 המוצמדת(; החניההחניה עם סימון מקום 

 המוצמד(;חסן עם סימון מיקום המסנים ת המח)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)ה בשטחלדיר תמוצמד חצר 6.6    

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

 הדירה(. ממפלס רצפת מוכהנרצפת המסתור תהיה  סל)יתכן ומפכר. כמסומן בתוכנית המ :יסהמסתור כב    

     

 הערות לחישובי השטחים:     

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

 הגובלים  של קירות הדירהועל פניהם החיצוניים  תם של המרפסוייהבנרות החוץ או המעקים ים על פניהם החיצוניים של קיהעובר    

 במרפסת.    

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

 שיש בה כדי להשפיע על   להה צווהן מח הקרקע ה פיזית כלשהי הן בתחוםלמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבניי    

 .המרפסת לשמש פתשיח    

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר המחס א בין קירותול, הוא השטח הכשטחו של מחסן  .2   

 הקיר במלואו. חיכלל שטישותף גובל בשטח מ קיר המחסן הקיר; כאשררק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל    

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביתיאורטי  חטץ של המרתף בתוספת שהוא השטח הכלוא בין קירות החו, שטחו של מרתף .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. בשטח משותף  בלגו    

 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה  5%יה בשיעור של עד יטס, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר כולל חצרל שטחה ש .4   

 לבין השטח למעשה.    
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 סטיות קבילות: .7  

 רט זה:א יראו אותן כסטייה ממפהמפורטות להלן הן סטיות קבילות ולהסטיות    

  ותר סטייה גדולה חה של חצר תטשואולם לעניין ובין השטח למעשה;  6-ו 5רט בסעיפים בין שטח כמפו 2%סטייה בשיעור של עד   )א(   

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי שלא נתזה ובמתיאור  אי התאמה ו כסטייה ו/אוות למעשה לא ייחשבסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד     

 לעיל.  6-ו ,5חצר(, המפורטים בסעיפים  ושטחים אחרים )למעט שטחמשטח הדירה  2%יעלו על     

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

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

 

  .אדריכלים שייןנרשטלארי  "(: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 רבין ירמשרדי פ   "(:המהנדס)להלן "  נון השלדשם האחראי לתכ .9

 .יב יפובאתל  12 חרוצים יד  : כתובת 03-5223575 :פקס 03-5249119 :טלפון  

 office@pr-eng.com :דוא"ל 
 

 

 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב. 
 

 שלא ישנו את יאבבניין, בתנ םוחלקים אחרי חרותירות אהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של ד    * 

 .תף ים ברכוש המשוהבניין או שטח חזית   

 אם יש כזה .  הרשמי  התקן הישראלי דרישות יכל המוצרים והמלאכות יהיו לפ * 

     

 

 .תיאור הבניין  .1

)קומת  קומות מרתף  2מעל  מצאנה קומות מגורים, 7הכולל קומת קרקע ועוד (, 13B,14B) דו אגפי "גבוה" בנין מגורים  1.1

   .(108מגרש עם בניינים במשותפת  -1 מרתף 

   

 ;ורים בלבד למג הנ, הכוו)*(דירות. דירות למגורים 13B:  13מדגם אגף ב 1.2

 ;, הכוונה למגורים בלבד )*(דירות. דירות למגורים 41B:  14מדגם באגף 

 
 

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

 רך אחר.או לכל צו  לעסק,     
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 ה של כל קומהיעודיו בניין כל פירוט הקומות ב – 1טבלה מס'  1.3

 קומות מרתף 

 כינוי או תיאור 

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס כניסה 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 ף קומת מרת

 בלבד   121במגרש 
2- --- 

ה קומתית, מעלית, חדר  אומב : אגףבכל 

 מדרגות. 

 חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,  כללי:

דר  , מאגר מים וחם יחדר עגלות/אופני

מתקנים ומערכות טכניות לפי  משאבות, 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים  

מוכים  או ימוקמו בבניין/ים ס /ו

 ניין. בהוישרתו 

 קומת מרתף 

לשני  )משותפת 

 ( שיםהמגר

1- --- 

 : 121במגרש 

לית, חדר  ע ממבואה קומתית,  : אגףבכל 

 . מדרגות 

 חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים,  כללי:

מתקנים ומערכות   חדר עגלות/אופניים,

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 : 810במגרש 

מעלית, חדר , מבואה קומתית :בנייןל  כב

 . רגות דמ

 ם, מחסני מעברים,  חניות, מיסעות, כללי:

מתקנים  מאגר מים וחדר משאבות, 

המתכננים  יות לפי דרישת נ כומערכות ט 

 והרשויות. 

טרפו )בין המגרשים.  -חדר שנאים

גישה באמצעות חדר מדרגות  

 נפרד, מהפיתוח(.  

, לא  89: חניה מס' 108במגרש 

מקורה   90חניה מס  מקורה, 

 ת. חלקי

מקורה   14חניה מס' : 121במגרש 

 חלקית. 

ממוקמות  ות שונות היתכן ומערכ 

  ם יבניין/ים סמוכבבניין ישרתו גם 

ו בבניין/ים סמוכים  ו/או ימוקמ

 וישרתו הבניין. 

 
 121במגרש  בכל אגף 

 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

3 

 . 13Bגף בא 1)

 ( 14Bבאגף  2

, מבואת  גן(רות )די מגורים :14Bבאגף 

, מעלית, לל כפול(בחלקו ח –לובי כניסה )

חדר לרווחת  ת,  ולחדר מדרגות, חדר עג

 ם ינ מתק (,13B. מחסנים )באגף הדיירים

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

, מבואת  )דירת גן( מגורים :13Bבאגף 

חלקו חלל כפול(, מעלית, ב –כניסה )לובי 

, חדר עגלות, חדר חדר מדרגות, מחסנים

, מתקנים  פים( האג  2-)משותף ל אשפה

המתכננים   ת שומערכות טכניות לפי דרי

 והרשויות. 

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

 מות מגורים וק

 טיפוסיות
1-5 

4 

 בכל קומה

 בכל אגף(  2)

מגורים, מבואה קומתית, חדר מדרגות,  

ת טכניות לפי דרישת  מתקנים ומערכו

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים  קומת

 )מיוחדות(
6-7 

2 

 אגף( בכל  1)

  רדמגורים, מבואה קומתית, מעלית, ח

ות לפי  מדרגות, מתקנים ומערכות טכני

 ים והרשויות. נ נדרישת המתכ 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

)לא מקורה(, חדר   חלל תחום בקירות

יות, מתקנים  מערכות סולאר , מדרגות 

ת(, לפי  ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיו

 והרשויות.   דרישת המתכננים

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
8 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  הגג העליון ל לבמניין הקומות לא נכ 10
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  :והבהרות הערות

  .הבניה יייתכנו שינויים בטבלה בהתאם להיתר )א(

 ה בתקנות התכנון והבניה ]כהגדרתלבניין הקובעת מהכניסות היא הכניסה ו יזלבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרה שיש במקר )ב(

 ה להיתר([. שק)ב  

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

   ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון הבחב'   

 

 :(ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  לס הגג.פמלעד  מרתף ממפלס קומת מקורה : אפיון כל חדר מדרגות ;בכל אגף  1: בניין בפר חדרי המדרגות סמ    

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

 ; 10 :ר התחנות למעליתמספ; בכל אגף  1 :בניין כל ב מספר המעליותיש;  מעליות: 1.5  

 אין. :תבשמנגנון פיקוד ; 8: ליתמספר נוסעים לכל מע   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 ודות גמר:בעחומרי הבניין ו  .2

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

 ; השלד נדסלפי חישובי מה :עובי  , םטרומייתועשים/ו/או בטון מזוין מאלמנטים מ בטון מזוין ומר:ח: ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

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

   רישות התקן הישראלי למניעת החלקה.ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לד                 

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :י מבידוד תר; השלד לפי חישובי מהנדס :בי עו  .בטון מזוין: חומר :תקרה קומתיתה ו רצפ 2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .יועץה תטלפי החל :בשיטה   

  .השלד סמהנדלפי חישובי  עובי: השלד. מנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדס: בטון מזוין, או אלחומר גגות הבניין: 2.4

 :  1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי  .עץולפי הנחיות היעי ניקוז ואיטום: פו שי    

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

 הנדס השלד.ות מהנחילפי  ,(ונגאו בלוק תאי )איט בטון,החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי   

   :1045ישראלי מס'  לפי תקן :בידוד תרמי דס. נההמתכנון : לפי עובי   

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

 קירות חוץ: גימור 2.6

 תר הבניה.יההכל לפי התנאים בדוגמת קרמיקה. קשיח ית ו/או חיפוי ו/או אבן מלאכות תטבעי : אבןעיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

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

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

 .  1  ק ל ח 1004הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  ניקו את שיעור  והיועץ ובכל מקרה יע לד  הש   מהנדס   נחיות ה    

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

 :םי ראשי  מדרגות י חדר 2.8

   ;הנדסלפי חישובי המ עובי:ב. ו בנוי או משול: בטון מזוין אחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

בעל "תו תקן  ,חיפוי בשיפולים+ צבע אקריליקרה. י עד תליבצבע אקרשכבות(, גימור  2) טיח: חומר: פניםרות י קגימור  2.8.2                

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

מכון מטעם  ירוק" ו תקן"ת בעלאקרילי מלבין גימור  + סיד סינתטישכבות 2: טיח חומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:   

  התקנים. 

 אם לדרישות   גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהת ואמדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה : ודסטיםפו  מדרגות 2.8.3 

 חלקה. רך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים כנגד ההתקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאו  

 דין. מעלית יבוצע על פי הוראות כלהוהבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות  . 2279ל בהתאם לת"י כ ה              

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

 חדר המדרגות.מצעות בא: )ראשי( עליה לגג 2.8.5 
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 :בכל אגף יתמבואה )לובי( קומת 2.9

פורצלן,  סורה או קרמיקה או גרניטפוי קשיח, דוגמת אבן ניחגימור קירות פנים יהיו ב: חומר: מתיתמבואה קו  ות פניםגימור קיר 

 תקרה.הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לעד לגובה משקופי 

 לא יבוצע קרה מונמכת )במקרה של תוק"  טי "בעל תו תקן ירסינט מלבין: טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 .ןרצלואבן נסורה או גרניט פ: ריצוףטיח מעל תקרה זו(.                

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

  :אגףבכל  ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

החיפוי  ללת הכניסה, מעפורצלן(, לפחות עד לגובה משקוף ד טאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרני: חומר: פנים קירותימור ג

  יבוצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(.הקשיח 

 ית. דקורטיב או תקרה ו/או תקרת משנה טי דוגמת פוליסיד מלבין סינט: טיח + צבע חומר: גימור תקרה

ישראלי ה, והעומדים בתקן מ"ר 0.64-מאריח בודד לא יפחת  חם מסוג גרניט פורצלן ושטיש( או אריחיאבן נסורה )ש: מרחו: ריצוף

 .קהלמניעת החל

ית , בחז816יום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומינ

 המקומית. ר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשותניין חיצוני ומואהבניין יותקן מספר ב

ארונות . (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,סינטטי דוגמת פוליסיד צבע ב ועבצטיח קירות ותקרה: : למחסניםפרוזדורים 

 ר )צד חיצוני בלבד(.פח צבוע בתנו למערכות:

 :גימור תקרההתקנים.  מכון  יד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעםסבצבוע בבטון : יהגימור קירות חנ :מקורה עבודות גמר חניה 2.11

    ינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.ין סבבמל: בטון צבוע חומר

 , משתלבת ןאו באב מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף  רצפת גימור: מקורה חלקית /מקורה גימור רצפת חניה 

   :משותף לשימושחדרים  2.12

 וכו': חדרים טכנייםחדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :גימור תקרה. (ארונות חשמל, מים וכו' )למעט גומחות,פוליסיד  תסינטטי דוגמצבע ב צבוע: טיח גימור קירות 

 רוק" מטעם מכון התקנים.וע בצבע סינטטי. כל הצבעים, בעל "תו תקן יבטון צב              

 ולב.שמפורצלן או י קרמיקה או טראצו או ריח: אגימור רצפה  

 לדרישות כל דין.ה בקרמיקה )גרניט פורצלן(, בהתאם שעבודות גמר של הרצפה והקירות יע חדר אשפה:

 

  :הערות

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

    .למניעת החלקה 2279ישראלי ם לדרישות התקן האתיהיה נגד החלקה בה משותפים(ובשטחים ה)בדירות  בניין ב ריצוף. 2

 

לטת ע"י מערכת  בעלת פתיחה חשמלית הנש )אלומיניום וזיגוג( המבואה במכלול: יש, משולב בכל אגף ן לבניידלת כניסה  2.13

 (.3.7.8)ראה סעיף ינטרקום שמן, כולל אאינטרקום ומחזיר 

  אין.: ין ינוספת לבנ, יציאהדלת כניסה/ 

 .או סגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אש ש, סגירה אוטומטית באעשן/דלתות אש :חדרי מדרגות תו דלת 2.14

 לפי היתר הבניהכמות, תאור, חומר ו :וחלונות חדרים לשימוש משותף דלתות דלתות פח. דלתות חדרים טכניים:  

 אין.   :קומתי דלתות לובי  15.2

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר ות,ני ח מדרגות, מבואות קומתיים, , לובי, חדרן לבניי הסי בכנ, תאורה        2.16

 וך הדירה  בחדר המדרגות ולחצן מת ר בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועהבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת או                 

  .תלהדלקת  אור בחדר המדרגו                 

 בחלקם החיצוני בלבד( בוע בתנור )פח מכופף צ ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או מחסן,  או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל ונה נפרד,חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למ: דירתייםתאורה במחסנים      2.18

 .חלטתוהובחירת המוכר  עפ"יאליו משויך המחסן  למונה הדירתי              

 של הבניין/ים לפי  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף  : יש.תפותרומכניות משו למערכות אלקטלתאורה ו חיבור חשמל     2.19

            יין וישרתו גם ו/או ימוקמו בבנ במגרש בניין/ים סמוכיםכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בהחלטת החברה )יתכנו מער

 משותפות שישרתו אתהעלויות התיקון של המערכות או /ומים ו, התשל, בכפוף לאישור הרשויות השונותבמגרש וכיםמס בניינן/ים

 (.ת הבית של הבניינים במגרשהבניינים ע"פ העניין ישולמו ע"י נציגויו כלל
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 פרטי זיהוי( –בפרק א'  )בנוסף לאמור תיאור הדירה .3

 

 :*גובה הדירה 3.1  

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

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

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

 

 ליבה הדירה בשטח המינימות משנה. בכל מקרה גורקת, הנמכות מקומיות ותלמעט תחת קורות, מערכות, בליטוהערה: * 

 לי הקבוע על פי דין.יניממהפי התקנות לא יפחת מן הגובה  חלקי דירה על הקבוע לגבי  

 

 

 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'  3.2 

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

 ( 1)חומר קירות אור י ת 

 (2) ר קירות ותקרותמג
 (4)יוומידות אריחי חיפ

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 בס"מ( ים ) ח י מידות אר 

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 ם חדשים בשקלי
 הערות 

 כניסה 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 חדר דיור 
 וןטב  בלוקי בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

בה  בגו חיפוי לכל אורך משטח העבודה  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
.  מעל משטח ארון תחתון  ס"מ 60-כ

 )באם קיים(.  למעט אזור חלון
 --- ( 4) האר חתון ת ארון    על משטח חיפוי מ  ראה פרוט בהערות בהמשך. 

 פינת אוכל 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ר ו ד פרוז 
בלוקי בטון או   ,וןבט

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

 חדר שינה הורים 
 בלוקי בטון בטון,

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

 חדר רחצה הורים 
 חת( )מקל 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

ת  לדמשקוף החיפוי קירות לגובה   אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
+ צבע אקרילי בעל   חות. ומעל טיחלפ

 ירוק" מטעם מכון התקנים. "תו תקן  
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 חדרי שינה 
 בלוקי בטון ,בטון

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

 ממ"ד 
 זוין  מבטון  

 לפי הוראות הג"א 
 . ראה פרוט בהערות בהמשך ןאי ( 3)ראה  לפי מפרט הג"א 

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

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

 עם מכון התקנים. "תו תקן ירוק" מט 
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . ךמשה ב  ראה פרוט בהערות  

 ם י אורח   שרותי 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר

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

 ים. ירוק" מטעם מכון התקנ 
 --- ( 4)ראה  ה חיפוי קרמיק משך. הב  ראה פרוט בהערות 

 מרפסת שירות 
 י בטוןוקל ב  בטון,

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

 מרפסת שמש  
 בטוןבלוקי  בטון,

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

 רות בהמשך. ראה גם פרוט בהע

 ה ס מסתור כבי 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)חרא  או

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2)אחר 

 דירתי  מחסן  
 ( שהוצמד )ככל  

  ן אווטבלוקי ב  בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות גימור  .טיח 
מור תקרה סיד  אקרילי. גי

 סינטטי.  

 גרניט פורצלן

 עובי קירות מחסן לפי החלטת המהנדס.  אין
ממצג החברה  

 רת הקונה לבחי
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 לטבלה:רות הבוההערות 
 

 ככל שיהיו כאלה, ניתן  -ה חצלממתועשים/מתועשים  חוץ בדופן פנים של קירות) בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :רותר קי חומ ( 1) 

 לרבות  של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס, או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטיתשמעטפת הפנים   

 בחדרי  ס.גבי וקבליהיו מ: בטון/בלוקי בטון/בלוקי בטון תאי/ :ות הפנים )חלוקה פנימית(מגורים(. קירי של בנייני דוד תרמיב : 1045בת"י   

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

 תובממ"ד לפי הנחי .נים הרלוונטיםות התקודריש תכנון המהנדסי פל, רמי/ בגר/ או משולבגבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות ( 2)

 הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס. צה, יתכן שמעטפתיטה מתועשת או מתועשת למחבשו צעבאם קירות החוץ יבו פקוד העורף.        

 ם הישראלי. וק" מטעם מכון התקנירי ים יהיו בעלי "תו תקןכל צבעי התקרות וקירות פנ לבן. :גוון  צביעה בצבע אקרילי.  

 לבן. גוון: .פוליסידגמת נטטי דוסי דיסבצביעה  .לפי החלטת החברהאו משולב,  /בגר /גבס: טיח /טיח מר תקרותג

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

 רצלן.  רניט פוג  וג מס יבחר המוכר, ובהתאם למפורט להלן: אריחים   םכר ו/או הספקים שבה פשרויות שיציג המו הקונה  מתוך כמה א 

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

 מהנדרש לחדרים אלו.   חותה  יעת ההחלקה לא תהיה פ נ ממ. דרגת  ס"   33/33

  ר מהצגת אריח במידות אלו המוכר יהיה פטו  ( )עפ"י אישור והצהרת הספק ה  פקאס אינו ניתן ל    ס"מ  45/45וף במידות  ריח לריצ אבמידה ו   

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

   :  מוכר( ות היא להחלטת ה פו )הבחירה בין החל  

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

 סדרות של ריצוף   5לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפחות,   לריצוף, כלומר   לכל מידת אריח המיועד    של ריצוף   רה נוספת סד   ב.   

 טרלי;אחד מהם בגוון בהיר ני   לפחות  דירות מגורים,  בשימוש ב   כיחים אות/גוונים נפוצים וש מג לדו ת/גוונים התואמים  דוגמאו  3-ו           
ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת   2279דרישות ת"י  . העומד ב סוג א' : ומרפסת שרות , שירותיםהחצר רי ריצוף בחד -  

ת ולפח דוגמאות/גוונים    3  -של ריצוף ו ות  סדר  4  קה לבחירה מבין ימ, אריחים מסוג קר R-11וברצפת תא מקלחת R-10 התנגדות להחלקה  

דרגת מניעת   ת לדייר לפי האמור לעיל. מתוך הסדרות והדוגמאות המוצגוחים ייקבעו  י רהא ת מידו  ניטרלי.  -חת מהן היא בגוון בהיר  שא 

ספק, שיבחר שתציג החברה או הדה,  י מ א/גוון/אחת מסוג/דוגמ הרוכש תעשה מ   בחירת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

 ה.על יד 

המתאימים ניטרלי.   -מאות לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר  וג ד  3  -ו סדרות של ריצוף   4סוג א'. לבחירה מבין   :שמבמרפסת שריצוף  -

ג החברה או י צת ממבחר ש כש תעשה ת הרו בחיר  חשוף לגשם. שאינה פחותה לריצוף בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה 

 ך בשיפולים(.חופה בחיפוי קשיח, אין צורמ)במקומות שבהם קיר החוץ  דה.בחר על יהספק, שי

  :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    3לבחירת הרוכש מבין לפחות    -קרמיקה   סוג א'.           

מידות לבחירת ב קהמי)חיפוי קירות בקר יבחר על ידה. או הספק, ש  ה שתציג החבר וון/מידה, ה מאחת מדוגמא/ג ס"מ. בחירת הרוכש תעש

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

נוי יס"מ ללא כל ש 33/33, ס"מ   20/50וספות  ת למפרט וכן במידות נו מציע אריחים המידות דו בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי לה   

גמר הקירות. הקירות, הרצפות והנקזים ידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לת כולל בובנימ רהגית גלויה תבוצע סבמחיר הדירה. לצנר

 ים סמוכים.קי בניין/חדרמים לחל רבלמניעת מע םהרלוונטייבאזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים 

-במידות כ   . ניטרלי   –גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  ת/או גמדו   3סוג א', בחירה מבין לפחות    –ת קרמיקה  ו חיפוי קיר: מטבחחיפוי ב  

ת לכל אורך ו ח ס"מ לפ   60בגובה      . ה ציג החברה או הספק, שיבחר על יד ממבחר שת בחירת הרוכש תעשה    ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/20

ו בקו הסף העליון של החיפוי יבסב ו  חיפוי קירות תואם מאחורי התנור   BIביחידת    ו ל ארון תחתון.  כאשר התנור אינדה )מע ח העבו משט 

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

 . מ"ר   .200  עד   שטח האריח הבודד   . או טראצו   ניט פורצלןרג  סוג א'. ריצוף נרכש(: )ככל ש ריצוף במחסן  ( 5) 

 

  ות:רהע 

 ולא תינתן האפשרות לבחור  ק ממבחר של ספק אחדחירת הרוכש תעשה אך ורב כיש למניעת ספק יודג – דייר/בחירת הרוכש 

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

 חוסמת או בנוי כדוגמת ממעקה אלומיניום משולב עם זכוכית  יה(נקבע אחרת בהיתר הבנ אלת המרפסות )באם מעקו עיצוב – מעקה 

 ם"."מעקים ומסעדי 1142ת ת"י יונחה החזית ולפי        

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

 (. בחגובה/רו ס"מ 20עד ) ה המותר בתקנותובג עד )מדרגה( מונמך/הבגמו יתכן סףגג, /ת שמשביציאה למרפסו 
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 בטבלה. המצויןבה גול שהגובה חיפוי הקירות יע  - חיפוי קירות 

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

 ע"ג הריצוף בדירה. ברקה ע"י החברהלא יבוצע ליטוש ו/או הלמניעת ספק יודגש כי  - ליטוש/הברקה 

 ו/או  פלדה ו/או ( עץ ו/או בטוןן בתוכנית המכרלהתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימור החברה ותבחל ככ ) – , קורה/ותרגולהפ 

  .משולב 

 בח, ארונות למערכותם, בגב ארון מטוחזיתות מחופי קירות יללמעט בשוחות, ס"מ לפ 7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 )גרונג(.ת נופירים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום זואו 

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

 .תמ"מ לפחו 1ראצו  וף טלריצ  

 

 מסמך אחרזה  או בר מכט יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפר יחסות בהערות לעילקנים לגביהם יש התי )מובהר כי ציוד ומת

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ארונות: 3.3

 של הכיור/ הלהתקנה שטוח ח המתאיםהארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פת ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 למדיח כלים.  ל ונקודת חשמל להצתה(, הכנהו)כולל: פתח, נקודת גז לביש ים מובנותהכנה לכירי

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

 לפחות מעל  ס"מ  90 -ח העבודה יהיה כטות. גובה סף עליון של משס"מ לפח  60-חזית הדלתות, יהיה  כ לעומק הארון, כול                   

 ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון. 10 -ארון הגבהה )סוקל( בגובה של כבתחתית ה פה.צהרסף   

 "."פתרונות פינהינה של הארון יותקנו כל עומקו. ביחידות הפלו"מ לפחות, לכל גובהו ס 60הארון יכלול יחידת מגירות ברוחב    

 ואחד בהיר ניטרלי( שיוצגו ע"י לבן גוונים לפחות )מהם אחד  5ך הרוכש מתורת יבח. לקהייפורמציפוי חיצוני: : מתכת. ידיות  

  בגוון לבן.ן ימו/או מל קהייפורמ: יםפנימי וגמר מדפציפוי החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה.   

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  תמידו   

    ג'ח ראה נספ :התחתון לזיכוי בעד ארון המטבח  ירחמ  

     

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

ם וליישעם לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440  דרישות ת"יל (, העונהךרת אבן קיסר או שווה עטבעית או פולימרית )כדוגמ

יותקן קנט  בהיקף המשטח המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור.יקפם. ה כלב ס"מ ביחס לחזית הארונות 2בהבלטה של 

ל  ת המשטח ככיזעם עיבוד בח נט מוגבהי להעדיף התקנה ללא קשאעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )הקונה ר

 ביצוע זה(.  יכוי בגין איז. לא יינתן בכל היקף המשטחלל אף מים הנדרש כו

  חלק תחתון, בחמטה לפי ארוןמידות: 

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

  דבקה ולא לוח בודד אחד(.ה. לוחות השיש/אבן קיסר יהיו ב(ניטרלים אלו יהיה בהיר ווניגמ)אחד  גוונים לפחות    

  

 אין. :יון לע בחמטארון    3.3.2 

 

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

 .  ס"מ לפחות 80 -כ מידות:וצירי נירוסטה.  ,תולרבות מגרה/ות, דלת/או שיש, רלי( נטגי)אקוורץ  או  מחרס   

  ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהאימפור: פנימי ציפוי . קהאיפורמפוי חיצוני: י צ  

    ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון   

 

 

               :הערות  

)פינה ככל  לאורך הקיר . המדידה.3.23סעיף בוהכל בכפוף להערה  מטר אורך 06.מטבח ת ארונו  כללית של ךורא דתמדי    (1) 

המשולבים בתוך מקרר(  טע)למ המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב (. חלליםבאורך הארון  פעמיים מחושבת מתיי שק

   זה. אורי ה מתיטי ו כסשביח ונות המטבח, לארא רךאו מידות ב 5% -טיות עד כס באורך הארונות. הארונות יכללו 
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מטבח לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות הה ונהקבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על זיכוי ע במקרה של ( 2) 

 תח/ים אלו לצורך תחזוקה.פים. יש לאפשר גישה לפתו פתח/י גישה לקולטן/ים מש קיימים

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  ון ראב מובנים 'וכו  תנור ,יחמד של הארון לצורך התקנה תכנון  (3)

  דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את כרהמו  על ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     

ח די של מים וניקוז למ תשו דרהנ ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים הכלים החשמליים להתקנת שיועדו  במקומות                       

 ובמועד שהחברה תנחה את  ע קבת ל בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברהלדווח ע באחריות הקונהתחת הכיור.           

 . הרוכש         

 

  מיתקנים לתליית כביסה: 3.4

 יית הכביסה.ן תלאשר ממנו תהיה גישה ישירה למתק ,מרפסת/הממוקם במרפסת השרות בקיר חוץ פתח              

אורך מינימלי סה פלסטיק, בביכ  ליחב 5,  יםגלגלכולל  ניצבים ולוונים()מג תכתממ מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהני צו חימיתקן 

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

 שווה ערך בחצר. מתקןלדירות הגן: אפשר שיותקן  

 .5100לי קן ישראתמחומר עמיד העומד בתיאור: : כביסהור תסמ 

 

 

    )מידות בס"מ(  ת, חלונות ותריסים בדירהלתו ת דרשימ – 3טבלה מס'  3.5

 יסיםרת חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

ומר )עץ ח
אלומיניום/  

 מתכת(

  ה )צירחפתיסוג 
 רר( (/ נג כע"כ

כמות ומידת  
 תח הבנוי הפ

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

ה  יחתפסוג 
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

ציר/  תיחה)סוג פ
כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי(

 ה יסנכ

1 

 ציר רגילה  לדה בטחוןפ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 235/220-כ --- 235/220-כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 135/115 -כ 135/115-כ ---

נה  חדר שי
 1 םיהור

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 135/115 -כ 135/115 -כ 80/210-כ

 2חדר שינה 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ' מזוגג ומאל

1 

 גלילה ידני ' אלומ אלומ' 

 135/115 -כ 135/115 -כ 80/210-כ

 3 ה חדר שינ

1 

 ילה ציר רג עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  ומ' מזוגג לא

1 

 גלילה ידני אלומ'  אלומ' 

 135/115 -כ 135/115 -כ 80/210-כ

 ממ"ד  
)משמש  

כחדר שינה  
4) 

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
(.  ציר )רגילה
 וץ פתיחה ח

1 

 אלומ' מזוגג 
 ו.ע.כ אנגרר כ

לפי הנחיות  
 הג"א 

1 

 .  לכיס נגרר   ' מאלו אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

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

--- --- 
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 יסיםרת חלונות   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

ומר )עץ ח
אלומיניום/  

 מתכת(

  ה )צירחפתיסוג 
 רר( (/ נג כע"כ

כמות ומידת  
 תח הבנוי הפ

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(

ה  יחתפסוג 
כע"כ/  /)ציר

 נגרר/כיס( 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 חומר שלבים 

ציר/  תיחה)סוג פ
כ.ע.כ/נגרר/  
 כיס/חשמלי(

ח. רחצה  
 הורים

1 

 ציר רגילה    +צוהר עץ 

1 

 אלומ' מזוגג 
 נטוי
 ( )קיפ

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ

ח. רחצה  
 כללי

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

--- 
 אוורור 
 מכני

--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/210-כ

 שירותי
 אורחים

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

--- 
 אוורור 
 מכני

--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 תושיר

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 כ . כ.ע   ררנג מזוגג מ' אלו

--- 

--- --- --- 

 --- 135/115 -כ 80/210 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( שהוצמד 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ה(.ישכם הרכלהסרף ו מסמך אחר שצזה או ברט מכר פבטבלה, במ צוין )הקיים בפועל רק באם 

ת למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית ודובפתיחת ציר רגילה. הדלתות תהיינה עמי 23דלת עץ לבודה בהתאם לתקן ישראלי מס' = עץ  תדל .א

 = סוגרגילה ציר , אלומיניוםהיועץ  הנחיות ילפ סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ' . יתר בסעיף י' בהמשך(חות )ראה פרוט ס"מ לפ 7הדלת בגובה 

ת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיס( בקיר, נגרר = כנף ניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(סב נטוי = פתיחה משתפלת )נטוי(, קיפ  ,הפתיח

אטם כולל  צף מוקתן ילוי פוליאור(,  במית היצרןוניום )בעובי לפי הנחיעשויים פח אלומי: שלבי התריסים תריסים ,יתנועה אנכ= כנף בתגיליוטינה 

  (.בחדר דיורחשמלית, ה)גיבוי ידני אחד, לגלילה  י= תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלגלילה . ם לאטימה מוגברתבין השלבי ימגו

 דלתות/כ הסה"לדירה תתאים כללית בהכמות השובלבד  בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאוע , משותפים לשני חדרים יכולות להופידלתות/חלונות . ב

 .מיזוג האוויר ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת 3ת בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד  צוינומהונות לח

לוחות  יים משנבהמורכ, לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד( תויטרינו  /חלונות  .ג

תקן ואביזרים  ותהחלונות ורכיביהם יהיו בעלי  מ(.מ" 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 בעובי גוג)זי הםניויר ביאו ווחרזכוכית עם מ

רשה תקין מול ידי מענו גנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקצירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנ ,EPDMכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי מקוריים, וב

 יותקן ת,החלונו לכל במסילות :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורף , נגרר  ניום מזוגג עם כנף/ים פלדהוג אלומיסמן חלו יהיהבממ"ד  רן.צמטעם הי

 .אחת רשת לכנף  כהכנה במסילה נוסף  נתיב

 תופסת שרלמרפונה אם ח בבלרבות במט (אוורור יה נדרשנ)בחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והב י לקיר חיצונ ון ו/או דלת מזוגגתר חלבהעד .ד

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

  ם.לומיניויועץ האעפ"י תכנון סוג פרופיל, גוון,  .עשויים אלומיניום סיםי רמסגרות החלונות והת .ה

 . ה )"חלב"(מאו עמושקופה  תבטיחותיזכוכית תותקן  יש חלונות(, אם)ב ושירותים רחצהבחדרי  . ו 

 . דרישות כיבוי אש   לפי או רפפות קבועות,  / ו   ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ( יעשה באמצעות חלון  מחסן   ש כ ל שנר כ כ )   המחסן   ור ור ו א  . ז 

ת מערכו, (טלסקופית)פנורמית/ עינית הצצהנוסף,  סגר בטחון פנימי 5044ן ישראל ת לתקתואמ רב בריח, . דלת פלדה )ביטחון(דלת כניסה .ח

מ  "מ 1.25משקוף בניה מפלדה מגולוונת בעובי של  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף  ,"רוזטותנעה ו"ידית ר, ד, מגן ציליניםציר

 רת המוכר.. גמר לגוון לפי בחייניל או צביעה בתנורלפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ו

  בטחון/אש.קרקע יתכן ויותקנו דלתות  תת בקומרוסה לדיכני, בתרשות הכבאו יותהנח לפי .רהבבחירת החגוון לפי  וניל,  ציפוי ממ"דדלת  .ט

בכל היבט  ערך או מילוי אחר שווה/ומילוי פלקסבורד  חות מודבקים על מסגרת עםולכנף הדלת תהיה עשויה משתי  :פנים מכלולי דלתות .י

המתאים  צוני מתועשיחציפוי ע או צב או יקהיגמר פורמת. קוף הדללסוג מש אחר. צירים יותקנו בהתאם טיקה, קיים,חוזק, אקוס –תפקודי 
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בהתאם לתקן ישראלי משקוף הדלת יהיה  .ותצדדים לפח 3-מצופה ב בהיקף כנף הדלת )קנט( ., עם ידיות מתכת משני הצדדיםלעמידות במים

 תח/ מקל רי אמבטיהחדב  .ה עמיד למיםנתו יהיאחר התקל. המשקוף אטימה יר תואם לדלת כולל פסהלבשות פולימרי או עץ בגמ בעל  23' מס

גוונים לפחות  3 מגוון דוגמאות שיוצגו לו ומתוך כש מתוךורלבחירת ה גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-י "תפוס פנוי" וצוהר/ צומנעול סיבובי דמו

 ו הספק/ים שיבחר/ו על ידה.די החברה ו/אמהם לבן(, שיוצגו על י)אחד 

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( םורח)ב מתיקו חילוץתח כפ זהמוכר  דירהבובפתח בממ"ד  -פתח חילוץ  .יא

 ן הפתיחה.החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג הרשויות המוסמכו בפתח שיוכרז ע"י

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  נגררת,/הנפתחת, אטומה לדהת פלמוגן הינה דלמרחב  כניסהת לד :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

עוגלים ום + זיגוג וכן  פתחי אוורור ממיניכנפיים לפתיחה. חלון אלו 2אחת או שתיים, הנגררות לכיס ו/או  ף נס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כ

פתח וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )אויר  ןוסינ כתמער התקנת .רוקפ, וניתנים ל)פלנצ'(ת פלדה וחסומים בדיסקא בקוטרים שונים,

י הרמתקן הסינון, ע"י החברה אם סופק יודגש שב (.2010)תקנות הג"א מאי  מידות היצרן.ות המערכת לפי דיהפרעה מקומית. מ רוצתיהאוורור 

שהוסמכו לכך ע"י  ואטימות נוספת ע"י הגורמים ינותקתבדיקת וכש, יחייב הר יע"רוקו יפן לכורף, יקוד העפאושרו ע"י ונבדקו תקינתו והתקנתו ש

על לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפוין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר בכל מקרה של סתירה ב למניעת ספק יודגש כי פיקוד העורף.

 ורף.עהתואם הנחיות מעודכנות של פיקוד ה

 

 

 

 

 טרים בדירהים סני כלתברואה ו י קנמת – 4ה מס' טבל 3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   
 

 מיתקן
 מיקום

 שרותי אורחים מטבח
 חדר רחצה 

 הורים
  רחצהחדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

 כיור מטבח
 ה()בודדת/כפול

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין וי ₪ זיכ

 ור רחצהי כ

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ --- ---

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

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

 לנטילת ידיים ורכי 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- ₪ זיכוי 

וארגז  אסלה
 )ב'( שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- ת היצרןדוימלפי  לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן ---

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 חתמקל

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
ל דין כלפי הוראות 

 ךאה בהמשר
170/70  

 (יהבטאמ)
--- --- 

 --- --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- --- זיכוי ₪ 
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 מיתקן
 מיקום

 שרותי אורחים מטבח
 חדר רחצה 

 הורים
  רחצהחדר 

 כללי
 אחר מרפסת שרות 

קרים  למים סוללה
מהקיר  כיור,חמים ל/

 או מהמשטח

 --- --- פרח/מערבל  רבל פרח/מע פרח פרח דגם 

 --- --- א' א' א' א' סוג

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

מבטיה ה לאללסו 
 ים קרים וחמיםלמ

 --- --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- --- סוג

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

סוללה למקלחת 
 ם קרים וחמיםלמי 

 --- --- דגם

  רךד-רב
 ץ)אינטרפו

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- --- סוג

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

 --- יש --- --- --- --- כביסה ולניקוז תחיבור מים מכונ

 לשרוול וניתבדופן חיצ 4פתח "
 ,מייבש כביסהמ  פליטת אדים

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

 כליםמדיח  הכנה לחיבור
כוללת ברז והכנה לחיבור ההכנה )

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

 --- --- --- --- --- אין )ברז ניל( ק' מים למקררנ

 --- --- --- --- --- 1 ז לבישול )הכנה(נקודת ג

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

 :ואחרות הטבלל ערותה

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

  נירוסטה בהתקנה גרניט/ מחרס/ סילי קוורץ/ קוורץ ,לבחירת הקונה: ס"מ( 80/46 -ס"מ או כפולה כ 40/60-)בודדת במידות כ מטבח כיור  )א(

 חרס: כיור רחצה לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. לחני )אינטגרלי(:חצה שו כיור ר. יור(ר הכ)לפי סוג חומ תחתונהבהתקנה  או  שטוחה

 .רן/ספק, שיבחר ע"י החברהלפי היצ, במידות חרס כיור נטילת ידיים:. החלטת תוצרת לפי ,ס"מ 40/50-מידות כ

 )מושב(  :כיסוי אסלהרה. טת החבלפי החל וצרתת . 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6) ו כמותיד חרס,/סמוי ארגז שטיפה: לויה.ת: אסלה )ב( 

 .בעל צירי נירוסטהכבד  פלסטי               

 ינות ומיטת תמיכה שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפמ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי,  3.5מחומר אקרילי בעובי  התהי אמבטיה:   

 לפחות מצופה אמאייל. מ"מ 2.5מפח בעובי  ופיןלחיל . ברזל מגלוון מפרופילי               

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

 ;המשטח       

והוא ימוקם  בציפוי כרום ניקל ,כמותי גנון קרמי דול מנמיקסר בע פרח/מערבל : דגם:ת מטבח. לקער)כולל חסכם( ם קרים/חמיםסוללה למי   (ג) 

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

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

  או העבודה משטח מישור עלוהם ימוקמו    בציפוי כרום ניקל,  פיה  ערבל: פרח/מ: דגם()כולל חסכמים  חצהלכיור/י ר, רים/חמיםסוללה למים ק )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3לבחירה מתוך  ות,ס"מ לפח 15ולעומק  ס"מ לפחות 15 -באורך כ  :תהיינה ברז ותדמי ,הכיור  
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 ר/ו על ידה. החברה/קבלן ו/או הספק/ים שיבח ע"י  

 ית תהכוללת יציאה תח ,בציפוי כרום ניקל תותקן סוללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר :באמבטיה :כמים()כולל חס מיםים/חסוללה למים קר )ה( 

 פחות ומזלף. ס"מ ל 60קה טלסקופי ומוביל אנכי באורך צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החללמיל' האמבטיה   

שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך צינור כולל ם ניקל כרו יפוי, בצ(3רב דרך )/מערבל -הקיר מדגם: : למקלחת  

 מ"מ.   15קלחת בקוטר ס"מ וראש מ 30ילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך חס"מ לפחות ומזלף. ל 60  

 .בחר/ו על ידהם שירה/קבלן ו/או הספק/יוצגו ע"י החבשי סדרות 3מקלחת, לבחירה מתוך סוללות האמבטיה/  

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

 .לבן :גוון הקבועות )ז( 

 . לוהזנת חשמ לקו דלוחין או שפכים( וחיבור 2007תיקון אוג'  -)הל"ת חמים : מים קרים, מיםהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח( 

  

 בלבד ללא אביזרי קצה. נחושת ר אחרת, צנרתנאמ : באם לאכנה לנק' גזה )י( 

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

 ים בתקן ישראלישעומד קבועותלבחור או לרכוש  ות הרוכש,, באחריבאם אינם ממבחר החברה -קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( )יב( 

 .  R-11 -ולא פחות מ למניעת החלקה  

 = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.  פרח קבוע. שרוולמתוך  הנשלף  אש ברז ר=  נשלף )יג( 

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

 ניהם.ת ברז ו/או שים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפייטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמני)א דרך-רב  

  

 רחהתייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אהם יש ומתקנים לגבי יוד )מובהר כי צ

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 , ברצפה, הבניין( למשותפים לכלו)בחלקם יתכן ורת לקולטני ביוב צנרת ופתחי ביק: אחר ם בדירה, לכל צורךאביזרי אינסטלציה נוספי    3.6.1 

 רישות כיבוי אש(. דוכמות, עפ"י  )מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, הך לתקרירות או בסמובק  

 בין  וכבלי פיקוד להעברת גזוצנרת  מפוצלו/או  זייני מרכהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מלפי החלטת מ ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

 שרות ו/או במסדרון, במרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  מיועד. מיקום למאיידיועד המקום מעבה, עד המיעד להמיקום המיו  

  .הרהחבתור כביסה,לפי החלטת מהנדס עליון ו/או במס בגג  למעבה מיועדעפ"י החלטת החברה. מיקום   

 כת הסולארית תהיהת המערכל דין. התקנאות תהיה לפי הורולארית צעות מערכת סבאמהספקת מים חמים לדירות    3.6.2

 . מים והתקן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(חלרבות גיבוי חשמלי לדוד המים ה 579בהתאם לדרישות תקן ישראלי       

מפסק  כוללקוצב זמן )טיימר( ה חשמלי והתקן ארית וכולל חימום עם אלמנט עזרקן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכת הסוללכל דירה יות  

 ן מראש את זמני ההפעלה.  ר לתכנבמאפש 

וצב והתקן ק, יעשה חימום המים באמצעות חשמל עות מערכת סולאריתצבאמלדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים   

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

גג עליון  או בסמוך להשירות או כגון במרפסת  ך נגישמקום מוסתר אב: דמיקום הדו  ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד(             

       מהנדס האינסטלציה. תכנוןלפי  

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

    .הגן בלבדיש, בדירות  :דלי""ברז  3.6.4

 החלטת החברה(. ום לפי)מיק : ישירהם לדהכנה למונה מי  3.6.5

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

 פלסטי. :שפכים: פלסטי, דלוחין   

 יש.: ועד נקודת הגז במטבח ה ממקור הגזצנרת גז בדיר 3.6.7

 .: ישה גז לדירההכנה למונ 3.6.8
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  :ערהה 

 ת, ברזי ניתוק, והתאמ, ם עבור מחברים, מאריכיםתשלומחיר הדירה אינו כולל לפי החלטת החברה. הינו דירה, ב הגז נק'מיקום  

 ר הגז, עצמו לחיבו התקנת המונה והמונההנדרשים לצורך ון מלאי ותשלומים נוספים , מיסים, ריכוז מונים, פיקדמונה פיקדון 

 ,)הכנה בלבד( בשרוול פלסטי לתחמושצנרת אספקת גז  בבניין.החברה לפעול  ת ע"יהגז המורשי' בלח תהקונה ישירו ם ישלםאות 

 ירה.דכלולה במחיר ה 

 

 

 (טבלה זו  )ראה הערות לאחר מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 

 ח ג'ית תקע ונקודות טלפון, ראה נספמחיר זיכוי לנקודות מאור, ב
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 התקר /קיר
 לל מפסקכו 

 תקע  בית
 ילרג

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"הס

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 פעמון+ לחצן -
 אינטרקום  -

ללובי   מפסק תאורה -
 . קומתי/חדר מדרגות

 . ח חשמל דירתילו -
ל  ארון תקשורת כול -

 . ע שק
 זיה טלווי/טלפוניה  -

  דיור חדר
 לאוכ ופינת

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -תריס חשמלי 
ת  לנקודת חשמל להפע 

 התריס. 

 פרוזדור
1 

)כולל מפסק  
 מחליף( 

1 - - - 

  3רך מעל בפרוזדור באו
מ' או בפרוזדור הכולל  

  ודותנק 2ר", פניית "
 יף. מאור לפחות + מחל 

 1  חמטב

6 
)אחד מהם  

חד  כפול, א
הם מוגן  מ

בדרגת  מים 
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

מיקום השקעים, בתי  
ל  ע התקע יהיה מ

משטח העבודה ככול  
האפשר ובהתאם  

לתכנון המטבח יותקנו  
כח נפרדים  שקעי 

 למדיח, לתנור, למקרר 

ה נשי  חדר
 הורים

1 
)כולל מפסק  

  ףמחלי
 ( מנורהל

4 
שניים ליד  )

 המיטה( 
- 1 1 

'  אינטרקום )נק  -
 דיבור בלבד( שמע/

   רחצה חדר
 הורים

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- - 

 - 1 1 - 3 1 חדרי שינה

 /ד"ממ
 ח. שינה

  מנורה לפי
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

ד  ופיק  תקנות פי ל
 העורף

 החדר רחצ
 )אמבטיה(

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

בית תקע  )
 לתנור( 

- 

זמן  + התקן קוצב  
דוד  הכולל מפסק ל

מש במיקום עפ"י  הש
 התכנון. 

 אוורור מכני +

 - - - - 1 שירותים
 בהעדר חלון, 

הכנה לנק' אוורור מכני  
 + מפסק היכן שנידרש. 

 שרות  מרפסת
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מים  מוגן
 ביסה, כ)מכונת 

 (המייבש כביס 

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
  לי + כולל תריס חשמ

חה  ון פתימפסק + מנגנ
 ידני. 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 התקר /קיר
 לל מפסקכו 

 תקע  בית
 ילרג

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  בית
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"הס

 אחר/ הערות

 מחסן
)ככל 

 (דמשהוצ

1 - 1 - - 

צריכת החשמל של  
המחסן תחובר לשעון  
החשמל הדירתי אליו  

משויך המחסן. או  
זנות  לחילופין שה 

החשמל של כל  
רו למונה  נים יחובהמחס 

ף ונפרד  ת משו
לבד, או  בלמחסנים 

מונה נפרד לכל מחסן,  
להחלטת המוכר ועפ"י  

 בחירתו. 

 ורמסת
 ביסהכ

- - - 
1 
הכנה  )פקט 

 למזגן(
- - 

    

  ת לטבלה ואחרותו הער

 ת.הדלקה אחארמטורה(, כולל נקודת אהיל/  -בית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסוי = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

  כל שקע בנפרד(.נספר  תר בפנל אחד,ו יו)שני שקעים א ון מזרם חשמל רגיל.בודד לחיבור מתקן חשמלי הניז "= "שקע ור )רגיל(אבית תקע מ (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5צע בכבלים והחיבור יב

בור יהח ל שקע בנפרד(.כל אחד, נספר יותר בפנ)שני שקעים או  ל רגילהניזון מזרם חשמ שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 חות. ממ"ר לפ 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספתקיר(, המצוינים בסעיף א'  ל נקודות המאור )בתקרה אוש דלקהלבד לאופן ההור בתא נקודת מאור הדלקה כפולה= (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 נפרד עם  מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד רד )כל נק' במעגלפמעגל חשמלי נעל גבי  "שקע/ים" הנמצא/ים = דבית תקע מעגל נפר (ה)

 מ"מ .  2.5קבלים  

 בדרגת הגנה גבוהה.נו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים יבית תקע מוגן שאאו אחר=  IP44ה עם דרגות הגנתקע בית  (ו)

מחשבים, בין  –טלפוניה, נקודת תקשורת  וד וכוללות נקודתחקומפלט( או לת ביחד )נקודו 3= )מחשב( קשורתטלפון חוץ/תטלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםשידורי כבלים.   תור, ואפשרות לחיבור לקליטבה כאמטת שידורי חולקליחיבור  –נקודת טלוויזיה 

 .כיסוי לכול 1מודול  55א סוקופ נה בקירקודת ההכמריכוז התקשורת ועד נ נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה

 .(ת שומר לפי הענייןדעמלדלת כניסה למבנה או ל)פנים  קצה לתקשורת יזרינקודה/ות מלאות כולל אבנטרקום(= נקודת טלפון פנים )אי  (ח)

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

כנה ודת ההקשורת ועד נקוז תהכנה לנק' תקשורת )מחשב( מריכ ד.נרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבצין אחרת הכוונה לובאם לא צה"=  "הכנ (י)

מניעת ספק ל"מפזר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(.  יותקן )באחריות הדייר(,מעל דלת חדר הרחצה חימום נמצאת  רבאם ההכנה לתנובקיר. 

 ים.לתנור חימום כוללת שקע מוגן מ ההכנה ע"י החברה. ם לא מסופקיםצעי חימויודגש כי אמ

דליקים/מכבים את אותה/ם אים בריחוק ביניהם, אך מצאביזרים נפרדים שונים הנממשני  דלקה/ כיבוי,ת להנקודה/ות מאור הניתנו =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

ת לכיריים. הנקודה תחובר ישירו ןתחת למקום המתוכנמארון המטבח, פאזית ב תותקן נקודת תלתפאזי= בדירת מגורים הכוללת חיבור תלת  (יב)

 בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי. תתכלול את כל החיווט לרבו הנקודה. 5*2.5בכבל ווט למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותח

 

 חראכר זה  או במסמך מטבלה, במפרט יין כך בותקנו בפועל רק באם צו )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל י 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   מנגנון שבת לתאורת ור מדרגות דבח לחצן להדלקת אור .יש: ת מאורו קומה: נקוד בכל חדר מדרגות/ מבואה קומתית:   3.7.1 

  יש. :תבמבואה קומתי לקת אור לחצן מתוך הדירה להד .יש לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

 .)בקשה להיתר(ניה ת( בדירה על פי תקנות התכנון והב: הכנת שרוולים )צינורוון חוץ פטל 3.7.2 

  ,זמזם :לצלי  .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגאביזרי הדלקה/שקע 3.7.4 
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ך בתו  )כולל שקע רגיל(,דירתי ת רולוח תקשו  (בעתיד לצורך הרחבה מודולים 6-ל השארת מקום פנוי ל)כולדירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.שעון שבת: : יש. קי פחתמפס ס החשמל.מהנדלפי תכנון   מיקום: .: ישהדירה

 כולל קוצב זמן.  : יש.חשמלי שמש/מים,  נקודת חשמל לדוד 3.7.6 

 .מן ויותקן ע"י וע"ח הקונה(זתקנת מונה אשר יוהכולל הזמנה ורה אינו מחיר הדיאמפר. ) 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7 

 ן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומתצ, כולל לחשמע דיבור טרקום)אינ .5 פורט בטבלה: כממיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.: אינפרדת(ל סגור )ת טלוויזיה נוספת במעגמערכ 3.7.9 

  תרוצילקליטת טלוויזיה רב עבור לכבלים לחי הכנה :טלוויזיהטת שידורי י הכנה לקל 3.7.10 

.  לחילופין (אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבע"י הקונה ישירות  םלא חיבור בפועל  אשר ישולמיר ולללא מ)   

ע"י הקונה  שכ)ללא ממיר דירתי אשר ייר M.F ודיור 33, 1,2רוץ עליטת שידורי לק ניניםאו למספר ב ןלבנייזית אנטנת צלחת מרכ  

 מספק שרות זה(.  

 :אחריםמיתקנים  3.7.11 

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

החשמל ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים המערכת .הדירתית החשמל צריכת של הרולבק לניטור מערכת ןתותק דירה בכל -  

 .המשתנים שמלחה ריפיתע הזנת פשרותא תהישראלי   

 :תכלול המערכת                                    

 חשמלי זרם המודד יברכ על תמתבסס אשר הדירתית חשמלה בלוח מדידה יחידת                                   

 ; לחוטיא שידורל תקשורת דתיחי) פאזי תלת לוח עבור זרם חיישני שהשלו                                   (

 אותם ומציג מקומית בצורה הנתונים את ומעבד המקבל אלחוטי דיגיטלי צג                                     

 הכניסה בואתבמ / הכניסה לדלת בסמוך ,דירהה בפנים יותקן הצג ; ברורה צורהב                                    

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת האנרגיה השוטפת צריכת נתוני את לפחות יציג הצג; הפמהרצ 'מ 1.5  ובגובה גישנ במקום                                    

                                .הכספית                                   

 .3.5ה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף חיבור לתריס/ים חשמלי/ים. רא -

 

 מום, בדירה:חירור / מתקני קי  .4

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

 חלקי לכל וקצר יעיל ראווי פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד יידאלמ מתוכנן וםמיק . 1                    

 ;הדירה     

                         כנןהמתו המיקום בין הרצפה יבמילו ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע  .2                   

  מוצא .הכביסה מסתור לניקוז או רצפה למחסום ידהמאי זניקו 3* 2.5רד נפ מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה וםהמיק ועד למאייד                         

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

 .קיר המסדרון על התרמוסטט וםלמיק עד המאייד ממיקום קיר ודקלפי ריק שרוול נתקהת                   3.

 .אוויר מיזוג מהנדס ידי על המערכת ןולתכנ בהתאם יהיה ההכנות ם. מיקו4                  

 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 ול:לי בממ"ד. במקרה זה ההכנה תכליוצע הכנה למזגן עבקוד העורף, תשור פי.       *באי6  

 לוח החשמל. מ ישירה נפרדת הזנהשמל ח נקודת -                    

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

 צנע ומוסתר ע"פ התכנון.ועבה יהיה במקום מממיקום ה -                    

 נדס מיזוג האויר.מהתכנון "ל בהתאם לת הננוכל ההכ  -                            

 לכל  מיזוג מאפשר אינו רההדי תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןגן מפוצלזמ 4.2

 כל את שתכלול ירההד חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני רכתעמ באמצעות יהחלק  

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, ת חשמלרצנ לרבות הנדרשות שתיותהת   

  .איןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:  4.3

   .: איןהפועל בגזתנור חימום   4.4

 (.)בחדרי רחצה .מוגן שקע הכוללת וםחימ לתנור נקודה תבוצע. : איןלחימום הפועל בחשמ תנור  4.5

 .אין: םרדיאטורי   4.6
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 : אין.םקונבקטורים חשמליי   4.7

 .: איןחימום תת רצפתי   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 
 
 

 
 דירה, במחסן:סידורי כיבוי אש ובטיחות ב* .5

 .: יש)באם נרכש( במחסן  .אותדרש ע"י רשות הכביככל שי: הירדב )ספרינקלרים(: תי אש אוטומטי ת כיבו מערכ 5.1  

 ."י רשות הכבאותע דרשישיככל : עשן  גלאי  5.2  

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

 

 , ות הכבאותע"י רש דרשי י , ככל שעליהם יפוי לרבות חיפוי/צ ,כיבוי ובטיחות אלו  גילוי, סידורי * התקנת   

 יות.כנונתי ך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות , ו/או שיסומנו אכנית המכרבתו  יוצגו  לא בהכרח    

 

 תוח ושונות:פי בודות ע .6

 חניה 6.1 

  תחום המגרש;: בכולם. ולא פחות ממקום חניה אחד לדירה לפי היתר הבניה: לבניין/ים סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 . ים או בבטון צבוע בסיד סינטטייעשו בטיח פנ :רות פנים המרתףי גימור ק. ת המרתףובקומהחניות  כל               

  ;אין: ט()לפר רת במקום אחחניו   

 כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, נכים )פרטית/משותפת(לחניה  6.1.2   

 )עם הצגת תג נכה רשמי  להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה  תוח ובנספח החניהימגרש/סביבה/פכנית החנייה לנכים כמסומן בת             

 נכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו נכה. דר רוכש עטעם משרד התחבורה(, ובהמ                                 

 יש.: אורהמערכת ת .מוחלק בטון :יתמקורה חלק /חניה מקורה גמר רצפת 6.1.3  

 יש. :ישה לחניה מהכבישג 6.1.4  

 המכר. כניתבת: לפי סימון מיקום אחת לפחות.: המספר חניות לדיר 6.1.5  

    אין. :לחניהבכניסה ום חסמ 6.1.6  

 

 פיתוח המגרש 6.2 

 .יןלבנ הכניסה למבואת עד ובמהרח חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום                               

 ]ניןלב היסהכנ מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  סהכני שביל תכלול החיצונית רחבהה                               

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

 .עיתאבנים משתלבות/ אבן טב /: בטון/ גרנוליט/ אספלטשבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .רוון בהיבעל ג הניתןככל  הריצוף יהיה .משתלבות/ אבן טבעית בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים :: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2 

 גינון חסכוני במים בהתאם  .יש :צמחיה)על פי סימון בתכנית  מצורפת(.  .יש: תפתו חצר מש 6.2.3  

   החקלאות. להנחיות משרד                                 

 .: ישתפתו מש רשת השקיה 6.2.4

 ן וללא מערכת השקיה. נלא מגו לשטח  ונהוהכ חצר,. )מכרנית התוכ לפי :דריציאה לחצר מח; יש: לדירה/ות הגן חצר, צמודה  6.2.5  

 יעשה ע"י הרוכש בעת  הבניין(מים משולי  : סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקתהערה   

 .הפרטית הסידור הגינ    

 ,כו'(ושוחות  צנרת,ים,  /מרזב)ל , חלחוומים ביובת, גז, יתכן גישמה/ו: צמודה לדירה/ות גן פירוט מערכות משותפות, בחצר ה 6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

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

 יה ודרישת הרשויות. נלפי היתר הבומר: ח: ת של המגרשו /גדר בחזית 6.2.8  

 .רהת החבקביעולפי  תלפי תוכנית הפיתוח המאושרממוצע  בגובה   

 אין.(: בחלקה קומה פתוחה) ומת עמודים מפולשתק 6.2.9  
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   מערכות משותפות .7

 מערכת גז:  7.1 

 המתואר בתוכנית  קוםיובמ ,עם חברת הגז , בתאוםקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות מרכזי סידור הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

 ת הנאה וזיק נההצורך תינת תבמיד המקומית. רשותישות הפ"י דרע ו/או ברהע"י החאו הבניין או במיקום אחר שיקבע  המגרש   

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 ברת הגז.ח וצנרת אספקת הגז הינם בבעלות ,צובר/י הגז כאמורמובהר בזאת כי    

 ;: ישמרכזי לדירה רממקו צנרת גז  7.1.2  

 (.63.סעיף ) 4לה ה טברא: וםמיק: יש. רת אספקת גז בתוך הדירהצנ 7.1.3  

 

 :אש י סידורים לכיבו  7.2 

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 7.2.1  

 כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.הלפי דרישות רשות  :ת/פרוזדוריםאו במבו מערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 יות יועץ הבטיחות.חות רשות הכיבוי והני דרישלפ :ם(ינקלרי )ספרמתזים  –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 חיות יועץ הבטיחות.: לפי דרישות רשות הכיבוי והנעמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן  7.2.4  

 והנחיות יועץ הבטיחות. ירישות רשות הכיבודלפי  :אי עשן גל 7.2.5  

 יבוי בשטחים משותפיםרונות כאכיבוי )הידרנטים( ו ברזי  ,אש וי כיבו  י גילו ערכותמכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:      

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או               

 

 ות יועץ הבטיחות.ירשות הכיבוי והנח ע"י כל שידרשכ :אוורור מאולץ במרתפי חניה 7.3 

 ן.אי: ת()להזנת הדירו  מיזוג אוויר מרכזיתמערכת  7.4 

 .אין דיירים:היר בחדר/ים לשימוש זוג או רכת מי מע 7.5 

             היסהכנ דלת ליד הקרקע בקומת קמוימו הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1לכל דירה, : תיבות דואר 7.6 

 . 816י"ות ייהובנ וןתכנ ותתקנ פיל וםלומיניא חזית בעלות ויהיו הבנייניםלכל במקבץ אחד או  , בנייןכל ל                      

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 לשימוש כלל  חדר/ים בחלקים משותפים(,)מאגר מים, מערכות תאורה ת מים, מערכות סניקה ומשאבו  

 עצים.והיוכננים תוכנית המתלפי  מיקום וכמות: .ו'וכ סמוכים לטובת הבניין ייניםנבבאו  ים סמוכים,ניולטובת בני יןבבני הדיירים  

 

   בנה למערכות תשתיתבור המחי  .8

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

 יש. לביוב מרכזי: חיבור 8.2  

 התקנת מונה.לא כולל ; יש. אות חברת החשמלרבהתאם להו  ,החשמל הבניין לרשת ורחיב 8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל )בקשה להיתר(: לא  התכנון והבניתקנות ההתאם לב :ניםהטלפו לרשתבניין הכנה לחיבור ה 8.4  

   (.3.7.10 גם סעיף  אההכנה בלבד )ר .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

  ודות שביצועם בפועלעבשה. ר הרכיבמחי םלוליכישה, ומכים, ניקוז, דרכי גכה, קירות ת: כביש, מדרכללי הגובל במגרש חפיתו  8.6  

 יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.  

  (.ו אחר לפי היתר הבניהא יש )מכלים טמונים: מתקן/ים לאצירת אשפה 8.7  

 .הרשות המקומית ע"י: וי אשפהינפ  

 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'פחים א',  סנ

 29  מתוך  22 'עמ 14.05.2020תאריך:  /ים  ר חד 5דירת  /10מהד'  – מפרט מכר למשתכן /121 מגרש / ת מודיעיןשמור ץ בוני הנגב/ רפ / כות הבניהמסד לאי

 

   רכוש משותף .9

 : וש המשותףתיאור הרכ 9.1 

 תפים בתוכנית המכר.כמשו סומנו באם: יםשותפניה ממקומות ח    9.1.1   

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

 לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות מח: טבש .: ישמת כניסהואה )לובי( בקמבו  9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 . אגף בכל  1פר(: )מס ותרי מדרגחד 9.1.6   

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

 יש.די מיתקנים על הגג: החלק התפוס על י פחות: לגג משותף 9.1.8   

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

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 חדר משאבות, מערכות סולאריות, משאבות סחרור, ( כגון: משותפות ו/או רכות טכניות )פרטיותיש מע: הגג קנים עלמית 9.1.11  

  דין.י כל פל ן אחר שתדרוש רשות מוסמכת עוכל מיתקמאגר מים            

 .; ישלא גינון שטח ל : יש.פתוח בתחומי המגרש ושטח חצר 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף הבפרקים אחרים במפרט זה,  טכמפור:  ם רכוש משותףשהינ ל הביתוספים שים נוחלק מיתקנים 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

 

 אין להוציאם מהרכוש המשותף: ש (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.דרגותמי /חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 יסה.ת כנבקומ לובי  9.2.4  

 קומתי.לובי  9.2.5  

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

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 .תפים(ו )מש ר/ים טכני/יםדובי קומתי לחמל גישה מחדר מדרגות או  9.2.8  

 .געל הג משותפים וס על ידי מיתקניםהתפ –חלק הגג  9.2.9  

 .ותמעלי  9.2.10  

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

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

 )לבניין/ים לפי העניין( ותףבית מש 9.3 

  או בביתותף ית משחוק המכר דירות(, המוכר דירה בב –)להלן  1974 – דהתשל"ירות(, דלחוק המכר ) 6יף עבהתאם לס )א(  

 של התקנון המצוי  והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה ד להירשם כבית משותף המיוע    

 יין; ואלה העניינים:אותו ענ המכר פרטים על לחוזה ף לול במפרט או לצרכלהלן, חייב לים ת לעניין מן העניינים המנויהמתייחס    

 שותף;רכוש המק מהאת חלהוצ (1)    

 וש המשותף הצמוד לדירה;כשיעורו של החלק בר (2)   

 יו;שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אל (3)   

 ת המשותף;ידבר ניהול הבת בסדרי קבלת החלטו (4)   
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 ת;דירוהמכר )א( לחוק 3בצו בדרך האמור בסעיף כל עניין אחר שקבע שר השיכון  (5)   

 העניינים המנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב ממסר פרטים על עניין שלא  מוכר ()ב  

 המשותף.  ולו על הבית יח קנון המצוי לגבי אותו ענייןשהוראות הת    

 

 וד לדירה:ורו של החלק ברכוש המשותף הצמעשי  9.4

 של כל  ( לשטח 5ט במפרט מכר זה פרק א' סעיף רה ואופן חישובה כמפוהגדרתירה )כשטח הד שביןליחס יהיה קרוב ככל האפשר  

 יקול דעת שכפי שיידרש לפי  ,הבית המשותף  שוםה או בכל פרט אחר הקשור ברי, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זיחידות הדיור בבניין  

 ו בחשבון השטחים חרכוש המשותף לא יילקבית בדירה בשל כל  חלקהישוב יידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחמוכר ו/או כפי שה  

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

 

 בר ניהול הבית:סדרי קבלת החלטות בד 9.5

 . 1969 -קעין התשכ"טרבוע בחוק המקהק יהיה על פי 

 

 :יו ר אלם בקשת הבית המשותף ובשירותים המחויבי שיעור ההשתתפות בהוצאו  9.6

 משותף הצמוד לכל דירה.העורו של החלק ברכוש פי שייה על יה 

 של תוצאות הקבועוהה לום חלקן היחסי כאמור ברכיביחויבו בתשה בידי המוכר לא יעשה בהן שימוש בפועל ניידירות שהחזקה בהן תה

 היה פטור וכר יאשר הממשותף, וש הס לרכיב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחמשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכהאחזקת הרכוש 

ה שלהן כאמור וזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבע, לאחר שיוכיח  לגביהן כי לא היתה צריכה בפועל חס לדירות האמורותימתשלומן ב

 .בתקנון המצוי

 

 (:או שיוחזרו לרכוש המשותף/ף )ו תצאים מהרכוש המשווהחלקים המ 9.7

 כניות המצ"ב  שר מסומנים בתאותף השטחים הבאים משכוש המהר אויוצ, כםבהס ין זהמבלי לגרוע מהאמור בעני      

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

 י קביעתה הבלעדית של החברה.פות בבית המשותף לרויוצמדו לדי ותף ום המגרש מוצאים מהרכוש המשמקומות החניה שבתח .א

 טחי חוץ מקוריים. ש . ב

 . יש(ככל ש משותף, גלותחדר עלמעט ) מחסנים .ג

 מסתורי כביסה. .ד

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

  .ות המוכרתלהמחסנים לתא שבבעוצמדו החניות יו חניות ו/או המחסנים לדירות,ככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל ה .ו

 

 

   ____________    ____________    ____________ 

 מוכרהחתימת      תאריך          קונה חתימת ה         

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

 .טבלאות זיכוייםג'        נספח
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 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות – 'נספח א 

 

 פרט:ד של המרנפ בלתי תוכניות אלו יצורפו כחלק 10.1  

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

 המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מקנה מידה לא קטירה בדהקומה בה נמצאת ה תכנית 10.1.2   

 בקומה.סימון הרכוש המשותף  כוללתה 1:100 -טן מקלא מידה תכנית קומה טיפוסית בקנה  10.1.3   

 ף תסימון הרכוש המשו הכוללת 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן ממות מתכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קו 10.1.4   

 . 1:200נה מידה בצילום מוקטן לק ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף    

 . 1:100 -טן מה לא קקנה מידבגג קומת תכנית  10.1.5   

משותפת  רחצהכוללת סימון  1:250נה מידה בלת היתר בניה בקתכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק 10.1.6   

 ות צמודות.נוגי

 

 פי לת עלרבו בהתאם לכל דיןהגימור, שיש למסור ת ולחומרי ורכלכל המע ושימוש מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה בעת 10.2  

 רות בעניין:כר דיחוק המ   

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

 מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, ת לרבו הות המותקנות בדיררהשי ל מערכותתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת ש )ב(   

 וכיוצא באלה.מערכות אלקטרומכניות    

 , אם נדרשות.פתיותת ותקות שוטפווקורון ביתדירות ואפי )ג(   

 קשר. תטלפון ליציר ספק ומספררה, לרבות שמות יצרן/תקנים בדימפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המו )ד(   

 

  לר שהגימושל המערכות וחומרי וראות תחזוקה תכנית וה (1) ה בבנייןסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונכר ימוהמ 10.3  

 עניין:בהמכר דירות פי חוק  ה למסור בהתאם לכל דין לרבות עלש חוביין שיהבנ  

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

 ת, מעליות, מערכות מיזוג מערכות בטיחוהשירות המותקנות בבניין לרבות וקה מונעת של מערכות ותחז תתחזוקה כולל )ב(   

 באלה.וצא יות וכו מכנית אלקטרוערכיר, מאוו   

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

 שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר. לרבות המותקנים במבנה, תציוד ומערכו מפרט טכני ותעודות אחריות של ()ד  

 מיליה.יספקפר ומס וןספר טלפמות ח לרבכננים של הבניין, המערכות והפיתורשימת צוות המת )ה(   

 בטיחות  חשמל ותקשורת, מערכותסניטרית, ות בלבד של אינסטלציה ( למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 וכש הדירה האמור המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על ר בנה ובפיתוח.ות במימערכות אלקטרומכנו   

 בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינויה. עה שלו הקבוזמנית אהות לנציגלמסור אותם    
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 ואזהרות  הערות כלליות   –נספח ב' 

 לדירה הערות כלליות למבנה ו

  .יתר הבניההתקפים למועד קבלת ה דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי,לפי  ורים והמלאכות יהיצכל המו .1

בבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה  ולרית(לא סל) נטנהמתקן לא קנתבת התהחברה תהא פטורה מחו .2

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

נע להימ יבת לשמירה על איטום המרתף, ו/אומו ו/או באמצעות וועד הבית, ולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחיל בעצולפעהקונה מתחייב  .3

 שורשים חודרניים וביצוע ריסוס סיכון לאיטום המרתף, כפי שפורט לעיל, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלתי כד בהה שיש כל פעולמ

 .ת קינון חרקיםעלמני תקופתי

 ה החלל בהן הן עוברות. יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובוכאמור רכות עמ .4

צע קיטום פינות בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבו. במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים וגות(חים )פשו מרוועף יבריצובחיפוי ו .5

 .)גרונגים(

לצורך מערכות  עמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים,רה להבכי באם תידרש הח שיעת ספק יודגלמנ .6

כות ובז לצורך גישה, כן ןלרבות שימוש במתקני הבניי ונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתם, הקסמוכי ם אחריםייינאו בנהמשמשות הבניין ו/

 ים אלו.ן יהיו גופים אלו פטורים מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחכמו כ רקע למעבר כבלים.קבות רצועות ההשימוש והטיפול בשטח/ים לר

 יפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.ות חרים ריחם הפולטיומריים חל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתח .7

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

אוורור, המשרתים כלל הבניין. יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ו כשו ע"י הדייריםרשי ,()ככל שקיימים ניםסבמח .9

 ובאופן שלא יפגע בשימוש ובתפקוד. ונפרד למחסנים בלבד ש המשותף מהרכותעשה  מחסנים למל ת החשהזנ

אך לא  ינים החלל ועלולים ליצור הפרעה, מקטהבאזור תליית כביס ר באם יותקנוד המים החמים ויח' מיזוג האווישל דו מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

עומדת בדרישות ק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם מוש רעשה שיקונה, יה"י ויר עיסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האובאם  .11

 התקנות לרעשים ומפגעים.

פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה ומרי הבניין, מו לחרזק כלשהו שיגאו נ אובדן, מחסורלא יהיה אחראי אחריות כלשהי ל המוכר .12

הפריטים ,ריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה ל האחכ ,מכןן לאחר יוב בדירהו לבניין, וזאת בין לפני התקנתם לדירה א

 ספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.והאביזרים והתו

ות הקונה וזאת על מנת גן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשהמו בחכי יש לאוורר המר חשוב להדגיש .13

 .אגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןב אמצלהיול אשר על ןאדוגז ר לסלק שרידי

 חניות, מחסנים ,בשטחים פרטיים, כגון גינותמבנה ואשר יעברו רים ביהמשרתות כלל הדי תמערכות אחרו יתכנו שוחות ביוב או צנרת או .14

 פרויקט. עצי הני ויוטת מתכנלהח עפ"י סות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעוומרפ

טח המגרש, בהתאם שש ועל חשבון כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו במגרפילרים )גומחות( עירוניים ושוחות של מערכות השונות )חשמל, בזק, טל" .15

 ת הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.תכניול

 ם לגרום לשקיעות בריצוף זה.עלוליתלבת" "אבן מש יחים בארעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפיברכבים כבדים על שבילים, מ נסיעה  .16

 גענה.א תיפלרה זכויות הרוכש קובכל מ ויות.ם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשיתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ומיקומם בהתא .17

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

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

ה גלויה אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים העבר ןאות כל דין, תיתכרת ובכפוף להושות התכנון ו/או הנחיות הרשויולפי דרי .20

המשותפות ושל מערכות שאינן  בנייןרכות הם של מעימנטל האלאו בשונה מהמסומן בתכניות, של כלובמיקום שונה, כמסומן 

י חשמל, , קוורצנרת מ.א. ואוורו שוחות ביוב, חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: צנרת מים, צנרת

ת, ה פרטית, בחניוחצרפים וה, במחסנים, במרפסות, בגגות מרוצטלפון, תקשורת וכדומה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדיר

ם. יות, לפי החלטת היועצים הטכנייטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/למצוין בתכנבש

. הקונה יאפשר גישה לה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברותקרה קתור יתכן ויכוסו בממערכות כא

 ת הנ"ל.וערכול במלתחזוקה וטיפ

 השייכים לכללניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, ות ובסמוך לתקרת הדירה, או המחסן או החניה, יתכן ועוברות צנרות )מים, ביוב, , קירברצפה .21

 משותפים. לקים חהבניין, ומהווים 
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אילוצי התכנון, תאם לים, בהקה סופיווחלישום וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רגבולות המגרש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים  .22

 הביצוע ולדרישות הרשויות.

ר בחירה כבר המאפש פים מסעיפי המפרטיסעיף ו/או סעזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך שלמען הסר ספק במידה וטרם חתימת החו .23

או זכות /ישה ואו דר/טענה ו לה כא תהיויות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש להושלם, לא תתאפשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשר

 בחירה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן.

. עלות השימוש בחשמל ק מהןלרות הפרויקט או חיו שתשרת את דרכת החשמל המשותפת של הבית, וזיחובר למע  - T.V-מגבר אנטנה ל .24

 תהיה חלק מהוצאות הבית המשותף.של המגבר 

 א במכלי שתילה.ית אלת באדנה ישירויצמחשתול אין ל  - (ככל שישדניות בנויות )בא .25

בדלי הות טבעיות כגון: עע, יתכנו תופם הישראלים ובהתאם לכללי המקצובאבן טבעית, בריצוף וחיפוי ובכפוף לתקני -הבדלים בין אריחים  .26

 אות בכתמים דמוי חלודה. מרקם, גוון, גידים, "עיניים" וכן התחמצנות מינרלים )ברזל( המתבט

המכר. כמו כן לא ין )עמודים, קירות נושאים, קירות בטחון וכו'(, אינם בהכרח מסומנים בתוכניות הבני כת שלדמער -ן י בניחלקי שינוי ב .27

הריסה ו/או ללת עבודה הכוקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. לכן כל מל, תשכות מים, ביוב, חרמע יות נתיבימסומנים בתוכנ

 .בדיקה ת, מחייבהחזקה קבלת ה לאחראו רצפ התקררות, בקי חדירה לעומק 

ביוב ומים יות, נלמערכות אלקטרומכ וחוץ(, ו/או קבוע, חלונות בחלל גבוה )פנים של פתחי בניה החסומים בזיגוג  - הגישה לתחזוקה וניקוי  .28

יגום , )פ1139"י עומד בתהם ומתאי ש רק מורשים לעבודות גובה ובציודו/או גג/ות עליונים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדר

 מתרומם/תלוי, סנפלינג וכו'(.

ם ומרפסות(, לרבות )חדרי בר בשטחים פרטייםעמ קונה יאפשר, הקירות בחזיתות הבנייןגות, וג ןוניקיולצורך תחזוקה   -מעבר בשטח פרטי  .29

 .שמראתאום וב ןהעניים, הכל כמקובל בנסיבות קשירת פיגומים, סנפלינג, הנחת ציוד מכני וכלי

 וכו' ליות, משאבות, מפוחים, מזגנים ככול שיהיו כגון: חשמל, תקשורת, גנרטור, מע -ת טכניות ומערכות אלקטרומכניות מערכו ה  של תחזוק .30

 ונה בהתאם להראות התחזוקה ובהתאם להוראות כל דין.או הק/"י נציגות הבית ועתיעשה 

חרום לצורך  בעתאשר ישמש את כלל הדיירים בקומה צוני חיוץ חיל לתחלון/ד םמוקי ןייבבנבאחת מהדירות בכל קומה יתכן ו -חלון חילוץ  .31

בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר בוע קורג סייב כי לא ייקבע חמת ,ת החילוץבדירה אותה רכש ממוקם חלון/דל אשר ,מעבר ומילוט. הקונה

 הדירה.בחירת  םטר לרוכשעל המוכר להעביר מידע זה חילוץ. את המעבר בדירה אל חלון/דלת ה

 אחרות המחייבות תחזוקה מקצועיתבמבנה ובחלקיו השונים הותקנו מערכות אלקטרומכניות ו -ה לטיפול שוטף במערכות הדרכ .32

יוד או המתקינות מוך לקבלת החזקה במבנה, את נציגי היצרנים ו/או החברות ספקיות הצמן בסזחלה החובה למוכר הושוטפת, על 

 השימוש והתחזוקה. לאופן הבית לנציגות רכהלת הדהציוד, לצורך קב

 

 אחרותהערות כלליות 

מושפעות באופן  ,גרנוליט ו/או טרצפות בטון, אספל חת בחשבון כייש לק -מעברים, שבילים וכו'(  )מיסעות, השפעות ססמיות על חומרי גמר .33

מפגע בטיחותי ו/או תפקודי בתופעה ן כל כי אי ק יודגשפת סלמניעיתכנו סדקים זעירים ברצפות אלו. טבעי מתזוזות ססמיות ו/או תרמיות ולכן 

  ופעה.תחזוקה שוטפת בהתאם לשכיחות התלחומרים אלו. יש לבצע טבעית זו, האופיינית 

ולן הן בנוסף ומבלי לגרוע בנוסף ומבלי לגרוע מההערות האמורות בתכניות, וכי הוראות המפרט כל הן "בזה כי ההערות הנ מובהר .34

 ם.בהסכ מהאמור
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   זיכויים ות טבלא  –' גח נספ

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 
 הערות מיוחדות

ותיקון לצו  1974-של"ד(, התתלחוק המכר )דירו 6בתיקון מס'  נם בהתאם להוראות המכרז וכנדרשריכוז זיכויים אלה הי .1
והתכניות מפרט יים מהעו שינוציבון לא פ"י הוראות המכרז, פרט לנרשם להל)מפרט המכר(. מובהר כי ע 2015-המכר התשע"ה

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

 ים מע"מ.כוללאינם  להלןמחירים הנקובים ה .2
 

 ת הסכם המכר.זה צמודים ל:מדד תשומות הבניה, מדד הבסיס:המדד הידוע ביום חתימ בנספח המחירים הנקובים .3
 

ה )במסגרת הליך שינויי אל קבלן, על רצונו או אי רצונו לנצל זכותו לזיכויים/לחברההודיע להדירה  וכשרשעל המועד האחרון  .4
  ימים ממועד החתימה על הסכם המכר 30תוך בלן בקדירה ע"י החברה/ההימסר לרוכש  "(,מועד ההודעהיירים( )להלן: "ד

 קודם למועד קבלת ההיתר.  יום 60ובכל מקרה לפחות 
 

ור תתקבל כוויתעת תזכורת ע"י הקבלן בתום התקופה, התאריך האמור ובכפוף למתן הוד ור עדרה כאמוכש הדירעת י הודא .5
 לזכותו זו על פי כל דין.

 

ת המטבח תוכננים וככל שנבחר ע"י הרוכש ספק מטבחים שאינו ספק החברה, התקנבח המטי בגין ארונות המוניצול זיכ .6
 על חשבונו.וכש ויות הר, ובאחרהדירירת התתאפשר לרוכש רק לאחר מס

 

 .308/2016בד, בהתאם למכרז מר/ידוע לי כי זכותי לקבל זיכוי כנגד ויתור על הפריטים הנ"ל בל .7
 

בהתאם למועד כאשר הוא מוצמד למדד תשומות הבניה  ז מהתשלום האחרון בגין הממכריקוז רכוי הכולל והמצטביסכום הז .8
 הזיכוי.

 

 .נאי שמספר הנקודות ותשתיות החשמל לא יפחתו מהדרישות על פי כל דין. תן בתשמל ינקודות חנם ליכויימתן הז .9
 

לפחות לכל שני חדרים כאשר חדרי השירותים  י אחדפיתי יותר מעגל סובחשמל, במתקן התאם לחוקים והתקנים הנוגעים לב .10
כלים, בישול ומזגן אינם כלולים  מדיח מייבש,כביסה,  ונתי, מכבחישוב החדרים. מעגלים לדוד חשמלוהמעברים אינם כלולים 

 הנ"ל. דות והמעגליםם לכך אין אפשרות לבטל את הנקובמספר המזערי הנדרש של מעגלים סופיים, ובהתא
 

ת משרד השיכון והבינוי, והיא בסיסית המאור/בית תקע/טלפון במפרטי המכר הינה על פי המפרט הבסיסי של נקודו כמות .11
 להפחית ממנה. מומלץכן לא בית, ולירמטונו

 

ק לאחר קבלת ראפשר לי אך ואפשרות להתקינם באופן עצמאי תתככל וניצלתי את הזכות לזיכוי בגין פריט מהפרטים הנ"ל, ה .12
טרם לצורך מדידות וכיו"ב לא תתאפשר בר, ובאחריותי ועל חשבוני. למען הסר ספק יובהר כי גם גישה לממכר בממכ ההחזק

 הממכר. תסירמ
הסתיימה התקנתם יחשבו ק יודגש כי צנרות לחשמל/תקשורת/מים/ביוב. הנמצאים באלמנטים יצוקים ובנויים ועת ספ*למני

 רהמכר לעניין הודעת רוכש על מימוש זכותו לזיכוי מהאמור במפרט המכלחוק  6משמעותו בתיקון כתקנת הפריט" כסיום "ה
ק אצל אותו ספק. לא תינתן אפשרות לבחור פריטים אך וריבחרו החברה  יספקאחד מ*פרטים שונים המוצגים אצל ספק 

 : כלים סניטריים וברזים.שונים בין ספקים שונים לדוגמא
 

נה על פריט/ים המתומחרים המפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/המוכרת והקוים מהיפועל זכותו לזיכובמימש הקונה  .13
 כמים במפרט המכר.ם מוסשינוייכאמור כ ונהצע הקנספח זה, יראו השינויים שב
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 עבודה.  + חומר שחור+ חומר לבן -קומפלט

 ד בודד. ט אחיפר -פריט

 
 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  - נושא: ארונות מטבח, רחצה 
 
 

עיף ס
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 העבוד

 'יח
 יר זיכוימח

 בש"חליח' 
 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 6 לכלל ארונות המטבחזיכוי 

, מטבח, ברז מטבחטח עבודה, כיור ון, משתחתון/עלי
 מכר.רט הפ, לפי התיאור שבמ(חיפוי מטבח

 5,812 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי(, לפי כלליחצה רארון רחצה )בחדר 

 ט המכר.במפרור שהתיא
  --- 600 --- קומפלט

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים 
 

 
 הערות:

 י פריט+התקנהלים זיכול.כל המחירים כו1
 
 
 
 
 

יף סע
רט במפ

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 יח' בש"ח ל
 "כהס כמות

   100 פריט לטפקומ סוללת ברז לכיור רחצה,  לפי התיאור במפרט המכר. 3.6

3.6 
 מפרטיאור בלפי הת  ,ייםת ידנטילסוללת ברז לכיור 

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 פריט מפלטקו כר.סוללת ברז לאמבטיה,  לפי התיאור במפרט המ 3.6

3.6 
מפרט ור בא,  לפי התיטרפוץ(נ)אי ז למקלחתסוללת בר

 המכר.
   102 פריט קומפלט
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 ים זיכוי מחיר בגין  -רתקשונושא: חשמל/ ת
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

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

   78 פריט קומפלט זיכוי –ר ובית תקע מא  3.7

3.7 
 

   48 פריט קומפלט נקודת טלפון 

 
 : לטבלאות החשמל/תקשורת ות ערה

 (, במפרט המכר. 5)טבלה  3.7יף אחר סעכלליות ל ערותה ה.רא1

 י ביצוע. ים לפנמתייחסים לזיכוי חשמל/תקשורת  . מחיר המחירון 2

 
 
 
 
 

              _ ___________    ____________   ____ ________ 
 מוכרחתימת ה     תאריך         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


