
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 למשתכן  מחיר 
 

  121 מגרש
 
 
 
 

  
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 14.05.2020תאריך עדכון:                                                                                                                                                   

 מורשת מודיעין  שם האתר: 

  
 )טיפוסית(  חדרים  3 מס' חדרים: 

  
 4-5 קומה: 

  

 דירה מס': 
 . 13B: 110,112באגף 

 .14B: 96,98גף בא

  
 כניסה א'  – )צפוני( 14B ,  ב'כניסה   - )דרומי( 13B מס': מדגם/ אגף 

  

 511847337ח.פ. בע"מ (1993)נגב ה ינפרץ בו
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 תוכן עניינים
 

 ייהוי זפרטפרק א.   
 

 . (1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 . (2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               

 רה.ידאור הית  :4סעיף               
 שוב שטחה.יחפן אוו השטח הדיר  :5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               
 בנייה.ה מתכנן פרטי אדריכל  :8יף עס              
 ד.לשלתכנון ה יאדס אחרמהנפרטי   :9סעיף               

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

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

 .ביזריםוא אור הדירה, חומרי הגמרית  :3 סעיף               
 רה.         הדי גובה  :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 

 ות ותריסים.ונתות, חללדרשימת  ,(3)טבלה   :3.5ף יסע        
 (. 3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( ה )כלים,תברוא מתקני ,(4 ה)טבל  :3.6סעיף         
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3ן )ה, במחסות בדירחיאש ובטסידורי כיבוי   :5 ףסעי

 .וח ושונותתיפ ותודעב  :6סעיף 
 (. 6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1 יףסע  
 (. 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 במרלומא רורווא  :7.3סעיף   
 .יתזכר מרג אויוזרכת מעמ  :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  :9עיף ס

 (. 9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1 ףיסע  
 ( 9.2.1-9.2.12הוציאם מהרכוש המשותף )שאין לקים לח  :9.2יף עס  
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  ניהול רהחלטות בדבסדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 יו.ר אלשקהמחייבים ב שרותיםוב ת בהוצאות הבית המשותף,השתתפושיעור   :9.6 יףסע  
 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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 ם ריחד 3 רים: מס' חד / מדגםדירה  ודיעין מורשת מ שם האתר: 

 __ 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 וזיכו חיובים  בעניין  

 ולדירה( הבהרות הנכונים למבנוהת אמוהת כולל)                           

 

 

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

                                              ת.ז       לבין:    

 ( "םי /"הקונהאו  " ים/וכשרה"להלן )         ת.ז                 

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    .א

 

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

 . 121 מגרש:   .70 מס': חלקה 28007 : גוש מס' 1.1  

 . 420-0241646 החלה במקום: תכניתה 1.2   

 

 י(..מאל )ר.רשות מקרקעי ישר: בעל הקרקע .2  

 .חכירה: הרש בדי ה רוכהזכות שהקונ    

 .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר 12.    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

חדר  ר,פרוזדו שמש גם כחדר שינה(,מה מ"ד,מ  –מרחב מוגן דירתי )להלן  רים,חדר שינה הו ,מטבח ,פינת אוכל, : כניסה, חדר דיורבדירה .4 

 ת שמש.מרפס, מרפסת שירות*, ד(מוש נפר)בית שי רותי אורחיםישיה(, טבאמ) כללי רחצה

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

 : האלפי כללים ל המחושב צוין בתוכנית המכרמכ: ירה הואשטח הד    

 קירות החוץ של הדירה.ל ניים שחיצוהם העל פניהעוברים  הנוצר על ידי הקוויםלע בתוך המצו השטח הכלוא )א(    

  – הזלעניין      

 תף בינה לבין שטח משו ,מרפסת השמשהדירה לבין ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין קיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ "     (1)     

 ית אחרת.דירה או תוכנינה לבין בקומה או ב     

 ;ץובמרכזו של קיר החאחרת יעבור קו המצולע האמור  הרדי ה לביןבין הדירכאשר קיר חוץ מפריד      

 יפוי.כללו את החפני הקיר יבלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ " (2)     

 .דירהלסים בי כל המפסכום שטחהדירה יהיה  ירה; שטחלס בדכל מפרט השטח לגבי יפוסית יחושב ולפה רב מבדיר (ב)     

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

 המדרגות.מהלך  שממנו עולהח יצורף למפלס  השט      

 –, התש"ל גרות(ו ואתנאיהיתר, )בקשה ל נון והבניהבתקנות התכואם לנדרש ם תק השטחים שגובהיכללו רהשטח י ישובחב (ד)      

 היתר(. נון והבניה )בקשה לכתתקנות ה –)להלן  1970      

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

 

 :די דירה באופן בלעם את ההמשמשי ירה או נוספים המוצמדים לדים שטחפירוט  .6 

דמוי תקרה  ]קירוי הכוונה למשטח מלאשמש מקורה הפסת רממתוכה  כמפורט בנספח א' להסכם המכר  :(1) ש בשטחמשסת מרפ 16.   

 . רא' להסכם המכ בנספח כמפורט: טחבש, אחת מעל בלבד[  )לא פרגולה( הנמצא קומה

כנית שטחי )יש לצרף ת כרם המלהסכפח א' רט בנספוכמ: מס' לשחרור עשן( ם בתקרהת פתחי)בעקבומקורה חלקית  /המקורחניה  6.2   

 המוצמדת(; החניה םהחניה עם סימון מקו

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

 אין. :(3)שטחי בתף דירתרמ 6.4   

 אין.: בשטחה מוצמד לדירגג  6.5    

 אין.: (4)בשטחירה לדמדת מוצ חצר 6.6    

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

 רה(.ממפלס רצפת הדי מוכהנ היההמסתור ת תלס רצפ)יתכן ומפכמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 ים:הערות לחישובי השטח     

 המצולע הנוצר על ידי הקווים הכלוא בתוך ח הרצפה טשמרפסת הוא ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" ש משסת מרפ" .1   

 בלים הדירה הגו ירותשל קים ונייהם החיצנפת ועל הבנויים של המרפסים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר    

 .פסתבמר    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור יפתהשחאשר מידת  לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,ונההכו "ששממרפסת "מובהר כי      

 ל  יע עהשפי לש בה כדיש להוצה והן מח הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום    

 .לשמשמרפסת שיפת הח    

 בינו לבין חלק של דירה ד מפרי המחסןן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר מחסת הקירובין  הכלואהשטח וא , השטחו של מחסן  .2   

 מלואו.ב ח הקיריכלל שטיהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל    

 ס"מ;   20  מתחת לקירות החוץ בעוביי טיאורשטח ת ף בתוספתץ של המרתן קירות החוכלוא ביהשטח ה, הוא מרתףשל  שטחו  .3    

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

 .ואובמל טח הקירש ייכלל גובל בשטח משותף     

 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה  5%ר של עד יעובש הייר סטקפה; תותת התומכים בהיח הקירו, את שטכולל רחצשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    
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 סטיות קבילות: .7  

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

   טייה גדולהתותר סחצר של  ן שטחהלם לענייאוובין השטח למעשה; ו 6-ו 5ם סעיפיורט בן שטח כמפבי 2%ד ע של בשיעור הסטיי  )א(   

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

  אלתנאי שאי התאמה מתיאור זה וב ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד     

 יל. לע 6-, ו5 בסעיפים יםט שטח חצר(, המפורטרים )למעים אחושטח שטח הדירהמ 2% עלו יעל    

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

     .(רונותא ת,רברבוות שעוקבים, )אביזרים קרי: אריחים, חלונות, דלתות, תריס

 

  .יכליםדרא יןשטרנשילארי  (:"האדריכל)"להלן "  יתרך הבקשה להעורשם  .8

 .נווה אילן -קריית התקשורת : כתובת 077-4512520 : פקס 02-5792044 :טלפון  

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

 מ.ע"ב מהנדסים ןרי רבימשרדי פ   "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 .יפואביב  תל 12 יםחרוצ יד  : כתובת 03-5223575 :פקס 03-5249119 :ן פו טל 

 office@pr-eng.com :דוא"ל 
 

 

 

 

 ה, הדירה, ציודה ואביזריהן, המבנייתיאור הבנ ב. 
 

 שנו אתי אי שלאבבניין, בתנ וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    * 

 .תף רכוש המשואו שטחים ב ייןהבנ יתזח   

 אם יש כזה .  הרשמי  התקן הישראלי ישותלפי דרות יהיו כל המוצרים והמלאכ * 

     

 

 .ניין בהתיאור  .1

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

   .(108גרש מבעם בניינים  תמשותפ -1 מרתף 

   

 ;ים בלבד רמגוה לוונ, הכ)*(דירות. דירות למגורים 13B:  13מדגם אגף ב 1.2

 ;ים בלבד ה למגור, הכוונ)*(תורדי. דירות למגורים 41B:  14מדגם אגף ב

 
 

 רים,ו למג ועדו שנחדר או מערכת חדרים  -"דירה"נאמר, ות" דר"הג 1סעיף  4197 - דהתשל"( דירות)לפי חוק מכר   )*( 

 חר.לכל צורך א ו א לעסק,     
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 קומהל של כודה יען ויבניי כל פירוט הקומות ב – 1ס' טבלה מ 1.3

 קומות מרתף

 כינוי או תיאור 

 קומה

מתחת/מעל   תוקומ

 למפלס כניסה 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 רתף מ קומת

 בלבד   121מגרש ב
2- --- 

חדר  מעלית, ית, תמקו ואה מב : אגףבכל 

 . ת גומדר

 עברים, מחסנים, מיסעות, מ ות, חני כללי:

וחדר   מים  מאגר  ניים,חדר עגלות/אופ

מתקנים ומערכות טכניות לפי  משאבות, 

 שת המתכננים והרשויות. ירד

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

  ים בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכ

כים  ן/ים סמומו בבנייו/או ימוק

 . הבנייןוישרתו 

 קומת מרתף 

לשני  )משותפת 

 ( המגרשים

1- --- 

 : 121 במגרש

  ר, חדמעלית מבואה קומתית, : אגףבכל 

 . מדרגות 

 , חניות, מיסעות, מעברים, מחסנים  כללי:

מתקנים ומערכות   חדר עגלות/אופניים,

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 : 810במגרש 

מעלית, חדר מבואה קומתית,  :בנייןבכל  

 . מדרגות 

 ם, נימעברים, מחס  עות,, מיס חניות כללי:

מתקנים  אבות, וחדר מש   מאגר מים

  ישת המתכננים י דרת לפ טכניו ומערכות 

 והרשויות. 

המגרשים.   ןטרפו )בי-חדר שנאים

מצעות חדר מדרגות  גישה בא

 נפרד, מהפיתוח(.  

, לא  89: חניה מס' 108במגרש 

מקורה   90מקורה, חניה מס 

 חלקית. 

מקורה   14: חניה מס' 121במגרש 

 חלקית. 

  ונות הממוקמותיתכן ומערכות ש 

בניין/ים סמוכים  בבניין ישרתו גם 

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים  

 וישרתו הבניין. 

 

 121במגרש  ףגאבכל 

 קרקע  קומת הכניסה לבניין

3 

 . 13Bבאגף  1)

 ( 14Bבאגף  2

מגורים )דירות גן(, מבואת  : 14Bבאגף 

בחלקו חלל כפול(, מעלית,  –כניסה )לובי 

חדר לרווחת    דר מדרגות, חדר עגלות,ח

מתקנים  (,13B. מחסנים )באגף דייריםה

לפי דרישת המתכננים   רכות טכניות ומע 

 והרשויות. 

מבואת   )דירת גן(,  מגורים: 13Bבאגף 

בחלקו חלל כפול(, מעלית,  –כניסה )לובי 

חדר מדרגות, מחסנים, חדר עגלות, חדר 

האגפים(, מתקנים   2-אשפה )משותף ל

מתכננים  ות טכניות לפי דרישת הומערכ

 יות. והרשו

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

 גורים קומות מ

 טיפוסיות
1-5 

4 

 בכל קומה

 בכל אגף(  2)

מבואה קומתית, חדר מדרגות,  , םימגור

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 קומת מגורים 

 )מיוחדות(
6-7 

2 

 בכל אגף(  1)

ת, חדר  קומתית, מעלי מגורים, מבואה 

ומערכות טכניות לפי    דרגות, מתקניםמ

 רשויות. דרישת המתכננים וה

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

)לא מקורה(, חדר   ירותק בחלל תחום 

מתקנים  מערכות סולאריות,  ,מדרגות 

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 ים גורלמ 
8 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 העליון )הראשי(. במניין הקומות לא נכלל הגג  10

 



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 28  מתוך  7 'עמ 14.05.2020תאריך:   /רים חד 3ת דיר  /  כןלמשתכר מפרט מ /121 מגרש / מורשת מודיעיןץ בוני הנגב/ פר / בניהמסד לאיכות ה

 

  :והבהרות הערות

  .הבניה יטבלה בהתאם להיתרב יםויניש נוייתכ )א(

 הבניה ון וכנהתנות בתק לבניין ]כהגדרתהיזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  )ב(

 [. להיתר()בקשה   

 מקובלת ה א', ב'.. וכו' ו/או בשיטה ,ייםניב ע,: קרקהקומות בפועל עשוי להשתנות כגון כינוי .ית במפרט הינו נומינלמוהקומס'  יוכינ (ד) 

   ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון הבחב'   

 

 :(ראשיים) משותפים י מדרגות/חדר 1.4  

  גג.עד למפלס ה מרתף קומת ס ממפלורה קמ: ותגרכל חדר מדון אפי ; גף בכל א 1: בניין ברגות י המדרמספר חד    

 אין.: חדרי מדרגות נוספים   

 ; 10 :מספר התחנות למעלית; גף בכל א 1 :בניין כל ב המעליות פרמס; יש :ותמעלי  1.5  

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

 .אין מר:עמדת שו  1.6  

 

 :ות גמרחומרי הבניין ועבוד .2

 .השלד דסמהנ ןונכת , לפיתמשולבו/או מתועשת ו/או  רגילה: בניהת השיט; השלד מהנדסניות תכלפי  ין:י נד הבלש 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסבי עו  , םייטרומו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/ בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר 2.2

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1ק חל 1004י מס' ן ישראלתקלפי  טי:סו ד אקו דבי  .1045 מס'לפי תקן ישראל  :תרמי  בידוד  

   יין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה.נבוף צי ר                  

   .1045 מס' ילישרא לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד דסבי מהנלפי חישו עובי: .: בטון מזויןרחומ :תיתרצפה ותקרה קומ 2.3

   .1ק חל 1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .ץיועהלפי החלטת  :יטהשב   

  .השלד נדסהמחישובי לפי  עובי:השלד.  : בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון, לפי החלטת מהנדסחומר גגות הבניין: 2.4

 :  1045 'ראלי מסשיקן ת ילפ :ד תרמי דובי  עץ.ולפי הנחיות הי איטום:שיפועי ניקוז ו    

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

 ד.הנחיות מהנדס השללפי  ,(איטונגוק תאי )או בל החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,  

   :1045ס' מ ישראלי ןקתלפי  :בידוד תרמי . המהנדסתכנון : לפי בי ו ע  

 ק" של מכון התקנים הישראלי.ירו  ן קתו צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "ת                   

 גימור קירות חוץ: 2.6

 הבניה. הכל לפי התנאים בהיתר רמיקה.דוגמת קאו חיפוי קשיח כותית ו/אבן מלא ו/או : אבן טבעיתעיקרי  ציפוי,/חיפוי  2.6.1 

 ויים אחרים; משולב עם חיפ (שכבות 2)טיח : ץ חו טיח 2.6.2 

 או משולב, לפי ו/ או בלוק תאי )איטונג(ו/או בלוקי בטון ין ו/זומ וןבט :מרחו : קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 .  1  חלק 1004פי ת"י  רש על  טי הנד את שיעור הבידוד האקוס יעניקו    בכל מקרה השלד והיועץ ו   מהנדס   נחיות ה    

   .כנון האדריכלפי תל הבגוו/או בלוק ו/או משולב לפי תכנון המהנדס,  טון: בחומר וגובה: שיש( כלמרפסות )כ בין  הדקיר הפר 

 :יםראשי  מדרגות י חדר 2.8

   ;לפי חישובי המהנדס :בי עו שולב. : בטון מזוין או בנוי או מחומר: קירות מעטפת 2.8.1  

 קןבעל "תו ת ,חיפוי בשיפולים+ צבע אקריליתקרה. בצבע אקרילי עד ימור ג שכבות(, 2) טיח :חומר: ת פניםגימור קירו  2.8.2                 

  מכון התקנים.טעם ק" מורי

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

   תקנים.ה

 רצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות   ט פוו מאבן נסורה או גרניהיהמגורים י בניין מדרגות: סטיםופוד מדרגות 2.8.3 

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

 ן.ות כל דיארפי הו לית יבוצע עלטי לחדרי המדרגות והמעהאקוס הבידוד . 2279הכל בהתאם לת"י               

 . 1142"י תל םאתהב ,(: מתכת ו/או בנוי ו/או משולב )לרבות מאחז ידדמאחז י  /מעקה 2.8.4 

 חדר המדרגות.באמצעות : )ראשי( עליה לגג 2.8.5 
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 :בכל אגף מבואה )לובי( קומתית 2.9

 יקה או גרניט פורצלן,רמורה או קסנאבן  תפוי קשיח, דוגמרות פנים יהיו בחיר קיגימו: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים 

 צבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.יח וט עצבוקשיח יתות, מעל החיפוי העד לגובה משקופי הדל

 וצע א יב)במקרה של תקרה מונמכת לירוק"   ל תו תקןנטטי "בעמלבין סי: טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 .ןיט פורצלה או גרנוראבן נס: ףוריצ. (ח מעל תקרה זויט               

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. ארונות למערכות: רה.החב טתלחה כמו מבואה קומתית ו/או לפיפרוזדורים לדירות:  

  :אגףבכל  יתראש מבואה )לובי( כניסה 2.10

 ת הכניסה, מעל החיפוידלה משקוף בועד לג פורצלן(, לפחות)רגיל או גרניט ה רמיקאו קאבן נסורה : חומר: ימור קירות פניםג

  (."קרוע אקרילי )"בעל תו תקן יהקשיח יבוצע טיח וצב

 ת. דקורטיביאו תקרה  ו/או תקרת משנה מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד : טיח + צבע חומר: ר תקרהמוגי 

ים בתקן הישראלי עומדוה, מ"ר 0.64-מת חפאריח בודד לא י רניט פורצלן ושטחוג גם מסאבן נסורה )שיש( או אריחיחומר: : ריצוף

 .למניעת החלקה

ת , בחזי816ת חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י כניסה לבניין ויהיו בעלולת הד דיל תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע

 מקומית.לפי דרישת הרשות ההיה פר יספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המסיותקן מ הבניין

ארונות . (וכו' מים ל,משח ארונות חות,למעט גומ)סינטטי דוגמת פוליסיד ע צבב צבועטיח ה: ותקר ותקיר: ניםסחלמם י רפרוזדו 

 פח צבוע בתנור )צד חיצוני בלבד(. למערכות:

 :הרקמור תי גהתקנים.  כון ירוק" מטעם מתקן  "תו בעל בסיד סינטטי ,צבוע בבטון : גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

    התקנים.עם מכון תקן ירוק" מט טי, בעל "תובמלבין סינטצבוע  טוןב :חומר

 , משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף  רצפת גימור: מקורה חלקית /מקורה החני  רצפת רומגי  

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 ו':כוחדרים טכניים ת, עגלוחדר כגון: חדרים  

 - םדרים טכנייחב :התקר ורגימ. (ו', מים וכארונות חשמל )למעט גומחות,ד סינטטי דוגמת פוליסי עבצב צבוע חי: טתו רגימור קי  

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

 לב.משופורצלן או או  ראצואו ט: אריחי קרמיקה גימור רצפה  

 ישות כל דין.התאם לדררצלן(, בה )גרניט פוקיה והקירות יעשה בקרמצפהר גמר של ודותבע :חדר אשפה

 

  :תו רעה

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

    .חלקהעת הני למ 2279 י להישרא ם לדרישות התקן יהיה נגד החלקה בהתא (תפים)בדירות ובשטחים המשו  בניין בריצוף . 2

 

בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת ע"י מערכת   ום וזיגוג(מיני)אלו האומבה במכלולב משול : יש,ףבכל אג ן יילבנכניסה  לתד 2.13

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

  ן.אי: ין ילבנ נוספת, דלת כניסה/ יציאה

 .שא יויבנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כירה ידאו סג מטית באשה אוטויר, סגעשן/שאתות לד :דרגותחדרי מדלתות  2.14

 בניהיתר הלפי הת, תאור, חומר וכמו :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף דלתות פח. דלתות חדרים טכניים:  

  אין.  :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/דרח חניות, ות קומתיים,וארגות, מבדמ חדר ,, לובי ן לבניי בכניסה, תאורה        2.16

 לה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  תאורת ליון שבת לבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנ                 

  .ר בחדר המדרגותת  אולהדלק                 

 בלבד( ור )בחלקם החיצוני פח מכופף צבוע בתנ ר:ומומים: ח זגמל, שחארונות  2.17

 או נפרד לכל מחסן, נת מונה ופין התקאו לחיל חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד,: םתיי דיר יםתאורה במחסנ     2.18

 .לטתובחירת המוכר והח עפ"י המחסןלמונה הדירתי אליו משויך               

 ן/ים לפי בניישל ה ף תומשהזנה ממערכת החשמל של הרכוש ה : יש.ת משותפותלמערכות אלקטרומכניו ו ה לתאורמל שחבור י ח    2.19

            ם ו/או ימוקמו בבניין וישרתו ג במגרש ימוקמו בבניין/ים סמוכיםיין, אך שרתו הבנהחלטת החברה )יתכנו מערכות משותפות אשר י

 תא משותפות שישרתוהעלויות התיקון של המערכות או , התשלומים ו/השונות ותור הרשוישילאף ופ, בכבמגרש כיםסמו בניינן/ים

 .(ם במגרשינים ע"פ העניין ישולמו ע"י נציגויות הבית של הבנייניניהב לכל
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 פרטי זיהוי( –תיאור הדירה )בנוסף לאמור בפרק א'  .3

 

 :*הדירהגובה  3.1  

 מ';  2.50 -מ לא פחות: הרקת התי ת הריצוף עד תחגובה הדירה מפני    

 מ';  2.05 -: לא פחות מפרוזדורו  רותחדרי ש גובה   

   מ'; 2.05 -לא פחות מ: באם נרכש() תי ירדן חסמה בו *ג   

 ח המינימליהדירה בשט הבקרה גוטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מילערכות, בקורות, מלמעט תחת הערה: * 

 על פי דין. הגובה המינימלי הקבוע מןתקנות לא יפחת ירה על פי הבי חלקי דהקבוע לג  

 

 המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  ריםמו וגי  םי ררשימת חד – 2טבלה מס'  3.2 

 שלאחר טבלה זו(. ת, הרו הב/הערותוט יתר ב)ראה פר  
 

 ( 1)תחומר קירו תיאור 

 (2) תורר קירות ותקמג
 (4)פויומידות אריחי חי

 )בס"מ( 

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף
 דות אריחים )בס"מ( י מ 

 ףוצרי
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א  

 בשקלים חדשים 
 ת רועה

 סה י נ כ 
 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

 . ות בהמשךרוט בהערראה פ אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 חדר דיור 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ךראה פרוט בהערות בהמש ןאי ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 מטבח 
 בטון בלוקי בטון,

 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
בגובה   חיפוי ל אורך משטח העבודה כל
.  ון תחתוןר אטח מש על מ  מ"ס 60-כ

 )באם קיים(.  למעט אזור חלון
 ת בהמשך. ראה פרוט בהערו

 --- ( 4)ראה  חתון ת ל משטח ארון  י מע חיפו 

 וכל ת א פינ 
 בטון בלוקי בטון,

 ( 1)או אחר
 . שךרות בהמוט בהעראה פר אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 פרוזדור 
ון או  בט יבלוק בטון,

 ( 1)אחר
 . משךבהת רוהעט ב ופר ראה אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 חדר שינה הורים 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ראה פרוט בהערות בהמשך ןאי ( 3)ה רא ( 2)ר אח

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 לפי הוראות הג"א 
 . ת בהמשךראה פרוט בהערו אין ( 3)ראה  "א הגלפי מפרט 

 חדר רחצה כללי 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון ,ןבטו
 ( 1)או אחר

דלת  משקוף ה  ת לגובהוקיר  ויחיפ  ןיא ( 3)ראה  ( 2)אחר 
. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  תולפח 

 ים. מכון התקנ ם עוק" מט "תו תקן יר
 --- ( 4)ראה  חיפוי קרמיקה  . בהמשך ראה פרוט בהערות  

 ורחים רותי א ש 
 וןבלוקי בט בטון,

 ( 1)או אחר

 מ'.  1.50עד גובה קירות   יוחיפ  אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
קן  תו תעל " ב  ריליאק ומעל טיח + צבע

 תקנים. ם מכון הרוק" מטע י
 --- ( 4)ראה  ה קקרמי חיפוי ראה פרוט בהערות  בהמשך. 

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . ת בהמשךוט בהערופר ראה אין ( 3)ראה  ( 2)ר אח

 ת שמש  מרפס 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . 2.6 סעיף י ראהנ חיצו ר יחיפוי/ציפוי ק אין ( 3)ראה  2.6ראה סעיף 

 ות בהמשך. הער ט ב ם פרוראה ג

 מסתור כביסה 
 טוןבלוקי ב  בטון,
 ( 1)חרא  או

 3.4ראה סעיף  אין אין ( 2)אחר 

 דירתי  מחסן  
 ( וצמד ה ש )ככל  

ון או  בלוקי בט ,בטון
 ( 1)ראח

צבע  קירות ור גימ .טיח 
אקרילי. גימור תקרה סיד  

 נטטי.  יס

 גרניט פורצלן

 . מהנדסלטת ה חלפי ה   ןעובי קירות מחס אין
  החברהממצג 

 ת הקונה חירלב 

 לטבלה:והבהרות הערות 
 

 ניתן  ככל שיהיו כאלה, -צה חתועשים לממ/מתועשים וץח )בדופן פנים של קירות בלוק תאי לוקי בטון/ן/בבטו :רותקי  רחומ ( 1) 

 ית לרבות טהרלוונ ה בתקינהעמידפוף לכל בכתאי. ה גבס, או בלוק ה עשויה מלוחות גבס, בלוקייהתשמעטפת הפנים של קירות אלו   

 בחדרי  וקי גבס.ון תאי/בלבטון/בלוקי טבות הפנים )חלוקה פנימית(: יהיו מ: בטון/בלוקי ורים(. קירגמנייני : בידוד תרמי של ב1045בת"י   

 וק בטון."עמידים למים" ע"י היצרן או בל םיררחצה ייבנו הקירות מבלוקים המוגד         
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 בממ"ד לפי הנחיות .לוונטיםנים הרהתק תוודריש תכנון המהנדסלפי , רמי/ בגר/ או משולבח תגבס/טי טיח/ גילר: טיח ותקירר גמ ( 2)

 אלו יעשו מלוחות גבס. תוטפת הפנים של קירעשת למחצה, יתכן שמעבשיטה מתועשת או מתוו חוץ יבוצעה באם קירות פקוד העורף.        

 הישראלי.  םהתקני פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון וקירות י התקרותכל צבע ן.לב :ן גוו  י.לצביעה בצבע אקרי  

 לבן. גוון: .דפוליסיינטטי דוגמת ד סבסיצביעה  .החברהחלטת לפי הגבס/ בגר/ או משולב, : טיח /טיח מר תקרותג

    סוגי ריצוף לבחירת    . R-9 להחלקה  התנגדות   דרגת ות וב וונטיקה הרל י ודרישות התקינה והחק  2279ת ת"י ד בדרישומ ו עסוג א'. ה   :ריצוף ( 3) 

 פורצלן.  וג גרניט אריחים מס :  מפורט להלן המוכר, ובהתאם ל  ג המוכר ו/או הספקים שבהם יבחר רויות שיצי שפ כמה א   הקונה  מתוך 

ס"מ או   45/45  או ס"מ    60/60ות  ידבמ י.  ניטרל   -שאחת מהן היא בגוון בהיר    גוונים לפחות / ת וא דוגמ  3  -סדרות של ריצוף ו   4  מבין ה  יר לבח 

 ם אלו. לחדרי   מהנדרש   תה  ו חתהיה פ ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא    33/33

  דות אלו י מ בהמוכר יהיה פטור מהצגת אריח   ת הספק( קה )עפ"י אישור והצהר פ ניתן לאס   נו אי   ס"מ  /4545במידה ואריח לריצוף במידות    

 הלן:ל כמפורט ח חלופי  ארי   מידות ת או  ה נוספ ר ציע לקונה סד אולם יהיה חייב לה 

   :  המוכר( )הבחירה בין החלופות היא להחלטת   

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

 יצוף של ר סדרות   5ות,  ח לכל מידת אריח, המוכר יציג לקונה, לכל הפ  ר יצוף, כלומ לכל מידת אריח המיועד לר   רה נוספת של ריצוף סד   ב.   

 טרלי;לפחות אחד מהם בגוון בהיר ני  ש בדירות מגורים,  בשימו   חים י כ צים וש ונים התואמים לדוגמאות/גוונים נפו מאות/גודוג   3-ו           
 ת ה הרלוונטיות ובדרגודרישות התקינה והחקיק  2279. העומד בדרישות ת"י  סוג א' : שרותומרפסת  , שירותיםרחצה בחדרצוף רי  -  

לפחות ונים  דוגמאות/גו  3  -ו של ריצוף   ת ו סדר  4  , אריחים מסוג קרמיקה לבחירה מבין R-11ת ח ל תא מק  וברצפת R-10   חלקה ת לה וד התנג

דרגת מניעת   לעיל. ר  מו לפי האדרות והדוגמאות המוצגות לדייר  יקבעו מתוך הסאריחים י מידות ה  י. רלניט  -היר  שאחת מהן היא בגוון ב 

ק, שיבחר פ ס ה או השתציג החבר חת מסוג/דוגמא/גוון/מידה,  ה מא תעש   וכש הר  בחירת לו.  ים א לחדר  ש מהנדר   ההחלקה לא תהיה פחותה 

 ל ידה.ע 

 יםהמתאימניטרלי.   -מהן היא בגוון בהיר  דוגמאות לפחות שאחת    3  -ריצוף ו   של סדרות    4  סוג א'. לבחירה מבין  :במרפסת שמשריצוף  -

ציג החברה או ממבחר שת רת הרוכש תעשה חי ב   לגשם.חשוף  וף לריצותה ה פחנישאקה לדלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחגוב

 ים(.ולצורך בשיפ)במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין  דה.ר על יחב, שיפקהס

  :םרותי י וש רחצה חדר פוי י ח ( 4)

  30/60-ס"מ או כ   25/33-ת כ . במידו ניטרלי   –היר  ן ב גווב   יא הן המ דוגמאות/גוונים שאחת    3הרוכש מבין לפחות    ת ר לבחי  -סוג א'. קרמיקה            

במידות לבחירת  הרות בקרמיקקי)חיפוי  שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה. א/גוון/מידה, מאחת מדוגמ  ה כש תעשס"מ. בחירת הרו 

 . (. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקריליתלדהבה קו משקוף ללא שינוי מהמחיר עד גוהקונה 

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50פות  ס ו ידות נלהציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במ  יה רשאי המוכר יה נה  הקו  סכמת ה ב   

, הרצפות והנקזים תורירות. הקוחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקי לל בידוד אקוסטינית כורה מובגיע סוצגלויה תבבמחיר הדירה. לצנרת 

 סמוכים. םיין/חדרלמניעת מעבר מים לחלקי בני םם הרלוונטיייות התקנלפי דרישין ול דת כאוורפי הלבאזורים רטובים יאטמו 

-במידות כ   ניטרלי.   –יר  בגוון בה  ת מהן היא חת/גוונים שא דוגמאו   3ות  פח ה מבין ל סוג א', בחיר   –חיפוי קירות קרמיקה  : מטבחחיפוי ב  

ס"מ לפחות לכל אורך   60בגובה      . ידה   יבחר על הספק, ש  או חברה  ציג ה שת ר בח מ מ בחירת הרוכש תעשה    ס"מ.    20/20-ס"מ או כ   10/20

החיפוי   העליון של   יבו בקו הסף י התנור וסב ור תואם מאח חיפוי קירות   BIתחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת    )מעל ארון   ה ד ח העבו משט 

  לי. רי אק צבע    על הריצוף(. מעל החיפוי ובקירות: טיח + מ  מ'   1.50קרמי ועד הרצפה )גובה  ה 

 . מ"ר   .200  עד   הבודד שטח האריח    . ראצו ט   או   גרניט פורצלןסוג א'. ריצוף רכש(: ל שנ)ככ חסן ריצוף במ ( 5) 

 

 

  הערות: 

 לבחור  ותשרלא תינתן האפורק ממבחר של ספק אחד ו בחירת הרוכש תעשה אךי כ פק יודגשס למניעת – דייר/בחירת הרוכש 

 ברה."י החו עבחרשנו מאל םמספקים שונים, גשונים מוצרים  

 מיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת ( מעקה אלוהיתר הבנב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת בהיצועי – קהמע 

 ומסעדים"."מעקים  1142יות ת"י חית ולפי הנחזה        

 . "מס 2 -כד ע םכימוסים לחלבין ל רפסת שרות,ומ חדרי רחצה, ממ"ד ה,ירבכניסה לד – הפרשי מפלסים 

 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) קנותה המותר בתבוג עד ()מדרגה מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /שמש פסותלמר יאהביצ 

 בטבלה. המצויןלגובה ירות יעשה הקוי בה חיפגו  - חיפוי קירות 

 ת החברה. ט לפי החל ס"מ,    60  -ת מ פחו כם  ור שא רות  ו באם יש פינות קמ   , PVCניום או  פיל אלומי רו מפ יבוצעו פינות    –פרופיל פינות בחיפוי   

 בדירה.וש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף יבוצע ליט אלגש כי למניעת ספק יוד - ליטוש/הברקה 

 ו/או  פלדה ו/או עץ ו/או בטון( כנית המכרבלי שהדבר יחייב בסימון בתוהחברה להתקין, ומתבחר ככל ו) – תו /, קורההולרגפ 
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  .משולב 

 מטבח, ארונות למערכותבגב ארון  ,םמחופי למעט בשולי קירות וחזיתותס"מ לפחות,  7ה בגובוף ומר הריצ( מחנלים)פ – יםפולי ש 

 .ות )גרונג(קיטום פינ לאיפולים, לואזורים טכניים. חיפוי וש 

  ת.לפחו מ"מ 3של  ת(וגו)פם ריחיאביצוע מרווח בין נדרש וקרמיקה, טבעית  בןבאנים לריצוף לפי דרישות התק – )פוגות(מרווחים  

 מ"מ לפחות. 1יצוף טראצו  רל  

 

 במסמך אחרכר זה  או ה, במפרט מבליין כך בטבפועל רק באם צו  יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו ים לגביהם נקוד ומת)מובהר כי צי 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ארונות: 3.3

להתקנה שטוחה של הכיור/  פתח המתאים , חיתוךבת לכיור, תושפיםמד ת,רומגי ,הארון יכלול דלתות ארון מטבח תחתון:   3.3.1 

 כלים. ח הכנה למדיל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה(, ול)כ מובנות םילכירי הכנה

    .MDF או ץ'(וידו)סנ ץהארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עב וגסנדוויץ'(, הארון והמדפים יהיו מעץ )גוף                     

   עלמ לפחות מס" 90 -ות. גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כס"מ לפח  60-היה  כעומק הארון, כולל חזית הדלתות, י                   

 ד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון.מיע ובחיפוי ס"מ 10 -ה )סוקל( בגובה של כחתית הארון הגבהפה. בתסף הרצ  

 יותקנו "פתרונות פינה". ה של הארוןנידות הפס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו. ביחי 60ברוחב מגירות  ידתול יחן יכלרוהא   

 שיוצגו ע"י ( לילבן ואחד בהיר ניטרם לפחות )מהם אחד גווני 5כש מתוך רת הרו. לבחיקהיירמפויצוני: ציפוי ח: מתכת. ידיות  

  בגוון לבן.ו/או מלמין  קהייפורמ: יםמדפמר י וגפנימפוי צי ה. חברי הידל ו ע/רהחברה ו/או הספק/ים שיבח  

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  תמידו   

    'ראה נספח ג :התחתון בח מחיר לזיכוי בעד ארון המט  

     

ן מאב מס" 2-מ בעובי לא פחות לבחירת הקונה משטח עבודה :ור: תיאולכל אורכו  בח תחתון מעל ארון מטמשטח עבודה 

עם שוליים לפי העניין(,   1,2ם )חלקי 4440  "יות תדרישל גמת אבן קיסר או שווה ערך(, העונהורית )כדאו פולימבעית ט

קן קנט ותי של כיור. בהיקף המשטח להתקנה שטוחההמשטח יותאם ל היקפם. הארונות בכת ביחס לחזיס"מ  2בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל   קנט מוגבה אתקנה לללהעדיף הי שארנה הקו) כרהמו יעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"

 . . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(ל היקף המשטחאף מים בכ ללדרש כוהנ

  חתון,טבח חלק תי ארון המפל מידות:

 3הקונה יג בפני כר תצהמורה/חבב ידו. וכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו עלצגו ע"י המיוש מגוון  דוגמאותלבחירת הקונה מתוך  ן:גוו  

  .יש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(ות הש. לוח(טרליינבהיר  )אחד מגוונים אלו יהיה גוונים לפחות    

  

 אין. :עליון ח ארון מטב   3.3.2 

 

שולחני כולל כיור מונח ה תלוי או טרספה, ויץ' אוודסנ ץע וישעה מתועשארון תחתון  )כללי(, רחצה בחדר(: יין ארונות אחרים )צ 3.3.3 

   פחות.מ לס" 80 -כ מידות:וצירי נירוסטה.  ,לרבות מגרה/ות, דלת/ותיש, או שרלי( גטנ)אירץ קוו או  מחרס   

  רן הארון.יצ לפיין ו/או מלמ קהאיפורמ: פנימי ציפוי . קהאימפורציפוי חיצוני:   

    פח ג'נס ראה :צההרח מחיר לזיכוי בעד ארון   

 

               :הערות  

)פינה ככל  הקיר ורךלא . המדידה3.3.2והכל בכפוף להערה בסעיף  מטר אורך 05.ארונות מטבח  לש כללית אורך מדידת   (1) 

 ךם בתו המשולבי )למעט מקרר(  יריים וכיו"בכ ר,ו נתלמדיח, מיועדים ה (. חלליםון ך הארראו ב פעמיים מחושבתמת קיי ש

   זה. אורי ה מתייחשבו כסטי  , לאבחארונות המט אורךמידות ב 5% -טיות עד כס באורך הארונות. לו כלת י ו נרו הא

ת המטבח ונו ובקיר שבגב אר תכן בחשבון כי י ה לקחת קונבח וביצוע עצמי, על הבמקרה של זיכוי עבור ארונות המט ( 2) 

 צורך תחזוקה.ל אלו  םי /חתפלגישה גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר  י ח/פת קיימים

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  ניםובמ 'וכו  תנור ,מדיח של הארון לצורך התקנה תכנון  (3)

  מדפים,דלתות ו  לרבות ,בשלמותו  בחהמט ארון  לספק את וכרמה לע ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     
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 יקוז למדיחונשל מים  הנדרשות ולרבות ההכנות ) חללים ללא ( המובנים ייםמלהחש םלי הכ תלהתקנ שיועדו  במקומות                       

 את  חה ברה תנע ובמועד שהחתקבי הלוח זמנים שהחברה באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פתחת הכיור.           

 . שהרוכ         

 

  כביסה: תי י תלל מיתקנים 3.4

 ה.אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביס ,מרפסת/השרותת רפסמבם קוממה חוץבקיר  פתח              

נימלי מי ק, באורךביסה פלסטיי כ חבל 5,  יםגלגלכולל  םניצבי ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני מיתקן 

 .מטר סה"כ 8 -ת מחוא פל של ךרוסה באכולל חבלי כבי  ס"מ 120מינימלי של ך וראב מתרומם או מתקן ,ס"מ 160של 

 חצר.ב לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך 

 .5100מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: : מסתור כביסה 

 

 

    )מידות בס"מ(  דירהב ות, חלונות ותריסיםדלתרשימת  – 3טבלה מס'  3.5

 תריסים חלונות   תדלתו ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת(

)ציר  סוג פתיחה 
 נגרר(   /כע"כ(

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

ץ מר )עוח
ניום/  ימלוא

 מתכת(

סוג פתיחה  
  / "ככע/)ציר

 ס( י כ נגרר/ 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 בים שלחומר 

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

 כניסה 

1 

 גילה ציר ר  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 דר דיור ח

1 

 נגרר כ.ע.כ  ג וג ז ' מאלומ

--- 

--- --- 

1 

 אלומ'  אלומ' 
 מלישחה יללג

 י ידניכולל גיבו
 175/220-כ --- 175/220-כ

--- 

--- --- 

1 

 וגג ' מז אלומ
 נגרר כ.ע.כ 

 מעל חלק קבוע 

1 

 ומ' לא אלומ' 
 ילה חשמלילג

 יבוי ידנ כולל גי
 175/140-כ 175/140-כ ---

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 ע.כ נגרר כ. אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' אלומ

 135/115-כ 135/115-כ ---

ינה  חדר ש
 1ורים ה

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני אלומ'  ' אלומ

 115/115 -כ 115/115 -כ 80/210-כ

   ממ"ד
מש  שמ)

  נהכחדר שי
2) 

1 
פלדה לפי  

   א הג"
.  ציר )רגילה(
 פתיחה חוץ 

1 

 גג זואלומ' מ
 או  .כנגרר כ.ע 
ת  חיולפי הנ
 "א הג

1 

 .  נגרר לכיס  מ' אלו אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  גד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/יםפלדה נ  שתיים,  חת אוכנף א
          א. לפי הנחיות הג"ציר רגילה  וא   לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 כללי

1 

 לה גיר  רצי +צוהר  עץ 

1 

 ג ג זומ ' ומאל
 נטוי

 פ( יק)

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 80/210-כ

 שירותי
 אורחים

1 

 ילה גר  ציר +צוהר  עץ 

--- 
 אוורור 
 מכני

--- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 ילה ציר רג +צוהר  עץ 

1 

 ציר רגילה  זוגג אלומ' מ

--- 

--- --- --- 

 --- 85/115 -כ 80/210 -כ
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 תריסים חלונות   תדלתו ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת(

)ציר  סוג פתיחה 
 נגרר(   /כע"כ(

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

ץ מר )עוח
ניום/  ימלוא

 מתכת(

סוג פתיחה  
  / "ככע/)ציר

 ס( י כ נגרר/ 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
אלומיניום/  

 מתכת(
 בים שלחומר 

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

דירתי    סן מח 
 צמוד 
)ככל  

 ( וצמד ה ש 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :תרו ואח טבלהל ערותה

 הרכישה(.שצורף להסכם  זה או במסמך אחר רבטבלה, במפרט מכ ן י ו צ)הקיים בפועל רק באם 

בתחתית ט פולימרי נקעמידות למים ויכללו התקנת  הלה. הדלתות תהייניגר ציר ובפתיחת 23 'סמלי ישראן לתקאם דלת עץ לבודה בהת= עץ  דלת .א

= סוג רגילה ציר , םץ האלומיניות יועוהנחילפי  ופיל:פר גוס= אלומיניום, אלומ' ך(. משס"מ לפחות )ראה פרוט יתר בסעיף י' בה 7הדלת בגובה 

( בקיר, גומחה )כיס ך= כנף נגררת על כנף ו/או לתוניגרר כ.ע.כ לת, פתמשלה+ = רגי קיפ(יידר)י טונ סב(, טוי= פתיחה משתפלת )נקיפ פתיחה, 

כולל אטם  אוריתן מוקצף ן(,  במילוי פולירהיצ בי לפי הנחיותעולומיניום )בם עשויים פח אסי: שלבי התריתריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה 

  (.בחדר דיור חשמלית,הה לי)גיבוי ידני אחד, לגל יחשמל מצעות רצועה ו/אוא ב, מעלהנגלל כלפי  סרי= תה ילגל. תגברגומי בין השלבים לאטימה מו

 ות/לסה"כ הדלת יםתאהכללית בדירה ת ובלבד שהכמות בלהטב של אחד מחדרים רבתיאופיע הו, משותפים לשני חדרים יכולות לדלתות/חלונות . ב

 .ערכת מיזוג האווירמס"מ כהכנה לתפקוד  3  ה עדבהו מעל רצפגויים ת פנתודל וליחלונות המצוינות בטבלה. יתכן וש

י לוחות נהמורכבים מש, התקןת לפי דרישו רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) זיגוג שקוף  מאלומיניום עם ,למעט ממ"ד() תויטרינו  /חלונות  .ג

ביזרים בעלי תו תקן ואורכיביהם יהיו ת ונלוהח  .מ(מ" 6י של בוער באוי וחמרועם לפחות, מ"מ  4 )זיגוג בעובי ביניהם ווח אווירם מרית עזכוכ

מתקין מורשה  יותקנו על ידינות לומנגנוני פתיחה ונעילה. הח, צירים, גלגלים, ידיות מובנות ,EPDMרגלי זיגוג, אטמי גומי ובכללם: ס ,םמקוריי

 יותקן ת,החלונו לכל תילובמס :רשתות .העורף  ודת פקלפי הנחיו,  ררנג פלדהם ף/יכנ יהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם בממ"ד היצרן. מטעם

 .אחת רשת לכנף  כהכנה הבמסיל נוסף  בנתי

ה למרפסת שרות אם פונבמטבח בלרבות  ש אוורור(רהתכנון והבניה נד ות)בחדרים שבהם לפי תקנ וני יצלקיר ח בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .(יויספת כות רפב)לר נימכ וראוורתקן וי, בתריס או חלון הסגורה

  יועץ האלומיניום.עפ"י תכנון , גוון, סוג פרופיל .עשויים אלומיניום ת והתריסיםמסגרות החלונו  .ה

 . מומה )"חלב"(או ע השקופבטיחותית ית וכזכתותקן  )באם יש חלונות(, םושירותי  רחצה בחדר . ו 

 . דרישות כיבוי אש לפי    או רפפות קבועות, / ו   ת ל בד   ו/או סבכה   ני מכ ר  ו ר אוו   ו/או ן  ו ל ( יעשה באמצעות ח ככל שנרכש מחסן )   ן אוורור המחס  . ז 

ות כמער, (טלסקופיתת/מי)פנור עינית הצצהמי נוסף, ניסגר בטחון פ 5044תואמת לתקן ישראל  רב בריח, טחון(לדה )בי. דלת פהיסנכדלת  .ח

מ"מ   1.25ולוונת בעובי של גמ הפלדמשקוף בניה מ .ירהספר דומת דל רתחתון, מעצו מברשת סף  ,ו"רוזטות"ה נעידית ינדר, ירים, מגן צילצ

 חיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.קוף יהיו בשמלפחות. כנף הדלת וה

  אש./חוןטב תונו דלתדירות בקומת קרקע יתכן ויותקאות, בכניסה לנחיות רשות הכבי הפל .בחירת החברהי לפגוון  וניל,  ציפוי ממ"דת דל .ט

בכל היבט  או מילוי אחר שווה ערך/וקסבורד עם מילוי פל על מסגרת שתי לוחות מודבקיםהדלת תהיה עשויה מ ף נכ :םפני  לי דלתותלו מכ .י

המתאים  ועשאו ציפוי חיצוני מת או צבע רמייקהגמר פושקוף הדלת. מתקנו בהתאם לסוג יויים, אחר. צירים וסטיקה, קאקחוזק,  –תפקודי 

בהתאם לתקן ישראלי יהיה  משקוף הדלת .דדים לפחותצ 3-קנט( מצופה בבהיקף כנף הדלת ) .םידהצדת משני מתכת יויד , עםםמיב ותדילעמ

לחת בטיה / מקבחדרי אמ ם. ימקנתו יהיה עמיד לת. המשקוף לאחר ההימאט יגמר תואם לדלת כולל פסב הלבשות פולימרי או עץ בעל  23מס' 

גוונים לפחות  3 ומתוךשיוצגו לו  תמגוון דוגמאו וכש מתוךרת הרלבחי גוון:   לת.דה ף נבכ אור, מזוגג-וצ הר/" וצוויפנס ופמנעול סיבובי דמוי "ת

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

 וסף,נב .עקבולקבוע סורג  ין, אקומה(ב יםירידאמור לשמש את כלל ה )בחרום קומתי ץכפתח חילו כרזהמו  בדירהח ובפת דבממ" -פתח חילוץ  .יא

 יון הפתיחה.וכתיחה שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפ חילוץ יתכנו המוסמכות כפתח ע"י הרשויות בפתח שיוכרז

 2 -ם כהיבוד גהממ" וף יצור תסף הדלחיצונית.  נגררת,/מה, הנפתחתאטו דלת פלדה מוגן הינהה למרחב סדלת כני :ורףד העקו פי לפי דרישות  .יב

מעוגלים  ורכנפיים לפתיחה. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוור 2 לכיס ו/או תודה כנף אחת או שתיים, הנגררלס הדירה. חלון פלפמ למע ס"מ

פתח וליד ר קיג הע" (,רף עוה דופיקלפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת רוק.לפ )פלנצ'(, וניתנים הבדיסקאות פלד מיםוסח בקוטרים שונים,

הרי , מתקן הסינוןע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010א מאי ת הג")תקנו צרן.יהרכת לפי מידות ת. מידות המעהפרעה מקומי רוצתי רוראווה

ע"י ך לכו סמכשהו םמיורהג יבדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"ייב ע"י הרוכש, יחרוקו יפלכן עורף, האושרו ע"י פיקוד ו נבדקותקינתו והתקנתו ש
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פועל ב עניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוהמצוין בתוכ סתירה בין ש כי בכל מקרה שללמניעת ספק יודג .ף רועד הפיקו

 של פיקוד העורף.ת התואם הנחיות מעודכנו

 

 ה וכלים סניטרים בדירהאמתקני תברו  – 4טבלה מס'  3.6 

 (ו ז לאחר טבלה ותהערגם )ראה   
 

 מיתקן
 םמיקו 

 שרותי אורחים חבמט
  צהחרחדר 

 כללי
 רחא פסת שרות רמ

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין י ₪ כו זי 

 רחצהכיור 

מידות 
 ס"מ()ב

 --- --- 40/50-כ --- ---

 --- --- 3.3.3יף סעראה  --- --- גסו 

 --- --- פח ג'נס ראה --- ---  י ₪כו זי 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- 25/40-כ ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- אין --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( השטיפ

 

ות מיד
 )בס"מ(

 --- --- לפי מידות היצרן רןלפי מידות היצ ---

 --- --- א' 'א --- גו ס

 --- --- אין אין --- ₪ וי כי ז

 אמבט/ 

 לחתקמ

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- א'  --- --- סוג

 --- --- אין --- --- זיכוי ₪ 

סוללה למים קרים 
יר הקמ ,כיורחמים ל/

 חהמשטאו מ

 --- --- פרח/מערבל  פרח פרח דגם 

 --- --- א' א' א' גסו 

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

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  דרך-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 )ה(סוללה

--- --- 

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- זיכוי ₪ 

 סוללה למקלחת
 למים קרים וחמים

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- וגס

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 
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 מיתקן
 םמיקו 

 שרותי אורחים חבמט
  צהחרחדר 

 כללי
 רחא פסת שרות רמ

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

 לשרוול בדופן חיצונית 4פתח "
, סהי כבבש מיימ  פליטת אדים

 לת סגירהכולל תריס הגנה ומשקו
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 כלים יחהכנה לחיבור מד
ור יבחנה לוהכ זללת ברכו נהההכ)

 (יפון המטבחלביוב, ולס
 --- --- --- --- יש

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

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

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

 :ואחרות טבלהל ערותה

 ם הרכישה(.להסכ חר שצורףא ךבמסמה או מכר ז פרטבמלה, בטב ין צו)הקיים בפועל רק באם  

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

נטילת  רכיו  ה.רהחב ר ע"י, שיבחספקן/היצרלפי  :י(כיור רחצה שולחני )אינטגרל. ר הכיור()לפי סוג חומ תחתונה בהתקנה או  שטוחה

 . לפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה, במידות חרס ם:דיי י 

 ( )מושב :אסלהכיסוי לפי החלטת החברה.  צרתתו . 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6) דו כמותי חרס,/סמוי ארגז שטיפה: תלויה.: האסל )ב( 

 .הי נירוסטבעל צירכבד  פלסטי               

 בפינות ומיטת תמיכה  ץני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עמוגמ"מ הו 3.5בי עובילי ר אקרה מחומתהי :אמבטיה   

 פה אמאייל.מ"מ לפחות מצו 2.5מפח בעובי ין לחילופ . י ברזל מגלווןמפרופיל               

וא ימוקם וה בציפוי כרום ניקל ,כמותי נגנון קרמי דומ לר בעמיקס מערבל/ פרח: : דגםמטבח רת. לקע)כולל חסכם( למים קרים/חמים ללהסו   (ג) 

  סדרות 3לבחירה מתוך  חות.לפ  ס"מ 20ת ולעומק ס"מ לפחו 25 -פיה בגובה כ :תהיינה ברז מידות ,יורהכ או העבודה משטח מישור על

 או הספק/ים שיבחר/ו על ידה./ן ויוצגו ע"י החברה/קבלש

  או העבודה טחמש מישור עלוהם ימוקמו    וי כרום ניקלבציפ,  פיה  ערבל: דגם: פרח/מ()כולל חסכמים  צהחי ר/לכיור, חמיםים/קרוללה למים  ס )ד( 

  שיוצגו סדרות 3מתוך לבחירה  ס"מ לפחות, 15לעומק ו תפחוס"מ ל 15 -כ באורך  :תהיינה ברז מידות ,הכיור  

  ו על ידה./חרע"י החברה/קבלן ו/או הספק/ים שיב  

 הכוללת יציאה תחתית  ,רום ניקלבציפוי כ מים חמים וקרים מיקס מהקיר תותקן סוללה :באמבטיה :כמים()כולל חס חמיםם/י ם קרה למי סולל ()ה 

 מ לפחות ומזלף. "ס 60ומוביל אנכי באורך מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי לה מת ינור שרשורי,צלמיל' האמבטיה   

 לן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.ברה/קבע"י הח גוצשיו סדרות 3תוך ה מירמקלחת, לבחה/יטסוללות האמב  

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

 .: לבןגוון הקבועות )ז( 

  .חשמלהזנת ו פכיםו שא לקו דלוחיןר וב( וחי2007תיקון אוג'  -)הל"ת חמים : מים קרים, מיםוללתה כלמכונת כביס הכנת חיבור ()ח 

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

 פקת מהרשת העירונית.: מים בטמפרטורה המסומים קרים )יא( 

 ליבתקן ישרא יםומדעש קבועותלבחור או לרכוש  הרוכש, , באחריותמבחר החברהינם מבאם א -בטיה()אגנית/אמ חצהקבועות ר )יב( 

  . R-11 -חות מפ אול ההחלק למניעת  

 הכיור.  ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או = קרי פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול ראש ברז נשלף =  )יג( 

  . ת אחתם, בעזרת ידילקרים /חמיים )מיקסר( = ויסות מ מערבל  

 שניהם.ו/או ז רית בו לפיחת ו/אמקלש קרים, לרא/יםחמ םפוץ( = חלוקת כניסה/יציאה, של מינטרי)א דרך-רב  

  

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

 (.סכם הרכישהלה שצורף 

 , ברצפה, ן(הבניי ללים לכפותמשון יתכ בחלקם)יוב רת לקולטני בוביק צנרת ופתחי: אחר בדירה, לכל צורך רי אינסטלציה נוספיםאביז   3.6.1 

 אש(. וי וכמות, עפ"י דרישות כיב )מיקום יבוי,יתכן מתזי כהאינסטלציה.  החלטת מהנדסבמיקום וכמות עפ"י , בקירות או בסמוך לתקרה  

 בין  דפיקו יבלגז וכברת להעת וצנר מפוצלו/או  יזמרכ ינינדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מלפי החלטת מה ,מיקוםב יםרון למחלקי מא  

 שרות ו/או במסדרון, רפסת במ מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  ועדמי. מיקום למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום   
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  .הרהחבור כביסה,לפי החלטת מהנדס עליון ו/או במסת בגג  עבהלמ מיועדקום החברה. מיטת עפ"י החל  

 תהיה לפי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולארית תהיהסולארית ערכת מת אמצעובות לדיר חמים הספקת מים   3.6.2

 . (יימרימום המים )טצב זמן לחקו ת גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקןלרבו 579בהתאם לדרישות תקן ישראלי       

מן )טיימר( הכולל מפסק ן קוצב זוהתק ימלזר חשנט עם אלממום ערית וכולל חיאסולהן מכל אגירה )דוד( המחובר למערכת לכל דירה יותק  

 .  במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה 

צב והתקן קומצעות חשמל ם באשה חימום המי, יעלאריתסו באמצעות מערכתניתן לספק מים חמים לא לדירות שלהם לפי הוראות כל דין   

 .זמן לחימום המים )טיימר( 

גג עליון  או בסמוך לה שירות אובמקום מוסתר אך נגיש כגון במרפסת : מיקום הדוד ;םליטרי 150: תלויבבק יםם חמלמי ( )דוד מכל אגירה            

       נדס האינסטלציה.מה תכנוןלפי  

 (. 2007 תיקון אוג'-)הל"ת כביסהמכונת  .ה, אמבטיחצהרוח מטב : קערותםחמים לכלי ים חיבור מ 3.6.3

    .לבדגן ברות ה, בדייש :דלי""רז ב 3.6.4

 )מיקום לפי החלטת החברה(. : ישנה מים לדירההכנה למו  3.6.5

  ינסטלציה,האדס מהנלפי תכנון  ,PPR, S.Pונת, פקסגול, ומגול : פלדהחומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 : פלסטי.שפכיםסטי, : פלדלוחין   

 יש.: דת הגז במטבחו הגז ועד נק ה ממקורצנרת גז בדיר 3.6.7

 .: ישגז לדירה הנו נה למהכ 3.6.8

 

  הערה: 

 התאמות, ברזי ניתוק, , בור מחברים, מאריכיםם עתשלומחיר הדירה אינו כולל החברה. לפי החלטת הינו בדירה,  הגזנק' מיקום  

 , הגז חיבורצמו לע ונה והמונהמרך התקנת הוהנדרשים לצתשלומים נוספים ונים, פיקדון מלאי וים, ריכוז מ, מיסמונה וןקדפי 

 ,כנה בלבד()ה בשרוול פלסטי לתחמושנרת אספקת גז צ בבניין.הגז המורשית ע"י החברה לפעול ' שירות לחבהקונה י ישלם םתוא 

 כלולה במחיר הדירה. 

 

 

 (טבלה זו הערות לאחר  )ראה תקשורתמתקני חשמל ו  – 5טבלה מס'  3.7
 

 ג' נספחראה  ,נקודות טלפון ו , בית תקע רמחיר זיכוי לנקודות מאו 
 

 םמיקו 

קודת נ
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  יתב
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 תו העראחר/ 

 רהלדי  כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום  -

ורה ללובי  אמפסק ת  -
 . ותג ומתי/חדר מדרק
 . יתל דירחשמ  לוח -
ת כולל  ארון תקשור -

 . שקע 
 טלפוניה/טלוויזיה  -

 דיור חדר
 אוכל נתופי 

2 3 - 
1 

 מזגן( ל)
1 

תוספת   -י תריס חשמל
נקודת חשמל להפעלת  

 התריס. 

 פרוזדור
1 

ל מפסק  כול)
 ליף( מח

1 - - - 

  3ל רוזדור באורך מע בפ
מ' או בפרוזדור הכולל  

נקודות   2ניית "ר", פ
 חליף. ת + מומאור לפח 

 1 חבטמ

6 
)אחד מהם  
כפול, אחד  
מהם מוגן  

מים בדרגת  
44IP    ואחד

מהם מוגן  
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

ם השקעים, בתי  מיקו
התקע יהיה מעל  

משטח העבודה ככול  
ובהתאם    פשרהא

קנו  תכנון המטבח יותל
דים  שקעי כח נפר

 למדיח, לתנור, למקרר 
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 םמיקו 

קודת נ
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע  בית
 רגיל

 תקע  בית
 מוגן מים

 תקע  יתב
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון 

 נקודות  3 כ"סה

 תו העראחר/ 

שינה  דרח
 יםרהו 

1 
)כולל מפסק  

  חליףמ
 ( למנורה

4 
ליד   ם ניי)ש

 ה( המיט
- 1 1 

אינטרקום )נק'   -
 שמע/דיבור בלבד( 

 /ד"ממ
 ח. שינה

פי  ל מנורה 
הנחיות  

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

וד  פיק  תקנות לפי 
 העורף

 חדר רחצה
 יה()אמבט

1 
 )מוגן מים( 

- 1 
1 

תקע   בית)
 לתנור( 

- 

ן קוצב זמן  התק +
הכולל מפסק לדוד  

מיקום עפ"י  בשמש ה
 . ןהתכנו

 ינוורור מכ + א 

 - - - - 1 תיםו שיר
 עדר חלון, בה

הכנה לנק' אוורור מכני  
 + מפסק היכן שנידרש. 

 סת שרות פמר
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 כביסה, )מכונת 
 מייבש כביסה(

- - 

 שמש  תפסמר
 (רדיו )

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי +  

יחה  פת   מפסק + מנגנון
 ידני. 

 ןמחס
 )ככל

 (שהוצמד

1 - 1 - - 

שמל של  החצריכת 
תחובר לשעון   המחסן

החשמל הדירתי אליו  
משויך המחסן. או  

שהזנות   לחילופין
החשמל של כל  

המחסנים יחוברו למונה  
תף ונפרד  משו

ד, או  בלבלמחסנים 
,  מונה נפרד לכל מחסן

י  ועפ" וכר להחלטת המ 
 בחירתו. 

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

הכנה   קט פ)
 למזגן(

- - 

    

  חרותואלטבלה  הערות

 ארמטורה(, כולל נקודת הדלקה אחת. /לאהי -בית נורה על גבי קיר או תקרה )ללא נורה וכיסוי = קרהמאור קיר/ ת דתנקו  (א)

  (.כל שקע בנפרד ספר)שני שקעים או יותר בפנל אחד, נ .לרגי שמלון מזרם חניזודד לחיבור מתקן חשמלי ה" ב= "שקע אור )רגיל(בית תקע מ (ב)

 חות.לפ ממ"ר  1.5ם ע בכבליור יבוצהחיב

ר יבוהח כל שקע בנפרד(.)שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר  שמל רגילחהניזון מזרם  שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  ע מאור )רגיל(בית תק  (ג)

 חות. לפ ממ"ר 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ספתושאינם תוא' ף ינים בסעיצויר(, המרה או ק)בתק ורשל נקודות המא קהתאור בלבד לאופן ההדל דלקה כפולה=האור ת מנקוד (ד)

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 2.5ים קבלנפרד עם  פסקמחובר ישירות ללוח למ רדנפ פרד )כל נק' במעגל"שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נ = פרדנבית תקע מעגל  (ה)

 מ"מ . 

 בדרגת הגנה גבוהה.קצה מוגן מים ד אך אביזר הפרגל חשמל נמעבהכרח בשאינו  מוגן קעבית תאו אחר=  44IPבית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

שבים, מח בין –ניה, נקודת תקשורת לפוד וכוללות נקודת טנקודות ביחד )קומפלט( או לחו 3= )מחשב( קשורתתטלפון חוץ/טלויזיה/נקודת  (ז)

אינטרנט. /ת הטלפוניםור הדירה לרשיבללא חם.  לידורי כבליטת שיור לקיבר, ואפשרות לחאמוחיבור לקליטת שידורי חובה כ –זיה יטלוודת נקו

 .ויכיסכולל  1מודול  55 וקופסא מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר הנקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכ

 .(ענייןה ומר לפיעמדת שלה או בנדלת כניסה למלם )לאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנימות /ודהנקרקום(= ינטנקודת טלפון פנים )א (ח)

  מ"מ.  2.5נפרד עם כבלים  , מחובר ישירות ללוח למפסקעל גבי מעגל חשמלי נפרד תקע כוחבית  = דת כחקו נ (ט)

נה ההכ)מחשב( מריכוז תקשורת ועד נקודת  תקשור' תהכנה לנק בד.)"שרוול"( וחוט משיכה בלרת ן אחרת הכוונה לצנבאם לא צוי"הכנה"=   (י)

מניעת ספק ל"מפזר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(.  ן )באחריות הדייר(,יותקר הרחצה חדמעל דלת  אתמום נמצתנור חיכנה לההבאם בקיר. 

 .מיםר חימום כוללת שקע מוגן תנוההכנה ל "י החברה.יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 28  מתוך  18 'עמ 14.05.2020תאריך:   /רים חד 3ת דיר  /  כןלמשתכר מפרט מ /121 מגרש / מורשת מודיעיןץ בוני הנגב/ פר / בניהמסד לאיכות ה

 

את אותה/ם  דליקים/מכביםמ יניהם, אךב בריחוק הנמצאיםונים ש ביזרים נפרדיםי אמאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משנ תדה/ונקו =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

ות ריים. הנקודה תחובר ישירלכיחת למקום המתוכנן תותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתפאזי=  בדירת מגורים הכוללת חיבור תלת (יב)

 שמל הדירתי.החפסק בלוח המת שקע ורבות ביווט לחיתכלול את כל הדה . הנקו5*2.5וח החשמל ותחווט בכבל לזי בפא למפסק תלת

 

 רר זה  או במסמך אחותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכי )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

   אורת לתגנון שבת מנודרגות בחדר מ ת אורלקלחצן להד .יש :ורת מאו מבואה קומתית: בכל קומה: נקודות/ דרגחדר מ   3.7.1 

  יש. :לחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואה קומתית .שי לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:. קבועה לילה              

 ות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.תקנ פי בדירה על ות(: הכנת שרוולים )צינורוץ ן חטלפו  3.7.2 

  ,מזםז צליל: .חצןל פעמון: סוג: 3.7.3 

 , לפי דרישות הת"י.: סטנדרטוג: סהדלקה/שקעי אביזר 3.7.4 

וך בת )כולל שקע רגיל(,רתי די  ולוח תקשורת (עתידבלצורך הרחבה  מודולים 6-ל השארת מקום פנוי לל)כודירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.: שעון שבתיש.  :חתמפסקי פ לפי תכנון מהנדס החשמל.  :יקוםמ .: ישהדירה

 כולל קוצב זמן.  יש.: חשמלי שמש/ ם,מי  ל לדודשמנקודת ח 3.7.6 

 .יותקן ע"י וע"ח הקונה(ן וקנת מונה אשר יוזמתמחיר הדירה אינו כולל הזמנה והאמפר. ) 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7 

 שית בקומתראהכניסה ה לתפתיחת דלחצן ל כולל ,רשמע דיבו רקוםינט)א .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, וםנטרקאי  מערכת 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.: אית טלוויזיה נוספת במעגל סגור )נפרדת(כמער 3.7.9 

  טלוויזיה רב ערוציתיטת לקלר לכבלים יבולח הכנה :טלוויזיהידורי ת שהכנה לקליט 3.7.10 

.  לחילופין (אשר תספק שרות זה ערוצית -רבהטלוויזיה ה רתלחבשירות י י הקונהשולם ע"אשר י  א חיבור בפועלוללללא ממיר )   

ה ע"י הקונ שרכ)ללא ממיר דירתי אשר יי M.Fדיו ור 33, 1,2וץ רלקליטת שידורי ע או למספר בנינים ןלבנייזית כאנטנת צלחת מר  

 ק שרות זה(.מספ  

 :םי מיתקנים אחר 3.7.11 

 ש"ע. וח חשמלי חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דירתי "וונטה" אויבוצע ע"י מפ, פי תקנותני לורור מכב באוהמחוי חללאוורור   -  

שמלחה תשלרו פאזי לתת ורלחיב תתאים המערכת .יתירתהד החשמל צריכת של הולבקר לניטור מערכת תותקן דירה בכל -  

 .המשתנים שמלהח יתעריפ הזנת ותאפשר הישראלית   

 :לתכלו המערכת                                   

 שמליח זרם המודד רכיב על מתבססת אשר הדירתית חשמלה בלוח מדידה יחידת                                   

 ; לחוטיא רולשיד תקשורת יחידת) פאזי תלת לוח רעבו רםז חיישני לושהש                                   (

 אותם ומציג מקומית בצורה הנתונים את ומעבד המקבל יאלחוט יגיטליד צג                                    

 הכניסה אתבמבו / הכניסה לדלת בסמוך ,רההדי בפנים יותקן צגה ; ברורה בצורה                                    

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת נרגיה השוטפתהא צריכת ונינת את פחותל יגיצ הצג; רצפהמה 'מ 1.5  ובגובה גישנ םובמק                                    

                                .הכספית                                   

 .3.5פתחים סעיף  בלתטב גם תריסיםראה ר לתריס/ים חשמלי/ים. יבוח -

 

 ימום, בדירה:ח / מתקני קירור .4

 :לותכל אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנהיש  ן.אי י מרכז ני תי מי דיר וירג או מיזו  4.1 

 יחלק לכל וקצר יעיל אוויר פיזור שרפהמא חרא במיקום או ןהמסדרו או האמבטיה דרח תתקר לתחתית בצמוד ידילמא מתוכנן מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                         המתוכנן המיקום בין הרצפה יובמיל ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות נדרשותה התשתיות יצועב  .2                    

  מוצא .יסההכב תורז מסלניקו או הרצפ למחסום דאיימה ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,בהעלמהמתוכנן  יקוםהמ ועד למאייד                         

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

 .המסדרון רקי לע התרמוסטט יקוםלמ עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול תנהתק                   3.

 .אוויר יזוגמ מהנדס ייד על המערכת נוןלתכ םבהתא יהיה ההכנות קוםי. מ4                  
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 .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום . 5                  

 :כלול"ד. במקרה זה ההכנה תבממצע הכנה למזגן עילי ו.       *באישור פיקוד העורף, תב6  

 מלוח החשמל. רה ינקודת חשמל נפרדת הזנה יש -                     

 יסגר במכסה. ייר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ם, מנקודה בקמית ניקו צנר -                    

 וסתר ע"פ התכנון.ומ בה יהיה במקום מוצנעעמיקום המ -                    

 אויר.הנדס מיזוג הן מוכל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנ  -                              

 לכל  מיזוג מאפשר אינו רהיהד תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1ור בסעיף אממעבר ל .אין :מפוצל מזגן  4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת םי/ לצפונים מ/זגןלמ ההכנ בנוסף  תבוצע ,מורכא אחת  מרכזית מיני כתרמע באמצעות חלקיה  

 .מים יקוזנ וצנרת זג נרתצ, חשמלנרת צ בותלר ותהנדרש תשתיותה   

  .איןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:  4.3

   .: איןהפועל בגזתנור חימום   4.4

 )בחדרי רחצה(. .ןמוג קעש הכוללת ימוםח לתנור נקודה תבוצע .ין: אימום הפועל בחשמלחתנור   4.5

 .יןא: רדיאטורים  4.6

 אין.: יםחשמלי ורים קונבקט  4.7

 .: איןפתי רצמום תת חי   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 

 
 דירה, במחסן:בסידורי כיבוי אש ובטיחות * .5

 .: ישכש(רם נא)ב במחסן  .תכבאודרש ע"י רשות הישי ככל: הבדיר )ספרינקלרים(: מערכת כיבוי אש אוטומטית 5.1  

 .אותע"י רשות הכברש דיככל שי: גלאי עשן  5.2  

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

 

 , ע"י רשות הכבאות דרשי י , ככל שעליהם יפוי צלרבות חיפוי/ ,כיבוי ובטיחות אלו  גילוי, סידורי * התקנת   

 ר עקב דרישות תיכנוניות.חם או יקיותקנו במאך  , ו/או שיסומנו המכרית כנבתו  יוצגו  לא בהכרח    

 

 יתוח ושונות:ת פו עבוד .6

 ניהח 6.1 

  תחום המגרש;ב: כולם. ולא פחות ממקום חניה אחד לדירה לפי היתר הבניה: םלבניין/י  ניהח קומותך הכל מס 6.1.1   

 . בסיד סינטטיוע בצ או בבטון פניםבטיח  יעשו :המרתף ניםגימור קירות פ. המרתף תבקומוכל החניות               

  ;אין(: פרטל) חניות במקום אחר  

 כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר, יש: פת(ית/משותים )פרטנכניה לח 6.1.2   

 שמי  ה רכנ ם הצגת תגה )עירה נכימכר לרוכש ד, תוח ובנספח החניה להיתרתחנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פי             

 לדייר שאינו נכה. ירי הבית וגםד ן כללנכה, בי רוכש  דרובהע חבורה(,מטעם משרד הת                               

 : יש.מערכת תאורה .מוחלק בטון :יתקמקורה חל /מקורה חניה גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: שה לחניה מהכבישי ג 6.1.4  

 : לפי סימון בתכנית המכר.וםמיק ת.חת לפחוא :ירהמספר חניות לד 6.1.5  

    ין.א :חניהלבכניסה סום מח 6.1.6  

 

 רשתוח המגפי  6.2 

 .לבנין הכניסה למבואת עד ובחמהר חיצונית כניסה רחבת תתוכנן המגרש בתחום                                

 ]לבנין הכניסה מבואת רוחבב תופחל[ רוצף מ ניסהכ שביל תכלול צוניתהחי הרחבה                                

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח ולציד מלווה ןגינו עלב ומואר                               

 .אבנים משתלבות/ אבן טבעית /ט: בטון/ גרנוליט/ אספלשבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .ון בהירגו לככל הניתן בע הריצוף יהיה .יתטבע בןלבות/ אשתים מרנוליט/ אספלט/ אבנג /: בטון: חומר גמרדרגותמ/שבילים 6.2.2 

 גינון חסכוני במים בהתאם  .יש :צמחיהת(. תכנית  מצורפב )על פי סימון .יש: תתפחצר משו  6.2.3  

   להנחיות משרד החקלאות.                                 

 .: ישמשותפת רשת השקיה 6.2.4
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 רכת השקיה. א מעוללן לא מגונ שטח ל ונההכו צר,)ח .לפי תוכנית המכר :יציאה לחצר מחדר ;יש :ן ה/ות הגירה לדחצר, צמוד 6.2.5  

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

 .הפרטית סידור הגינה    

 ,'(כושוחות ו נרת,צמרזב/ים,  ) חולל, חביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : גן  תו /ה לדירהודהצמ משותפות, בחצרות פירוט מערכ 6.2.6  

  .כיבוי ,קשורתתחשמל,    

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

 ויות. הרשלפי היתר הבניה ודרישת מר: ו ח: ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה הפיתוח המאושרת ניתכתולפי צע מו בה מבגו    

 .יןא(: בחלקה חהפתו  ומהק)ודים מפולשת קומת עמ 6.2.9  

 

   משותפות מערכות .7

 מערכת גז:  7.1 

 וכנית בת המתואר ובמיקום ,ם חברת הגזע, בתאום קרקעי -גז תת י/צובר באמצעות מרכזי רסידו הכנה לאספקת גז:    7.1.1  

 ה נאת הוזיק נהנתך תיצורה במידת קומית.המ שות הרשותדרי עפ"י ו/או קום אחר שיקבע ע"י החברהבמי אוהבניין ו רש אהמג   

  צנרת הגז ותחזוקתה. להנחת    

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

 ;יש :רהמרכזי לדי  ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (..63 ף )סעי 4ראה טבלה : מיקום: יש. הדירהוך תב ספקת גזא צנרת 7.1.3  

 :אשורים לכיבוי סיד 7.2 

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :מדרגות לת לחץ בחדרי עפמערכת לה 7.2.1  

 יועץ הבטיחות.ות פי דרישות רשות הכיבוי והנחיל: במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן  7.2.2  

 בטיחות.עץ היו ותהכיבוי והנחידרישות רשות  לפי :מתזים )ספרינקלרים( –י אוטומטית כיבו כת מער 7.2.3  

 חיות יועץ הבטיחות.נ: לפי דרישות רשות הכיבוי והוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן עמדות כיב 7.2.4  

 הבטיחות.עץ ישות רשות הכיבוי והנחיות יורלפי ד :גלאי עשן  7.2.5  

 פיםתו י בשטחים משיבו כות ונידרנטים( וארברזי כיבוי )ה, שא כיבוי ו  גילוי  מערכותבאות, לרבות י הכדורכל סי : רההע     

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או               

 

 ת.יחושות הכיבוי והנחיות יועץ הבטרע"י  ככל שידרש: אוורור מאולץ במרתפי חניה 7.3 

 אין.: )להזנת הדירות( כזיתמר ג אווירזו מי  מערכת 7.4 

 .ןאי :ריםיי ים לשימוש הדוג אויר בחדר/מיזמערכת  7.5 

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת קמווימ הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1ירה, לכל ד: דואר תו תיב 7.6 

 . 816י"ות ובנייה ןכנות תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות יהיוו םהבנייניל לכ במקבץ אחדאו  , ןבנייכל ל                     

 : ריםם אחקני יתמ 7.7 

 לשימוש כלל  םחדר/י בחלקים משותפים(,)מאגר מים, מערכות תאורה ת מים, בות סניקה ומשאוכמער  

 תוכנית המתכננים והיועצים.פי ל ת:כמו מיקום ו  .כו'ו טובת הבנייןם לסמוכי בבנייניםאו  ם סמוכים,יניבבניין ולטובת בני הדיירים  

 

   כות תשתיתור המבנה למערחיב .8

 : אין.חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשי מים  מונה: יש; זי כרר לקו מים מחיבו  8.1  

 יש. לביוב מרכזי: רחיבו  8.2  

 ת מונה.קנהת לא כולל; יש. שמלבהתאם להוראות חברת הח ,חשמלהחיבור הבניין לרשת  8.3  

 .לחב' הטלפוניםחיבור הדירה  לכולתר(: לא להי קשה)בכנון והבניה תתאם לתקנות הבה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים 8.4  
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   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזי חיבור הבניין לרשת תקשורת  8.5  

 צועם בפועל עבודות שביה. כישבמחיר הר כלוליםניקוז, דרכי גישה, ים, ומכקירות ת, רכה: כביש, מדגרשבמ פיתוח כללי הגובל 8.6  

 יות החברה.ית אינם באחרמוי הרשות המקה ע"יעש  

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

 .רשות המקומיתה ע"י: פינוי אשפה  

 

   ףרכוש משות .9

 : משותףה כושתיאור הר 9.1 

 נית המכר.כמשותפים בתוכנו באם סומ: מקומות חניה משותפים    9.1.1   

 אין. :(פתוחה ודים,ועמ מת כניסהו ק) מה מפולשתקו  9.1.2   

 לפי החלטת בחברה. :מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

    מ"ר. 14-מלא פחות בשטח:  .: ישת כניסהממבואה )לובי( בקו 9.1.4   

 .: ישומתיתי( קלובמבואה ) 9.1.5   

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

 . אגף בכל  1: יותמספר מעליש;  :מעליותיש;  :ליתמע ירפ 9.1.7   

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

 ממ"דים. -ייםיש מרחבים מוגנים דירת אין. :ממ"ק/ מקלט 9.1.9   

 אין.: ותףם משודי חדר ד 9.1.10   

 חדר משאבות, , משאבות סחרור, כות סולאריותרעמ( כגון: ותשותפמ וא/וות )פרטיות ש מערכות טכני: ימיתקנים על הגג 9.1.11  

  דין.פי כל ן אחר שתדרוש רשות מוסמכת על קוכל מיתמאגר מים            

 .ש; יגינון  לאלשטח  : יש.גרשהמ ושטח פתוח בתחומי  חצר 9.1.12   

 כוש משותף מסומנים כרה ,הרים במפרט זם אחרקיבפכמפורט :  ותףשהינם רכוש משית מיתקנים וחלקים נוספים של הב 9.1.13   

 בתוכניות המכר.   

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

 , )מילוט(.רגותדי מ/חדר 9.2.1  

 ית.טכנקומה  9.2.2  

 תפת.משו שה לחניה גי  9.2.3   

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4  

 ובי קומתי.ל 9.2.5  

 על הגג. ותפים(המש) השונים יםת אל המיתקנרגו ר מדדגישה מח 9.2.6  

 גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות. 9.2.7  

 .)משותפים( ים טכני/ים/רגישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחד 9.2.8  

 .על הגג משותפים ניםיתקעל ידי מ וספהת –חלק הגג  9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 (.ותמוגנים בדירים מרחב יש -)אין .קלטממ"ק /מ 9.2.11  

 ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף.: חלק אחר 9.2.12  
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 )לבניין/ים לפי העניין( ותףשבית מ 9.3 

 המוכר דירה בבית משותף או בבית ת(, ירווק המכר דח –)להלן  1974 – דהתשל"לחוק המכר )דירות(,  6ף יבהתאם לסע )א(  

 של התקנון המצוי  על הבית מבטל או משנה הוראה בדעתו להחילשו ל על הבית אשחקנון כבית משותף והתמיועד להירשם ה    

 :יניםענין; ואלה היינאותו ע ם עלרטיהמכר פ ול במפרט או לצרף לחוזהלת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכסהמתייח    

 ;הוצאת חלק מהרכוש המשותף  (1)    

 ;הצמוד לדירהף המשותשל החלק ברכוש שיעורו  (2)   

 יו;לההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר א שיעור (3)   

 המשותף; תסדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבי (4)   

 )א( לחוק המכר דירות;3יף בסע מורו בדרך האבצ ע שר השיכוןשקבכל עניין אחר  (5)   

 והו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב קטן )א( ירא ף מנויים בסעיה ייניםעל עניין מהענ שלא מסר פרטיםכר מו )ב(  

 משותף. הקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  תשהוראות ה    

 

 לדירה: דמו ש המשותף הצרכו שיעורו של החלק ב 9.4

 של כל  ( לשטח 5יף עס ר זה פרק א'מכמפרט ישובה כמפורט בגדרתה ואופן ח)כהוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה ה קריהי 

 כפי שיידרש לפי שיקול דעת  ה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,ז, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס יחידות הדיור בבניין  

 שטחים ה חשבוןתף לא יילקחו בית ברכוש המשובב ות מוסמכת. בחישוב חלקה של כל דירהל רשי כדרש על ידישיר ו/או כפי מוכה  

 (.6הגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף ים לדירה )כדמוהצ  

 

 בר ניהול הבית:דסדרי קבלת החלטות ב 9.5

 . 1969 -ין התשכ"טעיהיה על פי הקבוע בחוק המקרק 

 

 :רותים המחויבים בקשר אליו ובשי תף בית המשו הות תתפות בהוצאההששיעור  9.6

 ד לכל דירה.מותף הצחלק ברכוש המשוי שיעורו של הל פיהיה ע 

 שללום חלקן היחסי כאמור ברכיב ההוצאות הקבועות שיחויבו בתה בידי המוכר לא יעשה בהן שימוש בפועל נייבהן תהרות שהחזקה יד

 כר יהיה פטור המויכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר ן צרבגיההוצאות  כיביל מתשלום רהבדאחזקת הרכוש המשותף בלבד, ל

ה שלהן כאמור עוזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצב, הן כי לא היתה צריכה בפועליוכיח  לגבישר לאח האמורותת לדירומתשלומן ביחס 

 .בתקנון המצוי

 

 ף(:לרכוש המשותרו או שיוחז/מהרכוש המשותף )ו  איםהחלקים המוצ 9.7

   בצ"כניות המבת יםמסומנחים הבאים אשר ותף השטוש המשהרכמ יוצאו, בהסכםע מהאמור בעניין זה לגרולי מב      

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

 של החברה. דיתבית המשותף לפי קביעתה הבלעת בום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירוחמקומות החניה שבת .א

 ם. רייחוץ מקוי שטח . ב

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

 יסה.מסתורי כב .ד

 לעיל(.  9.2.9ף כאמור בסעי קחלגות )למעט הוג ינות, גמרפסות .ה

  .נים לתא שבבעלות המוכרתמחסחניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות וההככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל  .ו

 

  _ __________ _   _ _______ ___ _    ____________ 

 רחתימת המוכ     תאריך          חתימת הקונה          

 
 לקונה ולנציגות הבית המשותף. ים שיועברוספנומסמכים  א' חנספ

  .הערות כלליות נספח ב'
 .טבלאות זיכוייםג'        חנספ
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 עלי הדירותת בלנציגונה ולקושיועברו  פיםמסמכים נוס – 'נספח א 

 

 אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:ות תוכני 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של ליות למידות של כל חדר ומידות כלת הכול 1:50 -טן מקה לא דקנה מיהדירה ב כניתת 10.1.1   

 בקומה. ותף המשוש הרכ מוןכוללת סיה 1:100 -ן ממה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטקותכנית ה 10.1.2   

 ה.מבקותף כוש המשון הרמוהכוללת סי 1:100 -ה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מקומתכנית  10.1.3   

 ון הרכוש המשותף ימהכוללת ס 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן ממות מוומת כניסה/ קומות מפולשות; קתכניות ק 10.1.4   

 . 1:200ום מוקטן לקנה מידה צילב לצרף יתן ו נכניות אלתם; ושטחים דירתיים מוצמדי   

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

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250נה מידה קבלת היתר בניה בת המקומית לקכפי שהוגשה לרשו המגרש תכנית 10.1.6   

 צמודות.ת וגינו

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פיר מסות ולחומרי הגימור, שיש לורכעלכל המ מושושי תחזוקה תראובעת מסירת הדירה יינתנו הו 10.2  

 ן:ענייב חוק המכר דירות   

 כיבי הדירה על גימורם.ות לתחזוקת כל רפת שוטופעול ()א   

 ר, זוג אוויית ממערכומערכות בטיחות, המותקנות בדירה לרבות ת השירו תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות ()ב   

 קטרומכניות וכיוצא באלה.אל מערכות   

 ות.נדרשם תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, א )ג(   

 ר.קשספק ומספר טלפון ליצירת רה, לרבות שמות יצרן/יתקנים בדשל ציוד ומערכות המוותעודות אחריות  טכני טמפר ד()   

 

 המערכות וחומרי הגימור של של תכנית והוראות תחזוקה  (1) ןבבניי השונהראת הדירה רנמסהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו  10.3  

 עניין:ברות המכר דיפי חוק  לבות ערדין ל התאם לכלור במסהבניין שיש חובה ל  

 טפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.ופעולות ש )א(   

 ת מיזוג רכוערכות בטיחות, מעליות, מעמת ן לרבובניית בהמותקנו תירוהשתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות  ()ב   

 .באלהא וצאוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 אם נדרשות. ת ותקופתיות,ן ביקורות שוטפוואפיו תתדירו )ג(   

 ר.קש ן ליצירתוטלפותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר הממפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות  (ד)  

 יה.ילמיפקסומספר  המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ין,מת צוות המתכננים של הבנירשי )ה(   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות סניטרית,  ות בלבד של אינסטלציההמשותפ ( למערכותAS MADEדות )עכניות ת )ו(   

 ור ולפיה על רוכש הדירה האמ כתבנחיה בים המורסמכים האמף להמוכר יצר כות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.ערומ   

 מיד עם מינויה. מונה(תשונה שרות )הראהדי לילמסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בע   
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 ואזהרות  ת הערות כלליו  –נספח ב' 

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

  .מועד קבלת היתר הבניהם להתקפי אלי,ישרוהתקן ה הבניוהמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון וה יםכל המוצר .1

יין מתקן הכנה לטלוויזיה ת אם התקינה בבנימרכז הו אנטנניין ו/אבב (ית)לא סלולר ה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנהחברה .2

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

טום המרתף, ו/או להימנע אי ו/או המתחייבת לשמירה על רשתלה הנדפעו בכלולנקוט  ,ביתלפעול בעצמו ו/או באמצעות וועד הנה מתחייב קוה .3

שורשים חודרניים וביצוע ריסוס  תך לא רק, אי שתילת צמחיה בעלט לעיל, לרבות ארי שפופרתף, כאיטום המון ליכסכדי  מכל פעולה שיש בה

 .ינון חרקיםק למניעת תקופתי

 ברות. עו רת ו/או גובה החלל בהן הןצו שנו אתת ויאחרו סגירה או/ יכוסו בתקרה קלהומערכות כאמור  .4

צע קיטום פינות ווי קירות ו/או שיפולים לא יבבחיפ. הישראליים תקניםבהנדרש א פחות מות לידבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פוגות( במ .5

 .)גרונגים(

 בזק, כבלים, לצורך מערכותל, ת החשמלחברש, או המגר/ונה באם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המב כילמניעת ספק יודגש  .6

כות זוב לצורך גישה, כן ןני הבניירבות שימוש במתקל פשיתוגישה חב לאפשר תחיימ שמשות הבניין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונההמ

 ים אלו.טחן שית בגיעד בי ושלום מיסתם מלמעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורי קעהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועות הקר

 או סגורות. תפתוחו אריזותעילים, באו רם סן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפילאחחל איסור חמור  .7

 ה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונה.נעבודות בדירה ע"י הקו יבוצעולא  .8

כלל הבניין. ים עברי צנרת ואוורור, המשרתומ קורות כות,ונמתקרות מ ויהייכול ש רכשו ע"י הדייריםשי )ככל שקיימים(, יםבמחסנ .9

 שימוש ובתפקוד.אופן שלא יפגע בבו לבדבחסנים ונפרד למ ותף משהזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש ה

א אך ל רעהפר הור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצואזד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו בושל ד מםמיקו  .10

 במפרט.וע מן הקבחות פ

עומדת בדרישות  םש שלהערמת הרעיבוי ש ידותיחערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק בו מבאם יסופקו ויותקנ .11

 התקנות לרעשים ומפגעים.

ונה הק או ע"ישיובהם זרים כלשיאב פריטים אוזק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, נו לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור א רהמוכ .12

הפריטים ,בודה ם ו/או ביצוע העיהחומר ל לטיבאלה כול בגיןת כל האחריו ,ין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכןת בלדירה או לבניין, וזא

 ספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.ווהאביזרים והת

מנת  על ת הדירה לרשות הקונה וזאתעמדמעת ה ונותראשהשנים ה ששלוהמוגן, באופן תכוף לפחות ב יש לאוורר המרחבי חשוב להדגיש כ .13

 .ןהבטון שמהם עשוי המרחב המוג ה והנמצא בקירותמן האדטופק מבחצץ(, המים )גטבאגר אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

 מחסניםת, חניו ,ינותן גיים, כגוטפר בשטחיםשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו המיתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות  .14

 ט. יקן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרוספרומרפסות פרטיות, מ

המגרש, בהתאם ח כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו במגרש ועל חשבון שט"ערכות השונות )חשמל, בזק, טל יים ושוחות של מנעירו (גומחותפילרים ) .15

 ות.ירשולתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י ה

 ה.זריצוף שקיעות בום לגרי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לדרכל שבילים, מעברים ואפילו ם עם כבדירכביבה נסיע .16

 זכויות הרוכש לא תיפגענה.ה ובכל מקר ם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות.אר מקומות החנייה ומיקומם בהתנו שינויים במספכית .17

 יםמ(, למרתפי חניה תת קרקעיגפ"ימני )פחמ בגזהמונעים  ביםאסורה הכניסה לרכ .18

 או משותפים במרתף/ים.בשטחים פרטיים  ,גפ"מ()מימני בגז פחל מופעה בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן .19

ים שונבגבהים  ,קיתכל דין, תיתכן העברה גלויה אנכית ו/או אופ ותשות התכנון ו/או הנחיות הרשויות ובכפוף להוראילפי דר .20

נן יכות שאושל מער תפותשובתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין המ ומןנה, כמסומן או בשונה מהמסשו במיקוםו

ת מ.א. ואוורור, קווי חשמל, נרחשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, צ תות ועוד כגון: צנרת מים, צנרתפות, צנרת, תעלומש

סות, בגגות מרוצפים וחצרות, בחניה פרטית, מרפצמודים לדירה, במחסנים, בים , בשטחדירהם המה, בתחוווכדטלפון, תקשורת 

יות, לפי החלטת היועצים הטכניים. נהכל מעבר למסומן/למצוין בתכ בקירות ובתקרות ,ורייםבחים ציפים ובשטמשותם בשטחי

שה גי ן הן עוברות. הקונה יאפשרבה ה החללגוב או/ת צורת ואנו יתכן ויכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישר מערכות כאמו

 לתחזוקה וטיפול במערכות הנ"ל.

ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל  ן ועוברות צנרות )מים, ביוב,ן או החניה, יתכסו המחאדירה, לתקרת ה סמוךובברצפה, קירות  .21

 יין, ומהווים חלקים משותפים. בנה
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כנון, י התוצינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוש ינם סופיים וייתכנו סטיות, אצמודיםים החלקיתוח, והפ, הגבולות המגרש .22

 הרשויות. תדרישוליצוע והב

מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כבר  יםזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפוהסר ספק במידה וטרם חתימת החלמען  .23

כות ז ל דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/אויקוך אחת האפשרויות בהתאם לשמתויבחר  קבלן. השר בחירהפתתאהושלם, לא 

 בחירת הקבלן. תבעקבו החלפה בחירה או

הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל  ותרכת החשמל המשותפת של הבית, וזו שתשרת את דירעיחובר למ  - T.V-גבר אנטנה למ .24

 המשותף. ביתצאות המהו חלקתהיה בר גהמ של

 תילה.לי שמכאין לשתול צמחיה ישירות באדנית אלא ב  - (ל שישככ)באדניות בנויות  .25

טבעיות כגון: הבדלי ת ם הישראלים ובהתאם לכללי המקצוע, יתכנו תופעוי, בריצוף וחיפוי ובכפוף לתקנבאבן טבעית -ים חן אריי דלים בהב .26

 חלודה. וי ברזל( המתבטאות בכתמים דמם )מינרלינות חמצ" וכן התםניימרקם, גוון, גידים, "עי

המכר. כמו כן לא  אינם בהכרח מסומנים בתוכניותת בטחון וכו'(, ו, קירםנושאי ם, קירותמודי)עמערכת שלד הבניין  -שינוי בחלקי בניין  .27

ו הריסה ו/אעבודה הכוללת ל ן כות. לכמחיצת וות, קירופרצ מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, ותמערכ מסומנים בתוכניות נתיבי

 .יקהבד תחייב, מהזקבקירות, תקרה או רצפה לאחר קבלת הח דירה לעומק ח

רכות אלקטרומכניות, ביוב ומים מעקבוע, חלונות בחלל גבוה )פנים וחוץ(, ו/או ל  גשל פתחי בניה החסומים בזיגו  - חזוקה וניקוי תישה לגה .28

ם , )פיגו1139דות גובה ובציוד מתאים והעומד בת"י עבווע ובאם נדרש רק מורשים למקצבעלי  ע"י  רק ים, יעשהנליוו/או גג/ות ע

 (.'ג וכונסנפלי מם/תלוי,מתרו

בשטחים פרטיים )חדרים ומרפסות(, לרבות ר מעב , הקונה יאפשרקירות בחזיתות הבנייןגות, וג ןוניקיולצורך תחזוקה   -טי מעבר בשטח פר .29

 .ובתאום מראש ןהענייסיבות בנ ד מכני וכלים, הכל כמקובלציוהנחת  ינג,נפלגומים, סית פקשיר

 ליות, משאבות, מפוחים, מזגנים וכו' עון: חשמל, תקשורת, גנרטור, מככול שיהיו כג - כניותמאלקטרו ומערכות יות כנתחזוקה  של מערכות ט .30

 ל דין.ות כוראבהתאם להוקה נציגות הבית ו/או הקונה בהתאם להראות התחזוי תיעשה ע"

צורך חרום ל בעתקומה בירים יכלל הדישמש את אשר י חיצונחילוץ  ימוקם חלון/דלת ןבבנייות בכל קומה דירבאחת מהיתכן ו -ון חילוץ חל .31

יאפשר  םירובפתח זה, וכי בעת חקבוע כי לא ייקבע סורג  יבמתחי ,בדירה אותה רכש ממוקם חלון/דלת החילוץ ראש ,מעבר ומילוט. הקונה

 להעביר מידע זה לרוכש טרם בחירת הדירה.כר על המוחלון/דלת החילוץ.  אל בדירה מעברת הא

אחרות המחייבות תחזוקה מקצועית והותקנו מערכות אלקטרומכניות ובחלקיו השונים  במבנה -רכות שוטף במעפול טי הדרכה ל .32

ות ת ספקיות הציוד או המתקינברואו הח/ים וצרננציגי הי את חלה החובה לזמן בסמוך לקבלת החזקה במבנה,ר וכהמושוטפת, על 

 התחזוקה.וש וימלאופן הש לנציגות הבית הציוד, לצורך קבלת הדרכה

 

 אחרותת וכללי תהערו

ן מושפעות באופ ,ות בטון, אספלט ו/או גרנוליטצפיש לקחת בחשבון כי ר -מעברים, שבילים וכו'(  ,)מיסעות ססמיות על חומרי גמרהשפעות  .33

ה עבתופ יתפקוד ותי ו/אובטיחע ים ברצפות אלו. למניעת ספק יודגש כי אין כל מפגעיררמיות ולכן יתכנו סדקים זו תות ו/אססמיות עי מתזוזבט

  תחזוקה שוטפת בהתאם לשכיחות התופעה. לחומרים אלו. יש לבצעפיינית טבעית זו, האו

לי לגרוע ומבאות המפרט כולן הן בנוסף הור, וכי ניותבתכהאמורות  רותכי ההערות הנ"ל הן בנוסף ומבלי לגרוע מההע זהמובהר ב .34

 מהאמור בהסכם.
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   םכוייזי טבלאות   –' גנספח 

 

 יםיות זיכוז טבלא ריכו

 

 
 חדותהערות מיו

ותיקון לצו  1974-וק המכר )דירות(, התשל"דלח 6נם בהתאם להוראות המכרז וכנדרש בתיקון מס' יריכוז זיכויים אלה ה .1
יות כנ, פרט לנרשם להלן לא יבוצעו שינויים מהמפרט והתכרזמובהר כי עפ"י הוראות המ ר(.רט המכ)מפ 2015-התשע"ה מכרה

 ים ו/או חיובים אחרים.לא יבוצעו זיכויוהמכר  להסכם המצורפים
 

 כוללים מע"מ.אינם  להלןמחירים הנקובים ה .2
 

 ע ביום חתימת הסכם המכר.ידוהמדד הסיס:הב ניה, מדדבת החירים הנקובים בנספח זה צמודים ל:מדד תשומוהמ .3
 

ה )במסגרת הליך שינויי אל יםצל זכותו לזיכוינונו לצו אי ררצונו א , עללןלהודיע לחברה/קברוכש הדירה המועד האחרון שעל  .4
  מכרל הסכם העמה ימים ממועד החתי 30ה ע"י החברה/הקבלן בתוך יר"(, ימסר לרוכש הדמועד ההודעהיירים( )להלן: "ד

 ההיתר.  בלתיום קודם למועד ק 60פחות ה לכל מקרוב
 

ור תתתקבל כוויבלן בתום התקופה, ת תזכורת ע"י הקען הודתפוף למאמור ובכיך האראי הודעת רוכש הדירה כאמור עד הת .5
 לזכותו זו על פי כל דין.

 

החברה, התקנת המטבח פק אינו סים שטבחכש ספק מוהר גין ארונות המטבח המתוכננים וככל שנבחר ע"יב ניצול זיכוי .6
 .בונוחשרוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל ר לתתאפש

 

 .308/2016בד, בהתאם למכרז מר/לנגד ויתור על הפריטים הנ"ל בתי לקבל זיכוי כוכי זכ דוע ליי .7
 

ומות הבניה בהתאם למועד תש ד למדדמוצמוא כאשר ה רכהממהכולל והמצטבר יקוזז מהתשלום האחרון בגין  ויסכום הזיכ .8
 וי.זיכה

 

 .ישות על פי כל דין. ל לא יפחתו מהדרמת החשוותשתי הנקודות מספרש מתן הזיכויים לנקודות חשמל ינתן בתנאי .9
 

ים רותחדרי השי אשריותר מעגל סופי אחד לפחות לכל שני חדרים כ תיהתאם לחוקים והתקנים הנוגעים לחשמל, במתקן ביב .10
 םכלולי ן אינםשול ומזג, בייםעגלים לדוד חשמלי, מכונת כביסה, מייבש, מדיח כל. מינם כלולים בחישוב החדריםם אהמעבריו

 ל.נ"ם לכך אין אפשרות לבטל את הנקודות והמעגלים האנדרש של מעגלים סופיים, ובהתבמספר המזערי ה
 

נוי, והיא בסיסית הביהבסיסי של משרד השיכון ו פרטפי המ ה עלהינטי המכר רבמפכמות נקודות המאור/בית תקע/טלפון  .11
 מנה.ית מפחונורמטיבית, ולכן לא מומלץ לה

 

אחר קבלת ל אפשרות להתקינם באופן עצמאי תתאפשר לי אך ורקהוי בגין פריט מהפרטים הנ"ל, י את הזכות לזיכתוניצל ככל .12
ו"ב לא תתאפשר בטרם וכיגישה לממכר לצורך מדידות גם הר כי יוב ספקמען הסר לי. החזקה בממכר, ובאחריותי ועל חשבונ

 מסירת הממכר.
הסתיימה התקנתם יחשבו וים באלמנטים יצוקים ובנויים מים/ביוב. הנמצא/קשורתתלחשמל/י צנרות גש כוד*למניעת ספק י

 ר במפרט המכראמוכוי מהלזי ותומימוש זכ על לחוק המכר לעניין הודעת רוכש 6עותו בתיקון שמכסיום "התקנת הפריט" כמ
ת לבחור פריטים ואפשר ןא תינתו ספק. לאות צלמוצגים אצל ספק אחד מספקי החברה יבחרו אך ורק אם ה*פרטים שוני

 : כלים סניטריים וברזים.אשונים בין ספקים שונים לדוגמ
 

המוכרת והקונה על רה/מת החבבחתיו, בטבלה ז םרטיל זכותו לזיכויים מהפריט/ים המתומחרים המפוועמימש הקונה בפ .13
 ט המכר.במפרם ראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמי, ינספח זה
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 דה. בוחומר לבן+ חומר שחור+ ע -קומפלט

 פריט אחד בודד.  -פריט

 
 
 

 כוי בלבדזי בגין מחיר   - בח, רחצה טת מנושא: ארונו
 
 

סעיף 
במפרט 

 רהמכ
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
 ליח' בש"ח

 סה"כ תכמו

3.3.1 
כולל ארון ) "אמ 6 ונות המטבחארלל כלזיכוי 

מטבח, ברז מטבח, משטח עבודה, כיור  ן,תחתון/עליו
 , לפי התיאור שבמפרט המכר.(חיפוי מטבח

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
טגרלי(, לפי ינ. כולל כיור אכללידר רחצה )בחרחצה רון א

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

 
 

 חיר בגין זיכוי בלבד מ -ות ואביזרים רב שרב  תנושא: קבועו 
 

 
 ת:הערו

 כוללים זיכוי פריט+התקנה ריםהמחי .כל1
 
 
 
 
 

ף סעי
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 יח' בש"ח ל
 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט ר.ט המכבמפרור התיא לפי ה, סוללת ברז לכיור רחצ 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידייםת ברז לכיור ללסו

 ר.המכ
   80 פריט פלטקומ

   126 פריט קומפלט ר.ה,  לפי התיאור במפרט המכללת ברז לאמבטיסו 3.6
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 מחיר בגין זיכויים   -ל/ תקשורתנושא: חשמ
 

 סעיף
 במפרט
 המכר

 תיאור
 /רמחו

 דהעבו
 יח'

מחיר ליח' 
 בש"ח 

 סה"כ כמות

   72 פריט קומפלט זיכוי –קודת מאור קיר/ תקרה נ  3.7

   78 פריט קומפלט זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט לטקומפ ון טלפקודת נ

 
 : שמל/תקשורת הח לטבלאות ות הער

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

 לפני ביצוע. ם  מתייחסים לזיכויי  חשמל/תקשורת  ר המחירון מחי . 2

 
 
 
 
 

               ____________   ___ _________    ____________ 
 חתימת המוכר     ךארי ת          ההקונ תימתח                  

 

 

 

 

 

 

 


