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 יניםעני תוכן
 

 יהויזי פרטפרק א.   
 

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

 .רהאור הדיית  :4סעיף               
 ב שטחה.שוחיפן אוו שטח הדירה  :5סעיף               

 (. 6.1-6.7ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים נוספים  םפרוט שטחי  :6סעיף               
 ג(. -)א סטיות קבילות  :7סעיף               

 ה.ייבנפרטי אדריכל מתכנן ה  :8יף עס              
 כנון השלד.לתי חראא דספרטי מהנ  :9סעיף               

 
 דירה, ציודה ואביזריהה, הנבין, המיאור הבניתפרק ב'.   

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

 ים.זרביהדירה, חומרי הגמר וא ראוית  :3סעיף                
 רה.         הדי גובה  :3.1יף עס

 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 

 ם.יסות ותריחלונ ת,תורשימת דל ,(3)טבלה   :3.5ף יסע        
 (. 3.6.1-3.6.8וספים )סטלציה נניואביזרי א ,ברזים( ה )כלים,מתקני תברוא ,(4 )טבלה  :3.6סעיף         
 . (3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

 (. 4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה )  :4סעיף 
 . (5.1-5.3)דירה, במחסן ב ותסידורי כיבוי אש ובטיח  :5 ףסעי

 .ושונות חתופי 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 במרולמא ררואוו  :7.3סעיף   
 מרכזית.ויר א וגת מזכרעמ  :7.4סעיף   
 בחדר/ים לשימוש הדיירים. רי: מערכת מיזוג או7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 . (9.1.1-9.1.13תף )המשו שואור הרכית  :9.1 סעיף  
 ( 9.2.1-9.2.12) הוציאם מהרכוש המשותףשאין לחלקים   :9.2 ףיעס  
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  ניהול רבדבהחלטות סדרי קבלת  : 9.5סעיף   
 יו.יבים בקשר אלחיהמים ותשרמשותף, ובצאות הבית הוהעור השתתפות ביש  :9.6סעיף   
 כוש המשותף.אים מהרצוהחלקים המ  :9.7סעיף   

 
 נספחים

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

 . ייםנספח ג'   טבלאות זיכו
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 גן   -  חדרים 4 רים: מס' חד / מדגם רהדי ין יעוד מורשת מ שם האתר: 

 __ מס': דירה   

 __ קומה:   

 __ מחסן מס':   

 __ מס':  לא מקורה  חניה  

 __ מס': /מדגם  בניין  
 

 
 

 "מפרט מכר" 

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

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

 ים שונים( י יכו ז ו ין חיובים  ניבע 

 ולדירה(כונים למבנה ת והבהרות הנאמוהת כולל)                           

 

 

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

                                              ת.ז       לבין:    

 ( "םי /"הקונהאו  " ים/"הרוכשלן )לה         ת.ז                 

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.

 

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

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

 . 420-0241646החלה במקום:  תכניתה 1.2   

 

 .מ.י(.)ר לישראי קערשות מקר: הקרקע לבע .2  

 .ירהכח: הה רוכש בדירהזכות שהקונ    

 .לישרא ימקרקע רשות: שם המחכיר 2.1    

  :  תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :קומהדירה מס' ו  .3 

 

 נה(,כחדר שי המשמש גם ממ"ד,  –ן להל)רתי דין מרחב מוג, שינה חדר נה הורים,יש חדר ,פינת אוכלו מטבח ,דיור , חדרכניסה :הבדיר .4  

 .(ניתחיצו)כניסה  כלי גינהלמחסן ו חצר ,רחבה מרוצפת ,מרפסת שירות*ורים )מקלחת(, ה הרחצחדר אמבטיה(, ) כללי חדר רחצה ,ורפרוזד

 *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 

 : אלהללים כ פיהמחושב ל צוין בתוכנית המכרמכ: הואה ירשטח הד    

 ה.ריקירות החוץ של הדשל  יהם החיצונייםפנם על בריהעו םויקוך המצולע הנוצר על ידי הלוא בתוהשטח הכ )א(    

  –לעניין זה      

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

 ת.וכנית אחרדירה או תן לבינה ומה או ביקב     

 במרכזו של קיר החוץ; רה אחרת יעבור קו המצולע האמורן דיביירה להד ביןד רימפכאשר קיר חוץ      

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

 .בדירהם לסימפל הי כשטח וםסכפלס בדירה; שטח הדירה יהיה מ כלהשטח לגבי  טרפויחושב וית סיבדירה רב מפל (ב)     

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

 המדרגות.מהלך  ו עולהמנשמח יצורף למפלס  השט      

 –ת(, התש"ל תנאיו ואגרו ר,ה להיתקש)ב יהבנוהואם לנדרש בתקנות התכנון ובהם תהשטחים שגק ו רכללהשטח יי ובישבח (ד)      

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

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

 

 :די לעב פן המשמשים את הדירה באו לדירה או  ספים המוצמדיםו ם נשטחי פירוט  .6 

 אין. :(1) ת שמש בשטחפסמר 6.1   

כנית שטחי )יש לצרף ת להסכם המכר רט בנספח א'פוכמ: מס' )בעקבות פתחים בתקרה לשחרור עשן(מקורה חלקית  /מקורה חניה 6.2   

 המוצמדת(; החניההחניה עם סימון מקום 

 המוצמד(;מחסן המיקום סימון ם חסנים עהמת )יש לצרף תכני כרא' להסכם המ כמפורט בנספח :(2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)טחי בשתרדי  ףתרמ 6.4   

 אין.: בשטחמוצמד לדירה גג  6.5    

ות כנית החצר המוצמדת לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפ)ראה ת כמפורט בנספח א' להסכם המכר: (4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6

 ואחר'(;

 . שטח(ו)מהות  טםרפאו משמשים את הדירה באופן בלעדי יש ל מוצמדיםפים הוסנ חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהנהיה ור תסתהמ)יתכן ומפלס רצפת בתוכנית המכר.  ומןכמס :מסתור כביסה    

     

 ים:הערות לחישובי השטח     

 המצולע הנוצר על ידי הקווים ך כלוא בתוצפה ההרח מרפסת הוא שטת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ – "ת שמש פסמר" .1   

 הדירה הגובלים  ירותשל קם ונייהחיצם יההבנויים של המרפסת ועל פנאו המעקים  ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץוברעה    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  ורו לאו/א לשמש תהיפאשר מידת חש לקה, בשלמות או בח ו/או מקורה ופהחש ,נהווהכ "שמשמרפסת "מובהר כי      

 ל  ע שפיעי להבה כד שיש להוהן מחוצה  הקרקע כלשהי הן בתחוםות ובכפוף לבנייה פיזית ית לשושנת הרוחסחלמיקומה בבניין י    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 דירה  ק שלן חללבי בינו ידפרהמחסן מקירות; כאשר קיר ת שטח הן בתוספהמחס ותבין קיר השטח הכלואוא , השטחו של מחסן  .2   

 ו.ואמליכלל שטח הקיר בי סן גובל בשטח משותף הקיר; כאשר קיר המחת הרוחב של חת למחציתמרק השטח ש אחרת ייכלל    

 ס"מ;   20  וץ בעובימתחת לקירות החרטי תיאושטח ף בתוספת ץ של המרת, הוא השטח הכלוא בין קירות החומרתףשל  שטחו  .3    

 המרתף  כאשר קיר חצית הרוחב של הקיר;שמתחת למ חטייכלל רק השחלק של דירה אחרת ו לבין ריד בינפמ רתף המר כאשר קי    

 או.במלו קירה טחייכלל שגובל בשטח משותף     

 המופיע במפרט המכר  חצרח השט בין  5%ר של עד יה בשיעויקפה; תותר סט, את שטח הקירות התומכים בהיכולל חצרשטחה של  .4   

 ה.עששטח למלבין ה    
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 סטיות קבילות: .7  

 ותן כסטייה ממפרט זה:פורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אמההסטיות    

   ולהסטייה גד תותר ה של חצרלם לעניין שטחובין השטח למעשה; ואו 6-ו 5ורט בסעיפים ן שטח כמפבי 2% עד של וריעבשסטייה  )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא ו/או ות למעשה לא ייחשבו כסטייהכר ובין המידמהסטיות במידות המצוינות בתוכניות      

 לעיל.  6-, ו5בסעיפים  ושטחים אחרים )למעט שטח חצר(, המפורטים שטח הדירהמ 2%ל ו עיעל    

זה ו אותן כסטייה ממפרט ארהן סטיות קבילות ולא י בזרים למעשההאומידות  במפרט םירזבין מידות האב 5%עד  בשיעור שלסטייה  ב()   

     .(נותארות, רברבוש ותקבועאריחים, חלונות, דלתות, תריסים, )אביזרים קרי: 

 

  .כליםאדרי ייןשטרנשלארי  (:"האדריכל)"להלן "  שם עורך הבקשה להיתר .8

 .ווה אילןנ -שורתיית התקרק : ובתתכ 077-4512520 : פקס 02-5792044 :טלפון  

 larry@ls-arch.co.il :דוא"ל 
 
 

 .ע"מב סיםנדמה משרדי פרי רבין   "(:המהנדס)להלן "  שם האחראי לתכנון השלד .9

 .יפו אביבתל  12 יםחרוצ יד  : כתובת 03-5223575 :פקס 03-5249119 :ן פו טל 

 
 office@pr-eng.com :דוא"ל

 

 

 

 יזריהיודה ואבהדירה, צהמבנה, , תיאור הבניין ב. 
 

 אתו נשבבניין, בתנאי שלא י וחלקים אחרים תחרולוקה פנימית של דירות אס שינויים בחינהמוכר רשאי להכ    * 

 .תף או שטחים ברכוש המשו ייןהבנ תחזי   

 אם יש כזה .  י הרשמ ישראלין ההתק ישותות יהיו לפי דרכל המוצרים והמלאכ * 

     

 

 .ן ייתיאור הבנ .1

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

. לבנין זה, גם קומת  121 משותפת עם הבניין במגרש -1)קומת מרתף  .פתמשות מעל קומת מרתף  יםנמצאיינים הבנ

  (.-2מרתף 

   

 ;בלבד למגורים , הכוונה)*(רותיד .דירות למגורים 14  :)14L) ,87 ן בבניי 1.2

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

 ;וונה למגורים בלבד, הכ)*(דירות. דירות למגורים 9B (9:) 9 בבניין 

 
 

 רים,ו מגל ועדו חדר או מערכת חדרים שנ -רה""די נאמר, " ותר"הגד 1סעיף  4197 - דהתשל"( דירות)חוק מכר י לפ  )*( 

 לכל צורך אחר. ו א ,סקלע     
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 בניין וייעודה של כל קומהכל רוט הקומות בפי  – 1טבלה מס'  1.3

 תףת מרקומ

 תיאור  י אוכינו

 קומה

קומות מתחת/מעל  

 למפלס כניסה 

 )ד(  הקובעת לבניין

מספר דירות  

 בקומה
 הערות סוג השימוש 

 רתף קומת מ

 בלבד   121במגרש 
2- --- 

לית, חדר  מע  ת,תיואה קוממב : אגףבכל 

 דרגות. מ

 מחסנים,  יסעות, מעברים, ת, מחניו כללי:

חדר עגלות/אופניים, מאגר מים וחדר  

כניות לפי  מערכות טמתקנים ומשאבות, 

 דרישת המתכננים והרשויות. 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

  בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים 

בניין/ים סמוכים  ו/או ימוקמו ב

 וישרתו הבניין. 

 קומת מרתף 

לשני  פת )משות

 ( המגרשים

1- --- 

 : 121במגרש 

מעלית, חדר  מבואה קומתית,  : אגףל כב

 . מדרגות 

 ם, מחסנים, עות, מעבריחניות, מיס  כללי:

מתקנים ומערכות   חדר עגלות/אופניים,

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות. 

 

 : 810במגרש 

מעלית, חדר קומתית,  ואהמב :בנייןבכל  

 . מדרגות 

 ם, ימעברים, מחסנ עות,חניות, מיס  לי:לכ

מתקנים  אבות, ש ממאגר מים וחדר 

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים  

 והרשויות. 

טרפו )בין המגרשים.  -חדר שנאים

גישה באמצעות חדר מדרגות  

 נפרד, מהפיתוח(.  

, לא  89: חניה מס' 108במגרש 

מקורה   90ה, חניה מס מקור

 חלקית. 

מקורה   14 : חניה מס'121במגרש 

 . חלקית 

יתכן ומערכות שונות הממוקמות  

ישרתו גם בניין/ים סמוכים    ןבבניי

מוקמו בבניין/ים סמוכים  ו/או י

 וישרתו הבניין. 

 

 L (7,8) :14בניין ב

 3 קרקע  ןלבנייהכניסה  מתקו

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

 מעלית, חדר מדרגות, לל כפול(, קו ח בחל

  מתקניםר אשפה, דחעגלות,  יחדר

שת המתכננים  ריד  ות טכניות לפיומערכ

 רשויות. הו

 צובר גז מרכזי, בפיתוח.  

 קומות מגורים 

 טיפוסיות
1-3 

3 

 ( בכל קומה)

, חדר מדרגות,  מגורים, מבואה קומתית 

ומערכות טכניות לפי דרישת   מתקנים 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 ונה ם עלימגוריקומת 
 )פנטהאוז(

4 2 

לית, חדר  אה קומתית, מע בומ מגורים,

ת לפי  ויומערכות טכנ   יםקנ ות, מת מדרג

 ים והרשויות. ת המתכננ דריש 

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

)לא מקורה(, חדר   חלל תחום בקירות

מערכות סולאריות, מתקנים  , מדרגות 

לפי  ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, 

 ננים והרשויות. דרישת המתכ 

--- 

 ותסך הכל קומ

 למגורים  
5 --- --- --- 

 תמוסך הכל קו

 בבניין 
 )הראשי(.  ין הקומות לא נכלל הגג העליוןינבמ 6

 

 8B (10:) בבניין 

 קרקע  ןלבנייקומת הכניסה 

2 

-ת דו)אחת הדירו

 ת( מפלסי

 –, מבואת כניסה )לובי )דירות גן( מגורים

מדרגות, (, מעלית, חדר בחלקו חלל כפול

  נים מתק חדר אשפה, חדר עגלות, 

ם  נית המתכנ יות לפי דרישומערכות טכנ 

 והרשויות. 

 גז מרכזי, בפיתוח.   רבצו

ניסה לדירה הדו מפלסית מקומה  כ

 זו( 

 

 1 קומת מגורים 
1(2) 

 

תית, חדר מדרגות,  מגורים, מבואה קומ 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת  

 . המתכננים והרשויות 

ל הדירה הדו  מפלס עליון ש

 מפלסית 
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 ת מגורים וקומ

 טיפוסיות
2-3 

2 

 ( בכל קומה)

,  מדרגות ר דקומתית, חאה בומ מגורים,

ות טכניות לפי דרישת  מתקנים ומערכ 

 המתכננים והרשויות. 

--- 

 מגורים עליונה קומת 
 ()פנטהאוז

4 1 

מגורים, מבואה קומתית, מעלית, חדר  

ות לפי  מדרגות, מתקנים ומערכות טכני

 מתכננים והרשויות. דרישת ה

--- 

 גג עליון

 )ראשי(
--- --- 

רה(, חדר  קומ )לא  חלל תחום בקירות

תקנים  מערכות סולאריות, מ, ת וגמדר

ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי  

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 )הראשי(.  נכלל הגג העליוןהקומות לא   ייןבמנ 6

 

 9B (9:) ן בבניי

 2 קרקע  ןלבנייה הכניסקומת 

 –, מבואת כניסה )לובי (ןג )דירות  מגורים

בחלקו חלל כפול(, מעלית, חדר מדרגות, 

מתקנים  חדר אשפה, חדר עגלות, 

י דרישת המתכננים  ות טכניות לפ ומערכ

 והרשויות. 

 פיתוח.  צובר גז מרכזי, ב

 

 מות מגורים וק

 סיותפוטי
1-3 

2 

 ( בכל קומה)

ות,  דר מדרג מתית, חמבואה קומגורים, 

דרישת   יות טכניות לפ רכ מע מתקנים ו

 ננים והרשויות. המתכ

--- 

 מגורים עליונה קומת 
 )פנטהאוז(

4 1 

חדר  מגורים, מבואה קומתית, מעלית, 

ניות לפי  מדרגות, מתקנים ומערכות טכ

 רשויות. דרישת המתכננים וה

--- 

 גג עליון

 שי()רא
--- --- 

(, חדר  מקורה)לא  חלל תחום בקירות

תקנים  מ ת,מערכות סולאריו, גות מדר

טכניות )משותפות/ פרטיות(, לפי   ת כוומער

 דרישת המתכננים והרשויות. 

--- 

 סך הכל קומות

 למגורים  
5 --- --- --- 

 סך הכל קומות

 בבניין 
 י(. )הראש עליוןבמניין הקומות לא נכלל הגג ה 6

 

 

  :הרותהבו  רותעה

  .ניההב ילהיתר ה בהתאםים בטבלשינוי ייתכנו )א(

 הבניה התכנון ובתקנות  לבניין ]כהגדרתהיסות היא הכניסה הקובעת מהכניזו לבניין, יש לציין א תחא כניסהמ יותר שישבמקרה  )ב(

 )בקשה להיתר([.   

 מקובלת ה יטהבש כו' ו/אוב'.. ו, א', ביניים : קרקע,כגון תלהשתנועשוי  ועלות בפהקומ יי. כינופרט הינו נומינלבמת כינוי מס' הקומו )ד( 

   ,.. וכו'.2,1,0מעליות כגון ה ב'חב  

 

 :(ראשיים) משותפים י מדרגות/רחד 1.4  

  עד למפלס הגג. מרתף  מתקוממפלס מקורה : ותאפיון כל חדר מדרג; בניין בכל 1: י המדרגותרמספר חד    

 .אין: םנוספי ות דרגי מחדר   

 ; 6 :התחנות למעלית פרמס ;בנייןבכל  1 :מספר המעליותיש;  :מעליות 1.5  

 .אין :שבתיקוד מנגנון פ; 8: ליתלכל מע םי מספר נוסע   

 .אין מר:עמדת שו  1.6  
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 :חומרי הבניין ועבודות גמר .2

 .השלד מהנדסנון כתלפי  ,תבולמשו/או  תמתועשו/או  רגילה: שיטת הבניה; השלד מהנדס ותנילפי תכ שלד הבניין: 2.1

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסבי עו  , םייטרוממתועשים/ למנטיםאמן מזוין בטו אוו/ בטון מזוין מר:ו ח: ת קומת קרקעותקררצפה  2.2

 .עץיוהת לפי החלט :בשיטה .1חלק  1004י מס' ראלישן לפי תק בידוד אקוסטי: .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד   

   מניעת החלקה.ל לי רישות התקן הישראלד נגד החלקה בהתאםריצוף בניין המגורים יהיה                    

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןרחומ :תיתרצפה ותקרה קומ 2.3

   .1חלק  1004' ישראלי מס תקן לפי בידוד אקוסטי: .יועץהלפי החלטת  :הטי שב   

  .השלד נדסהמי חישובלפי  עובי:השלד.  דסנהלפי החלטת מ ,ןטומנטים מתועשים מבאל בטון מזוין, או :חומר גגות הבניין: 2.4

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

 ת של קיר ימיבדופן פנ מתועש,באם מכלול  .השלד מהנדס יותוהנח ידריכלהתכנון הא לפי מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ: 2.5

 הנחיות מהנדס השלד.לפי  ,(איטונגי )וק תאאו בל ון,, בלוקי בטתוד הפונה לדירבצו החוץ  

   :1045 ס'ראלי משי לפי תקן :בידוד תרמי המהנדס. תכנון : לפי עובי   

 הישראלי.תקן  ירוק" של מכון התקנים  י "תו ו בעלהיי  פנים קירותצבעי תקרות ו                   

 ת חוץ:קירו  רמוגי  2.6

 הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.דוגמת קרמיקה. או חיפוי קשיח כותית ו/מלאאבן  ו/או : אבן טבעיתקרי י ע ציפוי,/פוי י ח 2.6.1 

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

 לפי , לבאו משוו/ איטונג(י )או בלוק תאו/ון או בלוקי בטמזוין ו/ : בטוןחומר: דירותה בין הרדהפות קיר 2.7

 .  1  חלק 1004את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  יעניקו    קרה בכל מ השלד והיועץ ו   מהנדס   ת נחיו ה    

   .בה לפי תכנון האדריכלודס, גהמהנ כנוןלפי תשולב : בטון ו/או בלוק ו/או מחומר וגובה: (יש ש ככלות )מרפסקיר הפרדה בין  

 :םי שי רא מדרגות י חדר 2.8

   ;לפי חישובי המהנדס :בי עו  שולב.זוין או בנוי או ממ ןו: בטחומר: פתעטמ קירות 2.8.1  

 ןתו תקבעל " ,ליאקרי + צבעחיפוי בשיפוליםבצבע אקרילי עד תקרה.  ורימג בות(,שכ 2) טיח: חומר: גימור קירות פנים 2.8.2                

  מכון התקנים.ירוק" מטעם 

ירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקןלי אקרי מלביןגימור  סינתטי די+ סשכבות 2ח טי: חומר: גימור תקרה. התקרעד לגובה:   

  התקנים. 

 ת   דרישואם לן בהתנט לברצלן או טראצו צמבן נסורה או גרניט פומאו רים יהימדרגות בניין המגו: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

 קה. ם כנגד החליסופסים מחוספ יםסטרך המדרגות והפודלאושיפולים תואמים התקנים הרלבנטיים, ובעלות   

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

 . 1142"י לת תאםבה ,ז יד(ת מאחלרבוולב )או מש: מתכת ו/או בנוי ו/מאחז יד /מעקה 2.8.4 

 ת.חדר המדרגועות מצבא :)ראשי( יה לגגלע 2.8.5 

 :בניין בכל  ( קומתיתי במבואה )לו  2.9

או גרניט פורצלן, ה יקרה או קרמגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסו: חומר: מבואה קומתית קירות פניםור גימ 

 לתקרה. עד תו תקן ירוק"(  צע טיח וצבע אקרילי )"בעלקשיח יבופוי ההחי , מעלדלתותעד לגובה משקופי ה

 )במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע ירוק"   תקןל תו נטטי "בעמלבין סיצבע  : טיח +מרו ח: הקרגימור ת 

 .ןיט פורצלגרנ אוה אבן נסור :ריצוףטיח מעל תקרה זו(.                

 .()צד חיצוני בלבדור פח צבוע בתנ ות:ארונות למערכ חלטת החברה.י האו לפית ו/קומתבואה כמו מפרוזדורים לדירות:  

  :בניין בכל  יתראש ( כניסהי במבואה )לו  2.10

ניסה, מעל החיפוי הכת בה משקוף דלאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד לגו: חומר: ימור קירות פניםג

  ק"(.ן ירותו תק"בעל לי )אקרי וצבע הקשיח יבוצע טיח

 ת. דקורטיביאו תקרה  נהשמתקרת או ו/  ידיסדוגמת פול סינטטיין מלב: טיח + צבע חומר: גימור תקרה

ים בתקן הישראלי מדעו, והמ"ר 0.64-מאבן נסורה )שיש( או אריחים מסוג גרניט פורצלן ושטח אריח בודד לא יפחת חומר: : צוףי ר

 .למניעת החלקה

ת בחזי ,816י "תובניה ו ןכנוהתת פי תקנוומיניום לאל ת חזיתיהיו בעלויד דלת הכניסה לבניין ורקע למת הקו בקוימוקמ וארת דבותי

 ספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.ן מיותק הבניין

 ארונות. (וכו' שמל, מיםארונות ח ,חותומלמעט ג)ד וליסיסינטטי דוגמת פצבע ב צבועטיח ה: רתקו קירות: םסני למחפרוזדורים 

 ד(.לבב חיצוני בתנור )צדוע פח צב ות:למערכ
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 :רהגימור תקהתקנים.  בסיד סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון צבוע בבטון : חניהקירות גימור  :גמר חניה מקורה תו דעבו  2.11

    .ניםהתקן עם מכומט ירוק"במלבין סינטטי, בעל "תו תקן צבוע  ןטו: בחומר

 , משתלבת או באבן חלקומ בבטון היעש ותניהח או המרתף  רצפת ורגימ: ה חלקיתקורמ /מקורה רצפת חניה מורגי  

   :חדרים לשימוש משותף 2.12

 וכו':חדרים טכניים חדר עגלות, כגון: חדרים  

 - םבחדרים טכניי :תקרה גימור. (ו'וכים , מלת חשמארונו )למעט גומחות,נטטי דוגמת פוליסיד יס צבעב צבועח : טיגימור קירות 

 .התקנים קן ירוק" מטעם מכון"תו ת  לעצבעים, בכל ה .יטן צבוע בצבע סינטבטו              

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

 ן.די כל ותישאם לדרתה(, ברצלןיקה )גרניט פוקירות יעשה בקרמוהה רצפגמר של העבודות  :חדר אשפה

 

  :ותהער

 " מטעם מכון התקנים.ירוק ן ל "תו תקבע, ע צבצבוע ב בבטון  או  יםנפ בטיח קרה יעשו צביעת קירות/ת . 1

    .חלקהה עתלמני  2279י יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראל )בדירות ובשטחים המשותפים( בניין בריצוף . 2

 

 

ת  רכית הנשלטת ע"י מעשמלבעלת פתיחה ח ג()אלומיניום וזיגו ואההמב במכלולב משול : יש,יין נבבכל  ן יילבנדלת כניסה  2.13

 (.3.7.8עיף ה ס)ראשמן, כולל אינטרקום ר יזום ומחאינטרק

  ן.אי: ין ינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה

 .וי אששור כיבובאי טיחותץ הבת יועהחלט או סגירה ידנית, לפי מטית באשטואוה , סגירעשן/אש דלתות :דלתות חדרי מדרגות 2.14

 בניהיתר הלפי הת, תאור, חומר וכמו :ףש משותלשימו  יםדרדלתות וחלונות ח פח.דלתות  טכניים: דלתות חדרים  

 אין.   :דלתות לובי קומתי  15.2

 .: ישםתפי שו מ וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ומתיים,ק ותמדרגות, מבוא , לובי, חדרן לבנייבכניסה , תאורה        2.16

   ות ולחצן מתוך הדירהלה קבועה בחדר המדרגורת ליאתל שבתון ומנגנ, לקת אור בכל קומההד ו לחצןגורים יהיבבניין המ                 

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות                 

 לבד( וני בפח מכופף צבוע בתנור )בחלקם החיצ ר:מגז ומים: חו  ארונות חשמל, 2.17

 או נפרד לכל מחסן, מונה  תנתקן הופיחילל או נים למונה נפרד,מחסכל ה ת החשמל שלחיבור הזנו: דירתיים ורה במחסניםאת     2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן               

  של הבניין/ים לפי ותף המש כוששל הרחשמל רכת הממע הזנה : יש.ערכות אלקטרומכניות משותפותמלו לתאורה  חשמל חיבור    2.19

            ו/או ימוקמו בבניין וישרתו גם  במגרש וכיםימוקמו בבניין/ים סמן, אך ייבנו השרתר יאשת נו מערכות משותפויתכהחלטת החברה )

 תשישרתו אפות משותהות כהמער ון שלעלויות התיק, התשלומים ו/או נותשוה ויותאישור הרש, בכפוף לבמגרש סמוכים בניינן/ים

 .(שמגרם ביניניהבציגויות הבית של י נ"עניין ישולמו עהבניינים ע"פ ה כלל

 

 י(פרטי זיהו  –מור בפרק א' תיאור הדירה )בנוסף לא .3

 

 :*גובה הדירה 3.1  

 מ';  2.50 -מ חותלא פ: תקרהגובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית ה   

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

   ';מ 2.05 -לא פחות מ :תי )באם נרכש(חסן דיר*גובה מ   

 

 ובה הדירה בשטח המינימליקרה גת ותקרות משנה. בכל מליטות, הנמכות מקומיות, בכוערת, מוקורחת תט למעהערה: * 

 בה המינימלי הקבוע על פי דין.גוה א יפחת מןעל פי התקנות להקבוע לגבי חלקי דירה   
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 המשמשים אותה.או  ם להחים המוצמדי בדירה ובשט וגימוריםת חדרים רשימ – 2 'ה מסטבל 3.2 

 ו(.שלאחר טבלה ז הבהרות, /הערותב יתר טו ראה פר)  
 

 ( 1)חומר קירות תיאור 

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

 ( )בס"מ

 (4)פוי וחי (3)ריצוף
 ת אריחים )בס"מ( ו ד י מ 

 ריצוף
מ"א  למ"ר/  זיכוי מחיר ל

 שים ם חדשקליב
 הערות 

 כניסה 
 

 וןי בטבלוק בטון,
 ( 1)או אחר

 . ות בהמשךערבה  טורראה פ ןאי ( 3)ראה  ( 2)ר אח

 חדר דיור 
 וקי בטוןל ב  בטון,

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

 מטבח 
 בלוקי בטון ן,בטו

 ( 1)או אחר

 אין ( 3)ראה  ( 2)ר חא
בה  בגו פוי יח  שטח העבודהלכל אורך מ

  . משטח ארון תחתון על מ  ס"מ 60-כ
 יים(. ם ק)בא למעט אזור חלון

 ך. המשב  ת בהערו טראה פרו
 --- ( 4)ראה  ון חת ת חיפוי מעל משטח ארון  

 ל פינת אוכ 
 בלוקי בטון בטון,

 ( 1)או אחר
 . רות בהמשךראה פרוט בהע ןאי ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 פרוזדור 
בלוקי בטון או   בטון,

 ( 1)אחר
 . ת בהמשךט בהערוראה פרו אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 

 שינה הורים ר  חד 
 בלוקי בטון ,וןבט

 ( 1)ראו אח
 . המשךראה פרוט בהערות ב  אין ( 3)ה רא ( 2) ראח

 חדר רחצה הורים 
 מקלחת( ) 

 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)או אחר

ף הדלת  קומשובה  ירות לגחיפוי ק אין ( 3)ראה  ( 2)אחר 
  ע אקרילי בעללפחות. ומעל טיח + צב 

 ון התקנים. מטעם מכ ירוק" ו תקן  "ת
 . בהמשך  ט בהערותראה פרו 

 --- ( 4) הרא חיפוי קרמיקה 

 ינה ש   חדר 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ממ"ד 
 בטון מזוין  

 הוראות הג"א י  לפ
 . המשךראה פרוט בהערות ב  אין ( 3)ראה  "א לפי מפרט הג

 ה כללי חצ חדר ר 
 )אמבטיה( 

 בלוקי בטון ן,בטו
 ( 1)או אחר

ת  לדף הקושמ  לגובה  חיפוי קירות אין ( 3) ראה ( 2)אחר 
רילי בעל  ות. ומעל טיח + צבע אקלפח 

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

 מרפסת שירות 
 בלוקי בטון בטון,
 ( 1)אחר וא

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

 צפת ו חבה מר ר 
 בלוקי בטון ,בטון

 ( 1)או אחר
 . 2.6צוני ראה סעיף ר חיוי קיחיפוי/ציפ אין ( 3)ראה  2.6ף יעראה ס 

 ט בהערות בהמשך. ם פרוראה ג

 מסתור כביסה 
 בלוקי בטון בטון,

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

 ינה י ג ל ן כ מחס 
ו  ון אי בטוקבל  בטון,

 ( 1)אחר

צבע  קירות ור גימ .טיח 
  סיד   תקרה  גימורלי. אקרי

 סינטטי.  

 ןלצגרניט פור

 החלטת המהנדס. לפי   מחסן  עובי קירות אין
  החברהממצג 

 לבחירת הקונה 

 רתי  י ד מחסן  
 ( צמד שהו )ככל  

י בטון או  וקבל  בטון,
 ( 1)אחר

צבע  קירות ור גימ .טיח 
  יד תקרה ס  גימורלי. אקרי

 סינטטי.  

 פורצלןיט גרנ

 החלטת המהנדס. לפי   מחסן  עובי קירות אין
  החברהממצג 

 לבחירת הקונה 

 לטבלה:והבהרות ות הער
 

 ניתן  ככל שיהיו כאלה, -צה ים למחעשתומתועשים/מ ץחו תים של קירו)בדופן פנ בלוק תאי בטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות ( 1) 

 ית לרבות הרלוונט קינהבתה ידי. הכל בכפוף לעמתא בלוק גבס, או וקיוחות גבס, בלהיה עשויה מלת אלורות יל קהפנים ששמעטפת   

 בחדרי  אי/בלוקי גבס.ת וןון/בלוקי בטבטון/בלוקי בט ה פנימית(: יהיו מ:ני מגורים(. קירות הפנים )חלוקבידוד תרמי של בניי : 1045בת"י   

 ן.בטווק רן או בלמים" ע"י היצים "עמידים לדרם המוגיקקירות מבלורחצה ייבנו ה         

 בממ"ד לפי הנחיות .ות התקנים הרלוונטיםרישוד תכנון המהנדסלפי , ולבאו מש /רמי/ בגרגבס/טיח ת טיח/ לגיר : טיחגמר קירות ( 2)

 לוחות גבס.ת אלו יעשו מרום של קיישמעטפת הפנעשת למחצה, יתכן בשיטה מתועשת או מתויבוצעו ץ חובאם קירות ה פקוד העורף.        

 קנים הישראלי. מכון התו תקן ירוק" מטעם לי "תעבפנים יהיו וקירות  קרותהתי בעכל צ לבן. :גוון  לי.אקרי צביעה בצבע   

 לבן. גוון: .דפוליסיבסיד סינטטי דוגמת ה יעצב .ברהלטת החלפי החמשולב,  גבס/ בגר/ או: טיח /טיח מר תקרותג

    בחירת  ל   צוף י רסוגי    . R-9להחלקה   גדות תנ ה   ת גרלוונטיות ובדר יקה ה והחק  ודרישות התקינה   2279י ת" ת  ומד בדרישוהעג א'.  ו ס  :ריצוף ( 3) 

 ים מסוג גרניט פורצלן.  יח ארפורט להלן:  וכר, ובהתאם למ יג המוכר ו/או הספקים שבהם יבחר המה אפשרויות שיצהקונה  מתוך כמ 

ס"מ או   45/45  או ס"מ    60/60במידות  רלי.  ניט   -בהיר  שאחת מהן היא בגוון    חות ות/גוונים לפ מא ג דו   3  -ו יצוף של ר סדרות   4  מבין ה  יר לבח 

 מהנדרש לחדרים אלו.   ה פחותה  י דרגת מניעת ההחלקה לא תהס"מ.    33/33
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  מידות אלו ב  אריח גת  צ מה יה פטור המוכר יה ת הספק( קה )עפ"י אישור והצהר ן לאספ יתנ  אינו    ס"מ  545/4וף במידות  במידה ואריח לריצ   

 הלן:כמפורט ל ופי  חלח  רי נוספת או מידות א רה נה סד ציע לקוב לה ולם יהיה חיי א 

   כר( : א להחלטת המו ן החלופות היבירה  י ח )הב   

 מ. ס"   60/60ס"מ,    33/33  אריחים: סף למידות הבנו    אריח במידות חלופיות    א. 

 וף סדרות של ריצ   5חות,  כל הפ יג לקונה, ל יח, המוכר יצלכל מידת אר מר וף, כלו צהמיועד לרי לכל מידת אריח     סדרה נוספת של ריצוף   ב.   

 רלי;בגוון בהיר ניט לפחות אחד מהם   בשימוש בדירות מגורים,    ושכיחים   ם לדוגמאות/גוונים נפוצים התואמי  דוגמאות/גוונים   3-ו           
ת דוובדרגת התנג ה הרלוונטיות יק נה והחק תקיה  ות ודריש  2279ד בדרישות ת"י  עומ . ה א' ג  סו : ומרפסת שרות בחדרי רחצהף צו רי  -  

לפחות שאחת דוגמאות/גוונים    3  -סדרות של ריצוף ו   4לבחירה מבין    קרמיקה   , אריחים מסוג R-11לחת תא מק   ת וברצפR-10 להחלקה  

ההחלקה דרגת מניעת    ל. מור לעיא המוצגות לדייר לפי הוגמאות  מידות האריחים ייקבעו מתוך הסדרות והד  י. רלניט  -היר  ב   הן היא בגוון מ 

 על ידה.  ו הספק, שיבחר שתציג החברה א,  מידה / ן ותעשה מאחת מסוג/דוגמא/גו  וכש ר ה  ת יר בח לחדרים אלו.  פחותה מהנדרש    יה לא תה

ים ימאהמתניטרלי.   -היר  א בגוון ב דוגמאות לפחות שאחת מהן הי 3  -וף ו יצר  של סדרות    4  חירה מבין '. לב סוג א :פתברחבה מרוצ ריצוף -

ג החברה או י צר שת ח ב ממ בחירת הרוכש תעשה   לגשם. וף חש וף ה פחותה לריצינשאגת ההחלקה ובדר פועי ניקוז,ם ליצירת שילדובג

 (.יםולצורך בשיפפוי קשיח, אין )במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחי ר על ידה.שיבח הספק,

  :חדרי רחצה חיפוי  ( 4)

  30/60-ס"מ או כ   25/33-ת כ ו . במידניטרלי   –בהיר  בגוון    ם שאחת מהן היא ת/גווני דוגמאו   3ת  חולפש מבין  כ רת הרולבחי  -ג א'. קרמיקה  ו ס           

ה במידות לבחירת מיקבקרת רו)חיפוי קי . , שיבחר על ידה שתציג החברה או הספק תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, ת הרוכש  בחיר  . מ ס" 

 אקרילי(.  יח+ צבעעד לתקרה טו ויעל החיפמהדלת. יר עד גובה קו משקוף הקונה ללא שינוי מהמח

ס"מ ללא כל שינוי  33/33, ס"מ   20/50ת נוספות  כן במידו פרט ו מ ל להציע אריחים המידות דומות  י  יה רשא ר יה וכ המ קונה  בהסכמת ה   

ים קזהנרצפות והירות, זהה לגמר הקירות. הק ובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקהמ רהגיסע גלויה תבוצ ר הדירה. לצנרתבמחי

 חדרים סמוכים.י בניין/לחלק םילמניעת מעבר מ םם הרלוונטייניות התקדרישי לפדין ויאטמו לפי הוראות כל  רטובים באזורים

-במידות כ   ניטרלי.   –ת מהן היא בגוון בהיר  ות/גוונים שאחגמא דו   3  ות רה מבין לפח סוג א', בחי  –  חיפוי קירות קרמיקה: מטבחחיפוי ב  

ך ל אורכ ל ס"מ לפחות    60בגובה      . ידה ל  יבחר ע ק, שספה   רה או ציג החב ממבחר שת תעשה    כש ת הרו בחיר  ס"מ.    20/20-או כ   ס"מ   10/20

העליון של החיפוי ביבו בקו הסף  וס  נור התי  תואם מאחור  חיפוי קירות   BIאינו ביחידת  עבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר התנור משטח ה 

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

 . מ"ר   .200  עד   שטח האריח הבודד   . אצו או טר  לןפורצ   ט יגרנ סוג א'. ריצוף שנרכש(: כל )כ חסן ף במצו רי  ( 5) 

 

  הערות: 

 חור בשרות לפק אחד ולא תינתן האפכי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ס שודגי פקלמניעת ס – דייר/ת הרוכשירבח 

 ה.בר"י החאלו שנבחרו ענים, גם מים שופקמסשונים ים רצומ 

 בנוי כדוגמת  או הבניה( מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמתת בהיתר ע אחרבקצוב מעקות המרפסות )באם לא ניע – קהמע 

 "מעקים ומסעדים". 1142יות ת"י חהנ לפיו יתהחז        

 . "מס 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל שרות,רפסת ומ ממ"ד, רחצהרי דח ירה,בכניסה לד – לסיםי מפהפרש 

 (. גובה/רוחב ס"מ 20עד ) גובה המותר בתקנות דע מדרגה() נמךומ/מוגבה יתכן סףגג, /ות שמשרפסלמ יאהביצ 

 בטבלה. המצויןלגובה שה יע ותירוי הקבה חיפגו  - קירותוי חיפ 

 ת החברה. לט לפי הח ס"מ,    60  -ת מ שאורכם פחו   נות קמורות ש פי ם י בא   , PVCאו    ם ו י נ אלומי   ל מפרופי יבוצעו פינות    –יפוי  פרופיל פינות בח  

 וף בדירה.או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצכי לא יבוצע ליטוש ו/ק יודגש ספעת ינלמ - ליטוש/הברקה 

 ו ו/א פלדה או/ו או בטון/( עץ ובסימון בתוכנית המכר ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייבל ככ ) – ת, קורה/ו הולרגפ 

  .לבמשו 

 למערכות ופים, בגב ארון מטבח, ארונותזיתות מחות וחרילמעט בשולי קס"מ לפחות,  7בה בגווף הריצר ומם( מח)פנלי –שיפולים  

 ות )גרונג(.פינום יטק יפולים, ללאי ושניים. חיפוואזורים טכ 

  ת.לפחו ממ" 3של  ים )פוגות(ח בין אריחמרוווע ביצנדרש ה, קמיוקרעית בבאבן טנים לריצוף התק רישותלפי ד – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו    

 

 כר זה  או במסמך אחרט ממפרב ה,יין כך בטבלפועל רק באם צו יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בומתקנים לגביהם  כי ציודמובהר )

 ישה(.שצורף להסכם הרכ 
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 ארונות: 3.3

 הכיור/ להתקנה שטוחה של פתח המתאיםך , חיתוכיורל בת, תושרות, מדפיםדלתות, מגי לולן יכהארו ן:חתו ת בחארון מט   3.3.1 

 . יםכלהכנה למדיח חשמל להצתה(,  )כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת יריים מובנותהכנה לכ

    .MDF ארון עץ )סנדוויץ'( אוחלקי ה דיקט. שאר עץמ יהרון יהאוגב ההיו מעץ )סנדוויץ'(, גוף הארון והמדפים י                    

   מ לפחות מעלס" 90 -יהיה כ ס"מ לפחות. גובה סף עליון של משטח העבודה  60-כ  ות, יהיהית הדלתעומק הארון, כולל חז                    

 ארון.תחתית הרטיבות של ת יעמנלמים ל עמיד ס"מ ובחיפוי 10 -של כפה. בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה הרצסף   

 הפינה של הארון יותקנו "פתרונות פינה". ביחידות עומקו. ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל 60ברוחב רות גימ יחידתהארון יכלול    

  "יוצגו עילי( שלבן ואחד בהיר ניטרד גוונים לפחות )מהם אח 5רת הרוכש מתוך בחי. לקהייפורמיצוני: ציפוי חמתכת.  :ידיות  

  בן.בגוון לו/או מלמין  קהייפורמ: דפיםמ מרי וגפנימי פו צי ה. החברם שיבחר/ו על ידי הספק/י החברה ו/או  

  ;ראה הערה בהמשך*: אורך הארון  דותי מ  

    'ח גנספה רא :התחתון בח המט י בעד ארון מחיר לזיכו   

     

מאבן  ס"מ 2-א פחות מבעובי ל דהשטח עבומ נהת הקוחירבל ור:: תיאולכל אורכו  חתון משטח עבודה מעל ארון מטבח ת

עם שוליים לפי העניין(,   1,2)חלקים  4440 ת"י דרישות ל העונה גמת אבן קיסר או שווה ערך(,דורית )כולימפ אובעית ט

נט קקן ותי כיור. בהיקף המשטח המשטח יותאם להתקנה שטוחה שלל היקפם. בכ נותרוהאביחס לחזית מ ס" 2בלטה של בה

כל  המשטח כעם עיבוד בחזית  קנט מוגבה לאתקנה ליף העדלהי שארקבע ע"י המוכר )הקונה ודו ייבע בה שאופןוגמ ליוןע

 . ן אי ביצוע זה(. לא יינתן זיכוי בגיכולל אף מים בכל היקף המשטח הנדרש

  בח חלק תחתון,המט ארון יפלמידות: 

 3הקונה פני ב יגכר תצר/ו על ידו. בחברה/המוים שיבחו/או הספק/ר וכהמו ע"י גשיוצ מגוון  דוגמאותמתוך  לבחירת הקונה גוון:  

  .לוח בודד אחד( . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא(יר ניטרלייהיה בה נים אלו)אחד מגוו גוונים לפחות    

  

 אין. :עליון מטבח ארון    3.3.2 

 

שולחני הכולל כיור  ו מונחתלוי א פה,רסט ץ' אוהעשוי עץ סנדווי מתועשון תחת ארון )כללי(, הרחצ בחדר יין(:ארונות אחרים )צ 3.3.3 

 .  פחותלמ ס" 80 -כ ת:מידו סטה. נירו וצירי ,לרבות מגרה/ות, דלת/ותאו שיש, )אינטגרלי( קוורץ   או מחרס   

  ן.רורן האיצ יין לפו/או מלמ קהאיפורמ: י פנימציפוי . קהאיפורמציפוי חיצוני:   

    פח ג'ראה נס הרחצה:עד ארון בזיכוי ל ירמח  

 

               :הערות  

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

תוך המשולבים ב( מקרר)למעט  בו"יריים וכי נור, כלמדיח, תדים ועמי ה ם(. חללי באורך הארון  םמיי פע מחושבתשקיימת 

   זה. אורי ה מתייחשבו כסטי  לא, בחות המטנו רא אורךמידות ב 5% -ות עד כי טס באורך הארונות. ו ת יכללהארונו 

טבח המת ונו יתכן ובקיר שבגב ארן כי בחשבו הקונה לקחת בח וביצוע עצמי, על ארונות המטיכוי עבור במקרה של ז ( 2) 

 ורך תחזוקה.ה לפתח/ים אלו לצלאפשר גיש ישים. משותפ יםן/שה לקולטי פתח/י ג קיימים

 .הקונה להחלטת הינם תחתון  בארון  ניםובמ 'וכו  ורתנ ,מדיח של תקנהרון לצורך האה תכנון  (3)

  מדפים,תות ו לד תבו לר ,בשלמותו  המטבח ארון  לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -                     

 למדיח וזיקונשל מים  תהנדרשו  תההכנו  ולרבות ) םלי חל ללא ( המובנים יםהכלים החשמלי  קנתלהת שיועדו  תמו קו במ                       

 ברה תנחה את  תקבע ובמועד שהח י הלוח זמנים שהחברהעל פ דווח על בחירותו באחריות הקונה לתחת הכיור.           

 . שוכרה         
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  כביסה: תמיתקנים לתליי  3.4

 ה.הכביסת ייישירה למתקן תלישה ו תהיה גאשר ממנ ,מרפסת/שרותהממוקם במרפסת ה בקיר חוץ פתח              

באורך מינימלי  סה פלסטיק,לי כביחב 5,  יםגלגלכולל  םניצבי מגולוונים(כת )ממת מוטות 2: )קטנה( לתליית כביסהחיצוני תקן י מ

 .מטר סה"כ 8 -מ באורך של לא פחותכביסה  חבלי כולל  ס"מ 120ל י שמינימל באורך מתרומם מתקן וא ,מ"ס  160של 

 ר.חצב ה ערךווש שר שיותקן מתקןות הגן: אפירלד 

 .5100ן ישראלי מחומר עמיד העומד בתקתיאור: : מסתור כביסה 

 

 

    "מ()מידות בס  ותריסים בדירהת דלתות, חלונות רשימ – 3טבלה מס'  3.5

ובהתאם  סיםם ע"פ טיפו יחה וחומרי מידות הפת הפתיחה, סוג םפתחי הדות , מי חיםהפתבמיקום  התבוצע התאמי: פנימ
 חייב.למפרט המ

 

 תריסים ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת(

ה )ציר  סוג פתיח
 רר( ע"כ(/ נג כ

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

עץ )מר וח
לומיניום/  א

 (תמתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /רי)צ
 כיס( / רר נג 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
יום/  מינולא

 כת(מת
 ם ביחומר של

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

 סה כני

1 

 גילה ציר ר  פלדה בטחון

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 דיור  רדח

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- 

1 

 מ' אלו אלומ' 
 גלילה חשמלי

 לל גיבוי ידניוכ
 265/220-כ --- 265/220-כ

 מטבח 

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ  אלומ' מזוגג 

1 

 גלילה ידני ' ומאל ' מולא

 115/115-כ 115/115-כ ---

חדר שינה  
 1הורים 

1 

 ציר רגילה  עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר אלומ' מזוגג 

1 

 ניגלילה יד  אלומ'  ומ' לא

 75/115-כ 75/115-כ 80/210-כ

 2שינה ר חד

1 

 לה ציר רגי עץ

1 

 .כ כ.ע   נגרר גג זואלומ' מ

1 

 גלילה ידני ' ומאל ' מולא

 85/115-כ 85/115-כ 80/210-כ

 ממ"ד  
דר  ש כח)משמ

 ( 3 שינה

1 
פלדה לפי  

 א  הג"
ציר )רגילה(.  

 יחה חוץ פת

1 

 גג ו' מז מאלו
 או  כ.ע.כ  ררגנ

  לפי הנחיות 
 "א הג

1 

 .  לכיס נגרר   ומ' לא אלומ' 

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

  שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים  חת אואף  נכ
          ילה לפי הנחיות הג"א. יר רג או צ  לכיס. 

--- --- 

ח. רחצה  
 יםרהו

1 

 ציר רגילה    רצוה+  עץ

--- 

 --- מכני ר ווראו

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210 -כ

 צה ח. רח
 כללי

1 

 ה רגיל ציר +צוהר   עץ

1 

 וגג ' מז מאלו
 נטוי

 )קיפ( 

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85 -כ 80/210-כ

מרפסת  
 שירות

1 

 ציר רגילה  +צוהר  עץ 

1 

 ציר רגילה  אלומ' מזוגג 

--- 

--- --- --- 

 --- 85/115-כ 80/210 -כ
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 תריסים ונותלח   דלתות ---

 חדר 
כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
ום/  אלומיני

 מתכת(

ה )ציר  סוג פתיח
 רר( ע"כ(/ נג כ

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

עץ )מר וח
לומיניום/  א

 (תמתכ

סוג פתיחה  
כע"כ/  /רי)צ
 כיס( / רר נג 

כמות ומידת  
 הפתח הבנוי 
 )גובה/ רוחב( 

  /חומר )עץ 
יום/  מינולא

 כת(מת
 ם ביחומר של

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

מחסן כלי  
 גינה 

1 

 פח 
 ציר רגילה 
 דו כנפי

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- /210115 -כ

דירתי  מחסן  
 צמוד 
)ככל  

 ( מד שהוצ 

1 

 ציר רגילה  פח 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 85/210 -כ

 

 :תואחרו  טבלהל ערותה

 שצורף להסכם הרכישה(.אחר זה או במסמך  רכלה, במפרט מטבב צוין בפועל רק באם  םי קי ה)

חתית ולימרי בתקנת קנט פיכללו התת למים ודועמינה ת ציר רגילה. הדלתות תהייובפתיח 23 'סי מאלישראם לתקן בהתה דלת עץ לבוד = עץ  תדל .א

= סוג רגילה ציר , ניוםץ האלומית יועויהנחלפי  ופיל:סוג פר= אלומיניום, ' ומלא. ך()ראה פרוט יתר בסעיף י' בהמש ס"מ לפחות 7בה הדלת בגו

חה )כיס( בקיר, כנף ו/או לתוך גומ גררת עלכנף נ=  ניגרר כ.ע.כ= רגילה+ משתפלת,  (יפקיי)דר י וטנ סבטוי(, )נ לת= פתיחה משתפפ קי , פתיחה

כולל אטם  צף וליאוריתן מוקן(,  במילוי פרצלפי הנחיות הילומיניום )בעובי ח אפ יםיועשם : שלבי התריסיתריסים ,ה אנכית= כנף בתנוענה גיליוטי 

  (.בחדר דיורחשמלית, ה)גיבוי ידני אחד, לגלילה  ישמלו חה, באמצעות רצועה ו/אל כלפי מעללנג סתרי = הילגל. גברתמו מהם לאטישלביה יןמי בגו

 תאים לסה"כ הדלתות/תהכללית בדירה  תובלבד שהכמו הבטבלשל אחד מחדרים  רויאתבע פיפים לשני חדרים יכולות להושות, מתות/חלונותלד . ב

 .ויריזוג האומ רכתמע ס"מ כהכנה לתפקוד 3פה עד  מעל רצבהו גום ינית פולי דלתווש כןת בטבלה. יתוינהמצוחלונות 

י לוחות נשהמורכבים מ, ןלפי דרישות התק טיחותיל/בירג( Double Glazingכפול ) שקוף וג זיג ניום עםומימאל ,)למעט ממ"ד( תרינו ויט /חלונות  .ג

 יזריםתקן ואב תולי בע החלונות ורכיביהם יהיו מ(.מ" 6 י שלבובע יראו עם מרווחת, חולפמ"מ  4 יובבע גוג)זי עם מרווח אוויר ביניהם תיזכוכ

מתקין מורשה  ייותקנו על יד יחה ונעילה. החלונותפתי נוגנמנים, גלגלים, ידיות מובנות, ירצ ,EPDMי גומי זיגוג, אטמכללם: סרגלי מקוריים, וב

 יותקן ת,החלונו ללכ תולסיבמ :רשתות .הנחיות פקוד העורף י לפ,  נגרר הפלדכנף/ים  עם גגניום מזומילוא מסוגיהיה חלון בממ"ד  טעם היצרן.מ

 .אחת תרש לכנף  כהכנה במסילה ף נוס נתיב

ות מטבח באם פונה למרפסת שרות בלרב ש אוורור(רדכנון והבניה נשבהם לפי תקנות הת ריםבחד) י ונלקיר חיצ ו דלת מזוגגתלון ו/אבהעדר ח .ד

 .ות רפפת כיסוי(בר)ל ינמכ ררואוויותקן , לוןח ה בתריס אוורסגה

  יניום.יועץ האלומנון עפ"י תכפיל, גוון, פרו סוג .עשויים אלומיניום סיםרי והתות מסגרות החלונ .ה

 . )"חלב"( הממואו ע שקופהבטיחותית  זכוכיתתותקן  (,תיש חלונו  אם)ב רחצהבחדרי  . ו 

 . יבוי אש ת כ ישו ר ד לפי  ת,  או רפפות קבועו / ו   דלת ב   כה ב ס או  / ו   רור מכני אוו   או ו/ לון  ות ח צע אמ ב   ( יעשה כש מחסן ככל שנר )   המחסן   רור אוו  . ז 

ות מערכ, (טלסקופית)פנורמית/ צההצ תעיניוסף, נ מיסגר בטחון פני 5044ל תקן ישראתואמת ל ריח,ב רב (ה )ביטחון. דלת פלדדלת כניסה .ח

מ  מ" 1.25 ה מפלדה מגולוונת בעובי שליף בנקומש .ספר דירהומת ר דלון, מעצוחתת מברשת סף  ,"נעה ו"רוזטותידית  מגן צילינדר, ,םיריצ

 מר לגוון לפי בחירת המוכר.צביעה בתנור. גפוי ויניל או והמשקוף יהיו בחי כנף הדלת חות.לפ

  אש./וןחטבות נו דלתתקיות קרקע יתכן ובכניסה לדירות בקומות הכבאות, רש תנחיוי הלפ .בחירת החברהגוון לפי   ,לניו ציפוי ממ"דת דל .ט

בכל היבט  ךשווה ערוי אחר או מיל/ובורד על מסגרת עם מילוי פלקס קיםמודבחות משתי לו כנף הדלת תהיה עשויה :פנים לתותד מכלולי  .י

ים תאהמ חיצוני מתועשציפוי  ה או צבע אוגמר פורמייק. תלשקוף הדנו בהתאם לסוג מצירים יותק. אחר יים,קה, קטיוסחוזק, אק –תפקודי 

ן ישראלי בהתאם לתקהיה משקוף הדלת י .צדדים לפחות 3-ב צופה)קנט( מ בהיקף כנף הדלת .םהצדדיי נשכת ממת, עם ידיות םמיב ידותלעמ

חת בחדרי אמבטיה / מקל מים. ל עמיד היקנתו יההמשקוף לאחר הת .אטימה יסל פכול תואם לדלתר גמהלבשות פולימרי או עץ ב בעל  23מס' 

לפחות גוונים  3 תוךמגוון דוגמאות שיוצגו לו ומ וךתכש מת הרוחירלב גוון:   גג בכנף הדלת.וזר, מאו-צו " וצוהר/ויפנפוס י "תמוד בימנעול סיבו

 דה.על יו /בחריהספק/ים שו א/רה ולבן(, שיוצגו על ידי החב מהם )אחד

 בנוסף, .בועקג רווע סקב, אין לקומה(ב יםדיירהכלל  אתש אמור לשמ םחרו)ב קומתי ץפתח חילוהמוכרז כ  ירהדבח ובפת בממ"ד -ח חילוץ תפ .יא

 הפתיחה.ן יוון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכהפתח, סוג החל ינויים במידותהמוסמכות כפתח חילוץ יתכנו ש ותוירשרז ע"י הבפתח שיוכ

 2 -כם בוהיהממ"ד ג וף יצת ורסף הדל. יתחיצונ נגררת,/פתחתפלדה אטומה, הנמוגן הינה דלת  ה למרחבדלת כניס :העורףפיקוד ישות רדי פל .יב

גלים עומ יום + זיגוג וכן  פתחי אוורורה. חלון אלומינכנפיים לפתיח 2נגררות לכיס ו/או שתיים, האו  אחת פלדה כנף "מ מעל מפלס הדירה. חלון ס

ח תפ ידולע"ג הקיר  (,רף עווד הפיקות חיהנלפי )אויר ון סינ מערכת התקנת ק.רונים לפ, ונית()פלנצ' סקאות פלדהם בדיחסומי ים,שונים רבקוט
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י הרמתקן הסינון, ע"י החברה סופק יודגש שבאם  (.2010י הג"א מא)תקנות  רכת לפי מידות היצרן.מעה ותמית. מידהפרעה מקו רוצתיהאוורור 

ע"י ך שהוסמכו לכ םמיורי הגע" ספתנות ואטימו תקינותבדיקת יחייב  רוכש,ע"י הרוקו יפן כלעורף, ו ע"י פיקוד השראוונבדקו תו תקנהתקינתו וש

 עלפובהביצוע בפועל יגבר הביצוע  ות המכר ו/או במפרט המכר לביןה של סתירה בין המצוין בתוכניקרדגש כי בכל מלמניעת ספק יו ורף.ד העקויפ

 ות של פיקוד העורף.ודכנמע יותחהתואם הנ

 

 טרים בדירהי תברואה וכלים סני מתקנ – 4מס'  הלטב 3.6 

 זו(חר טבלה לאהערות גם  אה)ר  
 

 קןתי מ
 קוםי מ

 מטבח
 צה רח חדר

 הורים
  רחצהדר ח

 לילכ
 אחר מרפסת שרות 

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין זיכוי ₪ 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- 40/50-כ 40/50-כ ---

 --- --- 3.3.3 יף עסראה  א' --- גסו 

 --- --- ראה נספח ג' אין --- זיכוי ₪ 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

--- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- זיכוי ₪ 

וארגז  אסלה
 )ב'( השטיפ

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- צרןת הימידולפי  ןהיצרלפי מידות  ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- זיכוי ₪ 

 אמבט/ 

 תחלקמ

מידות 
 )בס"מ(

--- 
ן לפי הוראות כל די

 בהמשךראה 
170/70  

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- סוג
 ופעריצוף מש

 מקלחת()
 --- --- א' 

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ים סוללה למים קר
מהקיר  יור,כם לחמי /

 משטחמהאו 

 --- --- פרח/מערבל  בל רפרח/מע פרח דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

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

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם

  ךרד-רב
 )אינטרפוץ

( או 3דרך   
 ()הלהולס

--- --- 

 --- --- א' --- --- גסו 

 --- --- 'ג ראה נספח --- ---  זיכוי ₪
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 קןתי מ
 קוםי מ

 מטבח
 צה רח חדר

 הורים
  רחצהדר ח

 לילכ
 אחר מרפסת שרות 

חת ללה למקסול
 קרים וחמיםם למי 

 --- דגם

  דרך-רב
 וץ)אינטרפ

( או 3רך ד  
 )ה(סוללה

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' --- זיכוי ₪ 

 --- יש --- --- --- ולניקוזם מכונת כביסה ר מי חיבו 

 לשרוו ל בדופן חיצונית 4פתח "
 ,סהייבש כבי ממ  פליטת אדים

 הגנה ומשקולת סגירה סלל תרי ו כ
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים
והכנה לחיבור  כוללת ברזההכנה )

 (ולסיפון המטבחלביוב, 
 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין יל()ברז נ למקררנק' מים 

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

 --- --- --- --- --- ה(נ)הכ יםמ דת גז לחימוםקו נ

 :ואחרות טבלהל ערותה

 מסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.לה, במפרט מכר זה או בבטב צוין בפועל רק באם  )הקיים 

  רוסטה בהתקנה נירניט/ג ורץקו /וורץמחרס/ סילי ק ,לבחירת הקונה: ס"מ( 80/46 -או כפולה כס"מ  40/60-ודדת במידות כ)ב יור מטבחכ  )א(

 חרס: כיור רחצה החברה.היצרן/ספק, שיבחר ע"י לפי  ולחני )אינטגרלי(:כיור רחצה ש. ר הכיור()לפי סוג חומ התחתונ בהתקנה או  שטוחה

 . החלטת לפית תוצרס"מ,  40/50-מידות כ

 ( )מושב :אסלה י כיסו . פי החלטת החברהל תוצרת . 1385"י "י תעפ (ליטר 3/6) דו כמותי חרס,/סמוי ה:ארגז שטיפ יה.לות: אסלה )ב( 

 .רוסטהבעל צירי ניכבד  טיפלס               

 ה ות ומיטת תמיכינבפ יפוי פוליאסטר. מילוי עץד עץ עם צמ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, של 3.5אקרילי בעובי תהיה מחומר  ה:מבטי א   

 ופה אמאייל.צפחות ממ"מ ל 2.5עובי ב לחילופין מפח  .ווןמגל י ברזלמפרופיל               

 ניקוזל שיפועים עם 2279 י"ת בדרישות העומד בגמר ,דין כל תבהוראו הנדרש יפ על מהמידות חתיפ לא המקלחת משטח חת:מקל               

 ;המשטח       

וא ימוקם וה כרום ניקל בציפוי ,רמי דו כמותיק קסר בעל מנגנוןמי למערבפרח/ : : דגם. לקערת מטבחלל חסכם()כו  קרים/חמיםם למי סוללה   (ג) 

  סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -כפיה בגובה  :נהתהיי ברז מידות ,הכיור או העבודה חמשט מישור על

 על ידה. פק/ים שיבחר/והסאו יוצגו ע"י החברה/קבלן ו/ש

  או עבודהה משטח מישור עלמו  מוקוהם י  וי כרום ניקלבציפ,  פיה  בלרעפרח/מ: דגם:  חסכמים(ל  )כול  ור/י רחצהלכי  ,מיםקרים/חסוללה למים   )ד( 

 שיוצגו  סדרות 3מתוך לבחירה  ,ס"מ לפחות 15ולעומק  ס"מ לפחות 15 -באורך כ  :תהיינה ברז מידות ,ורהכי  

  ו הספק/ים שיבחר/ו על ידה.חברה/קבלן ו/אה ע"י  

 יאה תחתית ת יצהכולל ,ניקלבציפוי כרום  מהקירקס מים חמים וקרים מי תותקן סוללה :אמבטיהב :ולל חסכמים()כ מים קרים/חמיםלה לסול )ה( 

 ות ומזלף. פחמ לס" 60ומוביל אנכי באורך טלסקופי  צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקהמיל' האמבטיה ל  

וביל אנכי באורך ומ מוט החלקה טלסקופי תלה מתכוונן,משורי, כולל צינור שר קליפוי כרום ניבצ, (3רך )ל/רב דמערב -מהקיר דגם: : למקלחת  

 מ"מ.   15חת בקוטר ס"מ וראש מקל 30ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך זלף. לחילופין ת ומס"מ לפחו 60  

 על ידה.ו הספק/ים שיבחר/או /לן וברה/קבשיוצגו ע"י הח סדרות 3תוך לחת, לבחירה ממקיה/סוללות האמבט  

 .ילנ יברזובור לביוב, חי :כוללת שטיפת אסלה ארגז/י ו ורים י כתקנת ה )ו( 

 .: לבןקבועותון הגו  )ז( 

 . והזנת חשמל פכיםו דלוחין או שלקור ( וחיב2007תיקון אוג'  -)הל"ת מים: מים קרים, מים חהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת )ח( 

 ביזרי קצה.אד ללא צנרת נחושת בלב, ם לא נאמר אחרת: באנק' גזהכנה ל (ט) 

 נית.שת העירובטמפרטורה המסופקת מהר: מים מים קרים (י) 

 בתקן ישראלי יםומדשע קבועותר או לרכוש לבחו וכש,, באחריות הרבאם אינם ממבחר החברה -רחצה )אגנית/אמבטיה(קבועות  (יא) 
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 .  R-11 -ולא פחות מ מניעת החלקהל  

  משטח העבודה או הכיור.ברז הממוקם על מישור  = קרי פרח קבוע. שלף מתוך שרוולהנ ראש ברז שלף = נ (בי) 

  מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת. ר( = ויסות יקס)מ למערב  

 שניהם.ת ו/או לפיית ברז ו/או קרים, לראש מקלח/יםחמ כניסה/יציאה, של מים ( = חלוקתנטרפוץי)א דרך-רב  

  

 ך אחרמסמאו במכר זה  ויין כך בטבלה, במפרט יותקנו בפועל רק באם צרות לעיל עסות בהגביהם יש התייחל י ציוד ומתקניםהר כ)מוב

 ף להסכם הרכישה(.שצור 

 

 , רצפה, ביין(הבנ ללמשותפים לכובחלקם יתכן )לקולטני ביוב  תורביקצנרת ופתחי : אחר ורךרה, לכל צאביזרי אינסטלציה נוספים בדי    3.6.1 

 יבוי אש(. "י דרישות כעפ מות,וכ מיקום) יתכן מתזי כיבוי,ה. האינסטלצי החלטת מהנדסמות עפ"י כיקום ובמ, סמוך לתקרהב בקירות או  

 בין  דלהעברת גז וכבלי פיקות וצנר מפוצלו/או  זימרכיני ה. ניקוז למזגן מהאינסטלצילפי החלטת מהנדס  ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

 , רוןבמסדות ו/או שרבמרפסת  מפוצל,ו/או  מיני מרכזילמזגן  ועדמימיקום  .למאיידהמיועד המיקום ד מיועד למעבה, עום ההמיק  

  .הרהחבהחלטת מהנדס ביסה,לפי עליון ו/או במסתור כ בגג  למעבה מיועדחלטת החברה. מיקום עפ"י ה  

 תהיה ולאריתתקנת המערכת הסה הוראות כל דין.לפי תהיה ת סולאריבאמצעות מערכת לדירות  הספקת מים חמים   3.6.2

 . קן קוצב זמן לחימום המים )טיימר(ם החמים והתהמידוד חשמלי ל לרבות גיבוי 579שראלי בהתאם לדרישות תקן י      

( הכולל מפסק יימרזמן )ט ן קוצבם אלמנט עזר חשמלי והתקת וכולל חימום עיארסולדוד( המחובר למערכת הל אגירה )לכל דירה יותקן מכ  

 .  ני ההפעלהמש את זאפשר לתכנן מראבמ 

והתקן קוצב , יעשה חימום המים באמצעות חשמל כת סולאריתבאמצעות מערים ם חמלספק מי הוראות כל דין לא ניתןלדירות שלהם לפי   

 .ם המים )טיימר(זמן לחימו 

 גג עליון או בסמוך לה שירות או תבמרפס ר אך נגיש כגוןסתבמקום מו: הדודקום מי  ;ריםליט 150: תבקיבול למים חמים( מכל אגירה )דוד            

       נסטלציה.מהנדס האי תכנוןלפי  

 (.2007 תיקון אוג'-)הל"ת נת כביסהמכו ., מקלחתהרחצה, אמבטיומטבח  : קערותמים חמים לכלים חיבור 3.6.3

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

 (.הת החברהחלט מיקום לפי) : ישמים לדירה מונההכנה ל 3.6.5

  האינסטלציה,מהנדס תכנון לפי  ,PPR, S.Pול, נת, פקסגוו: פלדה מגולים וקריםחומר הצינורות: מים חמ 3.6.6

 י.: פלסטשפכים: פלסטי, דלוחין   

 יש.: בחד נקודת הגז במטעו  הגזה ממקור צנרת גז בדיר 3.6.7

 .יש: לדירהנה גז הכנה למו  3.6.8

 

  הערה: 

 ניתוק,  תאמות, ברזיה, יכיםרים, מארם עבור מחבתשלוו כולל מחיר הדירה אינהחברה. פי החלטת להינו  בדירה, הגזנק' ם מיקו 

 עצמו לחיבור הגז,  נת המונה והמונהקהתרך הנדרשים לצום נוספים י ותשלומי, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאמונה פיקדון 

 ,ד()הכנה בלב שרוול פלסטיב לתחמושנרת אספקת גז צ בבניין. לפעול רשית ע"י החברהמוהגז ה' רות לחבישי הקונה םתם ישלאו 

 ר הדירה.מחילה בכלו 
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 (זו  טבלה)ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 

 ן, ראה נספח ג'קע ונקודות טלפותית , בר זיכוי לנקודות מאורמחי 
 

 מיקום

נקודת 
 מאור

 קרהת /רקי 
 כולל מפסק

 תקע  תבי 
 רגיל

 תקע  בית
 גן מיםו מ

 תקע  יתב
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;ורתנק' תקש
 .ון טלפ נק'

 דות נקו  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 מבואה או 

1 1 - - - 

 ון+ לחצןפעמ -
 אינטרקום  -

בי  ולל  ורהמפסק תא -
 . רגותקומתי/חדר מד

 . ילוח חשמל דירת -
ולל  רת כ ון תקשואר -

 . שקע 
 ה יה/טלוויזיפונטל  -

 דיור דרח
 אוכל נתופי 

2 3 - 
1 

 ( ןמזגל)
1 

ת  תוספ -תריס חשמלי 
פעלת  לה  חשמלנקודת 

 התריס. 

 פרוזדור
1 

)כולל מפסק  
 מחליף( 

1 - - - 

  3 בפרוזדור באורך מעל 
בפרוזדור הכולל  מ' או 

נקודות   2"ר",  ת נייפ
 חות + מחליף. מאור לפ

 1 חמטב

6 
  )אחד מהם

חד  כפול, א
מהם מוגן  

בדרגת  ים מ
44IP   ד  ואח

וגן  מהם מ
בדרגה  
 רגילה( 

- 
 )יג(  1

 )תנור( 
- 

, בתי  מיקום השקעים 
יה מעל  יה התקע 

העבודה ככול   משטח 
האפשר ובהתאם  

לתכנון המטבח יותקנו  
ים  שקעי כח נפרד

 לתנור, למקרר  למדיח, 

ינה ש דרח
 יםהור

1 
  )כולל מפסק

  מחליף
 ( למנורה

4 
ם ליד  )שניי
 טה( המי

- 1 1 
'  )נק אינטרקום  -

 ( בדר בלשמע/דיבו

   צהרח רחד
 הורים

1 
 ( ם)מוגן מי

- 1 
1 

בית תקע  )
 ר( לתנו

- - 

 - 1 1 - 3 1 שינה חדר

 /ד"ממ
 ח. שינה

פי  מנורה ל 
נחיות  ה

 פיקוד העורף 
3 - 1 1 

וד  פיק  תקנות פי ל
 ורףהע 

 חצהחדר ר
 יה()אמבט

1 
 ( )מוגן מים

- 1 
1 

  ית תקע ב)
 לתנור( 

- 

מן  + התקן קוצב ז
וד  לד  מפסק ללהכו

י  עפ"  םהשמש במיקו
 ן. כנותה

 מכני + אוורור

 רות שסת מרפ
1 

 )מוגן מים( 
- - 

2 
 מוגן מים 

 , כביסה)מכונת 
 מייבש כביסה(

- - 

חבה ר
 מרוצפת

1 
 )מוגן( 

- 
1 

 )מוגן( 
IP44 

- - 
תריס חשמלי +   כולל 

פתיחה    + מנגנון סקמפ
 ידני. 

חסן כלי מ
 גינה

1 - 1 - - 

של  צריכת החשמל 
  עוןתחובר לש מחסןה

אליו  תי החשמל הדיר
ויך המחסן. או  מש

ות  נ שהזלחילופין 
החשמל של כל  

המחסנים יחוברו למונה  
פרד  תף ונ משו

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

 בחירתו. 
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 מיקום

נקודת 
 מאור

 קרהת /רקי 
 כולל מפסק

 תקע  תבי 
 רגיל

 תקע  בית
 גן מיםו מ

 תקע  יתב
 במעגל כוח

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;ורתנק' תקש
 .ון טלפ נק'

 דות נקו  3 כ"סה

 אחר/ הערות

 ןמחס
כל )כ

 (הוצמדש

1 - 1 - - 

של  צריכת החשמל 
תחובר לשעון   המחסן

תי אליו  החשמל הדיר
או  משויך המחסן.  

ת  ונ שהזלחילופין 
של כל    החשמל

המחסנים יחוברו למונה  
פרד  תף ונ משו

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

 בחירתו. 

 מסתור
 הכביס

- - - 
1 
הכנה   )פקט 

 גן(למז
- - 

    

  חרותה ואלטבלהערות 

 כולל נקודת הדלקה אחת.טורה(, מרא /אהיל -סויוכירה )ללא נורה יר או תקבית נורה על גבי ק = קרהר קיר/ תנקודת מאו  (א)

  .נפרד(כל שקע ב נל אחד, נספרבפ)שני שקעים או יותר  .= "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל רגיל(אור )בית תקע מ (ב)

 ממ"ר לפחות. 1.5לים בכב יבוצע ריבוהח

החיבור  ע בנפרד(.כל שקי שקעים או יותר בפנל אחד, נספר )שנ גילר שמלון מזרם חניזה ד עם כיסוי,שקע בוד מוגן מים: ע מאור )רגיל(בית תק  (ג)

 ממ"ר לפחות.  1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ספתשאינם תווינים בסעיף א' המצור(, או קי התקרר )בהמאו של נקודות אופן ההדלקהל תאור בלבד דלקה כפולה=נקודת מאור ה (ד)

 בסעיף א'. המצוינותמאור ה נקודות

 2.5מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם קבלים  כל נק' במעגל נפרדפרד )ם" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נ"שקע/י = פרדקע מעגל נת תבי  (ה)

 מ"מ . 

 גבוהה. בדרגת הגנהקצה מוגן מים אביזר ה גל חשמל נפרד אךבמע הכרחאינו בשגן ע מוית תקבאו אחר=  IP44ת הגנה גו בית תקע עם דר (ו)

בין מחשבים,  –ללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת ד וכונקודות ביחד )קומפלט( או לחו 3= )מחשב( תרקשו פון חוץ/תטל/טלויזיהנקודת  (ז)

אינטרנט. /ת הטלפוניםדירה לרשללא חיבור הם.  כבליורי טת שידילקלבור ת לחיר, ואפשרורי חובה כאמודוחיבור לקליטת שי –זיה נקודת טלווי

 .כולל כיסוי 1ודול מ 55 וקופסא ורת ועד נקודת ההכנה בקירוז התקשכימר חוט משיכהר ורת תכלול צינודת התקשונקו

 .(ענייןפי המר למדת שועלו נה אה למבדלת כניסלקשורת פנים )לתלאות כולל אביזרי קצה נקודה/ות מנקודת טלפון פנים )אינטרקום(=  (ח)

  מ"מ.  2.5ם עם כבלי דנפרוח למפסק לל מחובר ישירות ,לי נפרדעל גבי מעגל חשמ תקע כוחבית  = חנקודת כ (ט)

נה עד נקודת ההכו )מחשב( מריכוז תקשורת הכנה לנק' תקשורת ת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משיכה בלבד.ן אחרבאם לא צוי"הכנה"=   (י)

ספק  תעמנילפירלי(. )ס לא "תנור להט"ר חום" ו"מפז ן )באחריות הדייר(,יותקחצה מעל דלת חדר הר מצאתום נור חימנלת הכנהבאם הבקיר. 

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. ברה."י החדגש כי אמצעי חימום לא מסופקים עיו

את אותה/ם  ים/מכביםדליקיניהם, אך מוק בבריחמצאים נם השונירדים ביזרים נפיבוי, משני אכ מאור הניתנות להדלקה/ נקודה/ות =חליףמ (יא)

 ר.מאו נקודה/ות

קום המתוכנן לכיריים. הנקודה תחובר ישירות חת למנקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתתותקן  =י פאזיבור תלת ת חמגורים הכולל בדירת (יב)

 הדירתי.פסק בלוח החשמל והמ שקע ות ביתבלר יווטכל החתכלול את . הנקודה 5*2.5וח החשמל ותחווט בכבל למפסק תלת פאזי בל

 

 או במסמך אחר ר זה רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכבפועל  ו נותקות לעיל י העריש התייחסות בלגביהם  )מובהר כי ציוד ומתקנים

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

    גנון שבת לתאורתמנו רגותחדר מדב ורקת אלהדל לחצן  .יש :ת מאורו נקוד: מבואה קומתית: בכל קומהחדר מדרגות/    3.7.1 

  יש. :הדירה להדלקת אור במבואה קומתיתן מתוך צחל .יש ת אור:דלקלחצני ה יש. :ופי מאורג. קבועה לילה              

 היתר(.ל ות התכנון והבניה )בקשה: הכנת שרוולים )צינורות( בדירה על פי תקנטלפון חוץ  3.7.2 

  ,זםזמ יל:לצ .לחצן סוג:פעמון:  3.7.3 

 הת"י., לפי דרישות : סטנדרטוג: סה/שקעאביזרי הדלק 3.7.4 
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בתוך  )כולל שקע רגיל(,דירתי ולוח תקשורת  (בעתידלצורך הרחבה  מודולים 6-פנוי ל רת מקוםאשל ה)כולירתי ד ללוח חשמ 3.7.5  

 .אין שבת: שעון יש.  :מפסקי פחת .מללפי תכנון מהנדס החש  :מיקום .: ישהדירה

 כולל קוצב זמן.  יש.: חשמלי /שמשמים,  ל לדודחשמ קודתנ 3.7.6 

 .ונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה(תקנת ממחיר הדירה אינו כולל הזמנה וה)אמפר.  3 × 25ת פאזי: תל :חיבור דירתי  גודל 3.7.7 

 בקומתהכניסה הראשית  דלת תיחתחצן לפללל , כודיבורשמע  רקום)אינט .5 בלהבט: כמפורט מיקום: יש, וםמערכת אינטרק 3.7.8 

 שינה הורים(. בחדר רבולשמע ודיופומית  ,הכניסה  

 ן.: איוספת במעגל סגור )נפרדת(ויזיה נו לת טמערכ 3.7.9 

  טלוויזיה רב ערוציתלקליטת לחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

לחילופין .  (ת זהאשר תספק שרו ערוצית -רבוויזיה הלחברת הטלשירות נה יהקו לם ע"יויש אשר פועל א חיבור בללא ממיר ולל)   

ע"י הקונה  ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2רוץ לקליטת שידורי ע ו למספר בניניםא ןבנייל זיתצלחת מרכ טנתאנ  

 ק שרות זה(.מספ  

 :קנים אחריםיתמ 3.7.11 

 .ש"ע ונטה" או"וי מאורר דירתי ו/או ע" וח חשמלי חיצוני )משותף(ע ע"י מפלפי תקנות, יבוצכני ור מבאוור בחויהמ לר חלאוורו  -  

שמלהח ולרשת פאזי תלת לחיבור תתאים המערכת .הדירתית החשמל ריכתצ של הולבקר לניטור מערכת תותקן דירה בכל -  

 .םהמשתני מלהחש תעריפי נתהז ותאפשר הישראלית   

 :לתכלו רכתהמע                                    

 חשמלי זרם המודד רכיב על מתבססת אשר הדירתית לחשמה בלוח דהדימ יחידת                                   

 ; חוטיאל לשידור ורתקשת יחידת) פאזי תלת לוח עבור זרם חיישני שלושה                                   (

 םותא ומציג מקומית בצורה םהנתוני את ומעבד המקבל יאלחוט לידיגיט צג                                     

 הכניסה במבואת / הכניסה לדלת בסמוך ,הדירה בפנים תקןיו הצג ; ברורה בצורה                                     

  עלותם ואת ) ש"בקוט  (והמצטברת נרגיה השוטפתהא צריכת נתוני את לפחות ציגי צגה; צפהרמה 'מ 1.5  ובגובה ישנג במקום                                     

                                 .הכספית                                    

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

 

 

 ה:מום, בדירני קירור / חיתקמ .4

 :לתכלו אשר ,יפאז תלת נדרטיתסט אחת תמרכזי מיני למערכת בלבד הכנהיש  ן.אי מרכזי  מיני רתי די  רג אוויו מיז 4.1 

 חלקי לכל צרוק יעיל אוויר פיזור שרהמאפ אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית מודבצ יידלמא מתוכנן מיקום . 1                    

 ;הדירה     

                         המתוכנן המיקום בין פהצרה יבמילו נעהו מוכנסת בקיר ליחשמ יקודופ נחושת צנרת של "צמה" לרבות ותהנדרש התשתיות עביצו  .2                   

  מוצא .ביסההכ רז מסתווניקל או צפהר למחסום המאייד ניקוז 3 *2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                        

 .פועלב מערכתה קנתלהת עד ,סגב בלוח כיסוי ותבאמצע רההסת  יכלול "צמה"ה                      

 .המסדרון קיר על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק ולשרו נתהתק                   3.

 .אוויר מיזוג מהנדס ידי על ערכתהמ נוןכלת התאםב יהיה ההכנות . מיקום4                  

 .םיבהמע / המעבה וםלמיק ומוסתר נעמוצ יקוםמ . 5                  

 נה למזגן עילי בממ"ד. במקרה זה ההכנה תכלול:וצע הכ*באישור פיקוד העורף, תב       .6  

 . לוח החשמלהזנה ישירה מ דתנקודת חשמל נפר -                    

 במכסה.  ריסגהצינור י צהפעיל בדירה. ק סום רצפהיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחנקודה בקנרת ניקו מים, מצ -                    

 יה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון.עבה יהמיקום המ -                    

 יר.האו נדס מיזוגתאם לתכנון מהבהכל ההכנות הנ"ל   -                             

 לכל  מיזוג רמאפש נויא רההדי תכנון רהאווי מיזוג דסמהנ ביעתק פי שעל ככל  ( לעיל.6) 4.1סעיף מעבר לאמור ב .ן: איפוצלמזגן מ 4.2

 כל את ללושתכ הדירה חלקי ליתרת םי/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף  תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית נימי רכתמע באמצעות חלקיה  

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, מלנרת חשצ ותלרב רשותהנד שתיותהת   

  .אין ן:ת מרכזית בבנייון ממערכמיזוג אויר דירתי הניז 4.3

   .: איןהפועל בגזם ור חימו נת  4.4

 )בחדרי רחצה(. .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןהפועל בחשמלחימום תנור   4.5
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 .אין: אטוריםדי ר  4.6

 ן.: אייםי שמלים חקטורקונב  4.7

 .אין :חימום תת רצפתי   4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9
 

 חסן:, במהדיריחות בבטורי כיבוי אש ו סיד* .5

 .: ישכש()באם נר במחסן  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר נקלרים(:)ספרי מערכת כיבוי אש אוטומטית 5.1  

 .תורשות הכבאדרש ע"י יל שיככ: ן גלאי עש 5.2  

 יש. המוגן )ממ"ד(: ן במרחבו מערכת סינ 5.3 

 

 , ע"י רשות הכבאות דרשי י ש , ככלהםעלי  י יפויפוי/צח לרבות ,חות אלו כיבוי ובטי גילוי, סידורי * התקנת   

 .ר עקב דרישות תיכנוניות, ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחכנית המכרבתו  יוצגו  הכרחלא ב    

 

 ושונות: עבודות פיתוח .6

 החני  6.1 

  רש;המג םתחו: בולםכ .ניה אחד לדירהחות ממקום חולא פ לפי היתר הבניה: םיין/י לבנ מקומות חניהסך הכל  6.1.1   

 . בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינטטי יעשו :גימור קירות פנים המרתף. ףת המרתבקומוכל החניות               

  ;יןא)לפרט(:  אחרמקום חניות ב  

 כנית המכר.כמצוין בתו :מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, תפת(טית/משו רלנכים )פ החני  6.1.2   

 ירה נכה )עם הצגת תג נכה רשמי  נספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דתוח ובמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פילנכים כייה נח             

 לדייר שאינו נכה. ת וגםין כלל דירי הבינכה, ב  העדר רוכשב, וורה(במשרד התח מטעם                               

 : יש.מערכת תאורה .מוחלק בטון :יתרה חלקקו מ /מקורה חניה גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: ניה מהכבישישה לחג 6.1.4  

 כר.: לפי סימון בתכנית הממיקום חת לפחות.א: מספר חניות לדירה 6.1.5  

    .אין :יהנלחבכניסה מחסום  6.1.6  

 גרשיתוח המפ 6.2 

 .לבנין ניסההכ בואתלמ דע ובמהרח תניחיצו כניסה חבתר תתוכנן רשהמג בתחום                                

 ]לבנין הכניסה מבואת ברוחב לפחות[ רוצף מ כניסה שביל תכלול החיצונית הרחבה                               

 .לפחות ר"מ 20 של בשטח לצידו המלוו וןנגי בעל ארוומ                                 

 .אבן טבעית /משתלבותנים בא /אספלט ט/: בטון/ גרנולים: חומר גמרשבילי  6.2.1  

 .הירתן בעל גוון בל הניככ הריצוף יהיה .לבות/ אבן טבעית: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משת: חומר גמרמדרגות/שבילים 6.2.2 

 התאם כוני במים בגינון חס .יש :צמחיהת(. מצורפסימון בתכנית   )על פי .יש: שותפתמצר ח 6.2.3  

   להנחיות משרד החקלאות.                                  

 .: ישמשותפת ת השקיהרש 6.2.4

 קיה. ערכת השמונן וללא גא מל ח טלש ונההכו . )חצר,המכר וכניתלפי ת :יציאה לחצר מחדר; יש: ה/ות הגן חצר, צמודה לדיר 6.2.5  

 י הרוכש בעת יעשה ע" ין(יהבנמשולי ם מי יות )להרחקתבחצרות פרט שיפועי ניקוז פני הקרקע סידור: הערה   

 .תהפרטי  סידור הגינה    

 ,וכו'( תוחוש ת,רצנזב/ים,  מר), חלחול יםוב ומבייתכן גישמה/ות, גז, : ה לדירה/ות גן פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמוד 6.2.6  

  .כיבוי קשורת,תחשמל,    

 .מ"ר 7-מ א פחותל : יש, בשטחת גן ודה לדירה/ו הצממשטח מרוצף בחצר  6.2.7  

 פי היתר הבניה ודרישת הרשויות. לומר: ח: ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.8  

 .חברהיעת הולפי קב לפי תוכנית הפיתוח המאושרתצע בגובה ממו    

 אין.(: קהבחל וחהתקומה פת )שפולים מדקומת עמו  6.2.9  
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   משותפות ערכותמ .7

 : מערכת גז 7.1 

 המתואר בתוכנית  ובמיקום ,ת הגזעם חבר, בתאום קרקעי -גז תת י/צובר אמצעותב זיכמר סידור גז:הכנה לאספקת     7.1.1  

 ת הנאה ויקז נהינתתדת הצורך יבמ .מיתקוהמ הרשות עפ"י דרישות ו/או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברההמגרש או    

  צנרת הגז ותחזוקתה. להנחת    

 הינם בבעלות חברת הגז. פקת הגזת אסרוצנ ,אמורז כצובר/י הגכי  מובהר בזאת   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקוררת גז צנ 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4בלה ראה ט: מיקום: יש. ספקת גז בתוך הדירהצנרת א 7.1.3  

 

 :וי אשבלכי  ריםדו סי  7.2 

 ות.טיחנחיות יועץ הבת הכיבוי והלפי דרישות רשו :מדרגות בחדרי רכת להפעלת לחץ מע 7.2.1  

 ישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דר: במבואות/פרוזדוריםיקת עשן רכת לינמע 7.2.2  

 ת.הבטיחו ץנחיות יועהי ווכיבה ישות רשותלפי דר :רים(רינקלמתזים )ספ –מערכת כיבוי אוטומטית  7.2.3  

 ות.ץ הבטיחיוע תחיווי והנכיבדרישות רשות ה: לפי כולתן וי לרבות ארגזי כיבוי ותת כיבעמדו  7.2.4  

 רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.רישות לפי ד :גלאי עשן  7.2.5  

 חים משותפיםבוי בשטי וארונות כ ים(טדרנהי י כיבוי ), ברזאש יבוי כו  וי גיל מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות : הערה     

 .אותישות רשות הכבכמות לפי דרמיקום ו  פרטיים, או               

 כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.רשות הע"י  ככל שידרש: במרתפי חניהמאולץ  ורורו א 7.3 

 אין.: )להזנת הדירות( ג אוויר מרכזיתמערכת מיזו  7.4 

 .אין הדיירים: שימום לשי ויר בחדר/מערכת מיזוג א 7.5 

             הכניסה דלת ליד הקרקע תבקומ קמוימו ארדוה תיבות מיקום: ואר שגוי. לד 1לוועד הבית,  1ירה, לכל ד: תיבות דואר 7.6 

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

 : אחרים מיתקנים 7.7 

 כלל מוש ילש חדר/ים ,חלקים משותפים(ב)ות תאורה מאגר מים, מערכת מים, בוומשא מערכות סניקה  

 .ועציםתוכנית המתכננים והילפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  כים,ים סמוניבבניין ולטובת בני הדיירים  

 

   תשתי ות תכמבנה למערחיבור ה .8

 : אין.חצרל נפרד ה מיםמונ: יש; לבית ראשי מים  מונה : יש;מים מרכזי  בור לקו י ח 8.1  

 ש.י רכזי:וב מילב חיבור 8.2  

 ת מונה.לא כולל התקנ; יש. בהתאם להוראות חברת החשמל ,החשמלחיבור הבניין לרשת  8.3  

 .לחב' הטלפוניםדירה חיבור הכולל לא היתר(: ליה )בקשה נוהבנון כתלתקנות הבהתאם  :פוניםת הטלהכנה לחיבור הבניין לרש 8.4  

   (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף  .אין :(רנטטאינ/הויזי לו )טלרשת תקשורת בור הבניין חי  8.5  

 ל עבפוועם צבודות שביעחיר הרכישה. במ יםכלולומכים, ניקוז, דרכי גישה, קירות ת: כביש, מדרכה, פיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 יות החברה.באחר ות המקומית אינםע"י הרש יעשה  

  (.הבניהי היתר ר לפחו אא וניםטמיש )מכלים : פהם לאצירת אשמתקן/י  8.7  

 .המקומיתהרשות  ע"י: פינוי אשפה  

 

   רכוש משותף .9

 : משותףתיאור הרכוש ה 9.1 

 .מכרית הנתפים בתוכאם סומנו כמשוב: יםמקומות חניה משותפ    9.1.1   
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 אין. :(פתוחה ודים,ועמ ה)קומת כניס ולשתקומה מפ 9.1.2   

 .ת בחברההחלט לפי: ירותלדשאינם צמודים  מחסנים 9.1.3   

    מ"ר. 14-לא פחות מבשטח:  .: ישסהמת כני מבואה )לובי( בקו 9.1.4   

 .: ישמבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 .ןיבניבכל   1)מספר(:  רגותרי מדחד 9.1.6   

 .בנייןבכל   1: עליותספר ממ: יש; מעליות; : ישליתעפיר מ 9.1.7   

 יש.על הגג: יתקנים מדי התפוס על יק החל פחות: לותףגג מש 9.1.8   

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

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 משאבות,  חדרריות, משאבות סחרור, סולא מערכות( כגון: תמשותפו וו/ארטיות פת )כניוטש מערכות : ינים על הגגקמית 9.1.11  

  דין.פי כל ש רשות מוסמכת על ר שתדרוחן אוכל מיתקם מימאגר            

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

 ם כרכוש משותף סומנימהים במפרט זה, קים אחררכמפורט בפ  :תףמשו  ששהינם רכו ספים של הבית ו מיתקנים וחלקים נ 9.1.13   

 יות המכר.בתוכנ   

 

 מהרכוש המשותף:  להוציאם אין ש (מיםיקי אםב) חלק/ים 9.2 

 , )מילוט(.גותדרי מ/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 סה.י לובי בקומת כנ 9.2.4  

 .ובי קומתי ל 9.2.5  

 על הגג. המשותפים() וניםאל המיתקנים הש מדרגות רגישה מחד 9.2.6  

 מכונות. דרדר מדרגות אל חגישה מח 9.2.7  

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

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

 .מעליות 9.2.10  

 וגנים בדירות(.רחבים ממיש  -)אין .לט/מק קממ" 9.2.11  

 כרכוש משותף. ו ע"י החברהככל שיוגדר: חלק אחר 9.2.12  
 

 ים לפי העניין(/)לבניין ותףבית מש 9.3 

 ו בבית אחוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף  –)להלן  1974 – דהתשל"לחוק המכר )דירות(,  6 יף בהתאם לסע )א(  

 התקנון המצוי  של נה הוראההחיל על הבית מבטל או משעתו לעל הבית או שבד נון שחלקמשותף והת ביתשם כרמיועד להיה    

 יין; ואלה העניינים:אותו ענ המכר פרטים על ל במפרט או לצרף לחוזהלוהעניינים המנויים להלן, חייב לכ ניין מןעת להמתייחס    

 כוש המשותף;רהוצאת חלק מה (1)    

 צמוד לדירה;משותף ההלק ברכוש חל הרו שושיע (2)   

 יו;ים בקשר אליבובשירותים המחובית המשותף יעור ההשתתפות בהוצאות הש (3)   

 המשותף;ת סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבי (4)   

 ;ת)א( לחוק המכר דירו3בצו בדרך האמור בסעיף כל עניין אחר שקבע שר השיכון  (5)   

 מי שהתחייב וזה המכר, כיראוהו, על אף האמור בח ן )א(נויים בסעיף  קטינים המיניין מהענעעל טים רשלא מסר פמוכר  )ב(  

 שותף. המלגבי אותו עניין יחולו על הבית  המצוי  ןקנושהוראות הת    



  

 

 

 

 

 , ג' ב'נספחים א',  

 30  מתוך  24 'עמ 17.05.2020תאריך:  /  גן - ריםחד 4דירת   /  למשתכןמכר  מפרט  /108 מגרש / מורשת מודיעיןב/ וני הנגץ ב פר / ת הבניהמסד לאיכו

 

 

 ד לדירה:שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמו  9.4

 של כל  שטח ( ל5 זה פרק א' סעיף  פרט מכרמכמפורט ב השובן חיפגדרתה ואושטח הדירה )כה יהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין 

 פי שיידרש לפי שיקול דעת כ ט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,בכל פר וה אקון ביחס זתיזאת בכפוף לכל , ור בבנייןיחידות הדי  

 טחים שבון השחיילקחו ב אף למשותהית ברכוש של כל דירה בב ידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקהמוכר ו/או כפי שיה  

 .(6א' סעיף  ה )כהגדרתם במפרט זה פרקלדיר הצמודים  

 

 ית:יהול הבנבר החלטות בד לתסדרי קב 9.5

 . 1969 -ין התשכ"טיהיה על פי הקבוע בחוק המקרקע 

 

 :ו י בית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אלשיעור ההשתתפות בהוצאות ה 9.6

 לכל דירה. ף הצמודתרכוש המשובלק ל החשי שיעורו יהיה על פ 

 לחסי כאמור ברכיב ההוצאות הקבועות שחלקן הי לוםיחויבו בתשל בהן שימוש בפועכר לא יעשה ה בידי המונייזקה בהן תהת שהחדירו

 ור טכר יהיה פשותף, אשר המומההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש האחזקת הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב 

ר הן כאמולה שויות ההצבעזכת מבלי לגרוע מוזא, בפועל לגביהן כי לא היתה צריכהכיח  לאחר שיו אמורותדירות הלומן ביחס למתש

 .בתקנון המצוי

 

 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/מהרכוש המשותף )ו  יםהחלקים המוצא 9.7

 כניות המצ"ב  בתסומנים מבאים אשר הים השטח ותף וש המשמהרכ יוצאו, םכבהסמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה       

   ם המכר.ר ו/או בהסכו/או מצוינים במפרט המכ      

 בית המשותף לפי קביעתה הבלעדית של החברה.ב צאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירותמגרש מוהום החניה שבתחת מקומו .א

 חוץ מקוריים. שטחי  . ב

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

 סה.כבי ימסתור .ד

 לעיל(.  9.2.9בסעיף אמור ות )למעט החלק כוגג נותי, גמרפסות .ה

  .נים לתא שבבעלות המוכרתחסהמחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמת ו/או וחניוצמדו כל הי הבית המשותף לאשבעת רישום ככל  .ו

 

 

   ____________   _ ___________    ____________ 

 רתימת המוכח     יךרתא          תימת הקונה ח         

 
 ת המשותף.עברו לקונה ולנציגות הבים שיומסמכים נוספי א'נספח 

  .יותללהערות כ ספח ב'נ
 .בלאות זיכוייםט       ג' נספח
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 שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירותמסמכים נוספים  – 'נספח א 

 

 המפרט: לתי נפרד שלק בכחל תוכניות אלו יצורפו 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של ת ליומידות של כל חדר ומידות כל הכוללת 1:50 -רה בקנה מידה לא קטן מהדית כנית 10.1.1   

 המשותף בקומה.כוללת סימון הרכוש ה 1:100 -ן מה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטמה בוהקתכנית  10.1.2   

 בקומה.המשותף וש רכן הוללת סימוהכ 1:100 -מה לא קטן דמי בקנהתכנית קומה טיפוסית  10.1.3   

 רכוש המשותף ון המסיהכוללת  1:100 -מרתף בקנה מידה לא קטן מ מותת כניסה/ קומות מפולשות; קותכניות קומ 10.1.4   

 . 1:200מידה  בצילום מוקטן לקנה כניות אלו ניתן לצרף ושטחים דירתיים מוצמדים; ת   

 . 1:100 -ן מקט מידה לא ת גג בקנהמקו כניתת 10.1.5   

משותפת  צרח הכוללת סימון 1:250מידה נה בלת היתר בניה בקהמקומית לקוגשה לרשות תכנית המגרש כפי שה 10.1.6   

 ות.צמוד ותוגינ

 

 בות על פירן לל דיבהתאם לכמור, שיש למסור ית ולחומרי הגורכלכל המע ושימוש תחזוקה בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות 10.2  

 :יןעניר דירות בהמכחוק    

 בי הדירה על גימורם.זוקת כל רכיפעולות שוטפות לתח )א(   

 זוג אוויר, מערכות מימערכות בטיחות, קנות בדירה לרבות המות ותהשיר של מערכותת זוקה כוללת ותחזוקה מונעתח )ב(   

 וצא באלה.ימערכות אלקטרומכניות וכ   

 ת.שונדרתיות, אם קופטפות ותוביקורות ש יוןואפ תדירות )ג(   

 ר.שק ר טלפון ליצירתספספק ומלרבות שמות יצרן/ רה,תקנים בדיציוד ומערכות המו ת אחריות שלמפרט טכני ותעודו )ד(   

 

 מור של יהג ומרישל המערכות וחות תחזוקה אתכנית והור (1) ה בבנייןת הדירה הראשונהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסר 10.3  

 עניין:בת המכר דירוק פי חו לכל דין לרבות על תאםבהור חובה למס שישהבניין   

 על גימורם. יןת לתחזוקת כל רכיבי הבניטפופעולות שו )א(   

 מעליות, מערכות מיזוג  מערכות בטיחות,המותקנות בבניין לרבות  השירותזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות תח (ב)   

 ה.באלוצא ת וכיניוקטרו מכלמערכות א ,ויראו   

 אם נדרשות. ותקופתיות,רות שוטפות אפיון ביקותדירות ו )ג(   

 ן ליצירת קשר.ים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפוותקנמה ל ציוד ומערכותש פרט טכני ותעודות אחריותמ ()ד  

 יה.מיליפקסר מספו טלפון רבות מספרלוח הפיתים של הבניין, המערכות ונרשימת צוות המתכנ )ה(   

 ת בטיחות כוחשמל ותקשורת, מערטרית, סניות בלבד של אינסטלציה משותפ( למערכות הAS MADEתכניות עדות ) ו()   

 הדירה האמור  שסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכהמוכר יצרף למ אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.כות רמעו   

 מינויה. )הראשונה שתמונה( מיד עםות ירהד ה של בעליבועת או הקייגות הזמנצלנ אותםלמסור    
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 זהרות וא  הערות כלליות   –נספח ב' 

 ולדירה ה הערות כלליות למבנ 

  .הבניה רהתקפים למועד קבלת הית והתקן הישראלי, לאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניהוהמ םריכל המוצ .1

ן מתקן הכנה לטלוויזיה תקינה בבנייו/או אנטנה מרכזית אם ה ייןבנב (א סלולרית)ל לאנטנה ןהתקנת מתק ובתה מחהחברה תהא פטור .2

 וראות כל דין.לה פוף ו/או צלחת לווין, בכים בכבל

ימנע הו לו/א לשמירה על איטום המרתף, תולנקוט בכל פעולה הנדרשת ו/או המתחייב לפעול בעצמו ו/או באמצעות וועד הבית,תחייב נה מוהק .3

ס סורשים חודרניים וביצוע רישו לא רק, אי שתילת צמחיה בעלת, לרבות אך ם המרתף, כפי שפורט לעיליטולאון סיככדי  הש בעולה שיפמכל 

 .חרקים ינוןקת למניע תקופתי

 חלל בהן הן עוברות. הו סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או גובה יכוסו בתקרה קלה ו/אומערכות כאמור  .4

קיטום פינות צע קירות ו/או שיפולים לא יבו בחיפוי. ייםות מהנדרש בתקנים הישראלפח לאות גות( במיד)פורווחים מצוף יעשו יוברפוי בחי .5

 .)גרונגים(

ורך מערכות צאו המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, ל/תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו באם יכ ניעת ספק יודגשלמ .6

 כותובז לצורך גישה, כן ןהבניי ימוש במתקנילרבות ש פשר גישה חופשיתלא יבתחי, הקונה מכיםרים סמוחבניינים א או/ין והמשמשות הבני

 ים אלו.שלום מיסי ועד בית בגין שטחבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו פטורים מתלמע ערקרבות רצועות הקל השימוש והטיפול בשטח/ים

 ורות.ם, באריזות פתוחות או סגילירעאו ת חריפים יחוולטים רפחומרים ה םתיידיר יסור חמור לאחסן במחסניםאחל  .7

 רה לקונה.דיו מי מטעמו בטרם נמסרה הה אעבודות בדירה ע"י הקונ וצעויבלא  .8

. רור, המשרתים כלל הבנייןותקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואו יכול שיהיו רכשו ע"י הדייריםשי ל שקיימים(,)ככ םניבמחס .9

 מוש ובתפקוד.לא יפגע בשיובאופן ש ד למחסנים בלבדנפרו ותף הרכוש המשמ  ים תעשהנחשמל למחסהנת הז

אך לא  רעהליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפור תזבאיר באם יותקנו וומים החמים ויח' מיזוג האד השל דו מםמיקו  .10

 פחות מן הקבוע במפרט.

בדרישות  עומדתוי שרמת הרעש שלהם עיבת ידווש רק ביחשימ, יעשה הע"י הקונ רוויג האפקו ויותקנו מערכות מיזוובאם יס .11

 קנות לרעשים ומפגעים.הת

זרים כלשהם שיובאו ע"י הקונה פריטים או אביכלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, זק נ אולאובדן, מחסור י יהיה אחראי אחריות כלשה לא המוכר .12

הפריטים ,דה ביצוע העבו כולל לטיב החומרים ו/או אלהן בגיהאחריות  כל ,חר מכןארה ובין ליבד קנתםבניין, וזאת בין לפני התללדירה או 

 .בדת הנ"ל תחול על הקונה בלספווהאביזרים והתו

הקונה וזאת על מנת  השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש אוורר המרחביש ל כיחשוב להדגיש  .13

 .בטון שמהם עשוי המרחב המוגןצא בקירות ה, המופק מבטן האדמה והנמצץ()חים באגרגט אצהימלעלול  רראדון אש זי גשרידלסלק 

 חניות, מחסנים ,יים, כגון גינותבשטחים פרטת כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו שרתומה ו מערכות אחרותא תכנו שוחות ביוב או צנרתי .14

 ט. צי הפרויקיועתכנני ומ"י החלטת פו עיקבעפרטיות, מספרן ומיקומן  תומרפסו

ש, בהתאם המגר טחרש ועל חשבון שמגגז, ביוב וכד'( ימוקמו בכ, כות השונות )חשמל, בזק, טל"וחות של מערים )גומחות( עירוניים ושילרפ .15

 ות.לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשוי

 ות בריצוף זה.קיעלשום לולים לגר" עמשתלבת ןאריחי "אבבים רוצפים ואפילו דרכי נסיעה המרברכבים כבדים על שבילים, מעבנסיעה  .16

 ות הרוכש לא תיפגענה.זכוי רהובכל מק שויות.הרצרכי התכנון ו/או אישור ם למקומות החנייה ומיקומם בהתאויים במספר יתכנו שינ .17

 ה תת קרקעייםיהמונעים בגז פחמימני )גפ"מ(, למרתפי חנאסורה הכניסה לרכבים  .18

 משותפים במרתף/ים. ם פרטיים אובשטחי ז פחמימני )גפ"מ(,בג עלמופכל מתקן הסן או לאח/ור להתקין וחמ יסורבנוסף חל א .19

בגבהים שונים  דין, תיתכן העברה גלויה אנכית ו/או אופקית,כל  תאוות ובכפוף להורויהתכנון ו/או הנחיות הרש שותלפי דרי .20

מערכות שאינן  ושלת תפוניין המשוהב מערכות לאלמנטים שהלל של כבשונה מהמסומן בתכניות,  ובמיקום שונה, כמסומן או

א. ואוורור, קווי חשמל, ת מ.רצנ, שוחות ביוב, וזמל, צנרת ביוב, צנרת ניקחש ועוד כגון: צנרת מים, צנרת צנרת, תעלותמשותפות, 

, טיתחניה פרבוחצרות,  םצפימרו במחסנים, במרפסות, בגגות מה, בתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה,טלפון, תקשורת וכדו

ים. ני, לפי החלטת היועצים הטכיותכל מעבר למסומן/למצוין בתכנת ובתקרות הובשטחים ציבוריים, בקירוים תפמשובשטחים 

קונה יאפשר גישה הת צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות. ויכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת וישנו א יתכן ורמערכות כאמ

 "ל.נבמערכות ה פולוטי לתחזוקה

השייכים לכלל  ת,וז וכד'( וכן פתחי ביקורניקועוברות צנרות )מים, ביוב, חניה, יתכן רת הדירה, או המחסן או הלתקך סמוקירות וב פה,ברצ .21

 ומהווים חלקים משותפים.  יין,נהב
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, נוןתכי האם לאילוצבהתופיים, סם וחלוקה ורישליך תכנו סטיות ושינויים בתהייתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים ויגבולות המגרש, הפ .22

 ות.הביצוע ולדרישות הרשוי

יפי המפרט המאפשר בחירה כבר מסע םפישסעיף ו/או סעיך עם הרוכש התקדמה הבניה כזה ר ספק במידה וטרם חתימת החולמען הס .23

 כותשה ו/או זדריה ו/או נהיה כל טעתלא וכש ת בהתאם לשיקול דעתו ולרושר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויהושלם, לא תתאפ

 הקבלן. ה או החלפה בעקבות בחירתחירב

ויקט או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל הפר תרוזו שתשרת את דיו החשמל המשותפת של הבית, רכתיחובר למע  - T.V-ר אנטנה למגב .24

 תהיה חלק מהוצאות הבית המשותף.בר של המג

 .ילהשתלי ת אלא במכדניירות באשל צמחיה יולשתאין   - (ככל שישות בנויות )י באדנ .25

ות כגון: הבדלי טבעי ותוע, יתכנו תופעקצישראלים ובהתאם לכללי המם הבריצוף וחיפוי ובכפוף לתקניאבן טבעית, ב -הבדלים בין אריחים  .26

 בכתמים דמוי חלודה.  ת" וכן התחמצנות מינרלים )ברזל( המתבטאומרקם, גוון, גידים, "עיניים

ר. כמו כן לא המכנם בהכרח מסומנים בתוכניות ן וכו'(, איירות נושאים, קירות בטחו, קיםמודהבניין )עלד מערכת ש -י בניין קבחלנוי שי  .27

הריסה ו/או  ת עבודה הכוללות, קירות ומחיצות. לכן כל , ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפמים תכומער ניות נתיביוכמסומנים בת

 .בדיקה תייבמח, הקבלת החזקחר רצפה לא , תקרה אותירובק  חדירה לעומק

אלקטרומכניות, ביוב ומים  רכותעלמם וחוץ(, ו/או ניוע, חלונות בחלל גבוה )פקב ל פתחי בניה החסומים בזיגוגש  - וניקוי הגישה לתחזוקה  .28

, )פיגום 1139בת"י  דאים והעומתד מבציוק מורשים לעבודות גובה ורים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדרש ו/או גג/ות עליונ

 לוי, סנפלינג וכו'(.ם/תוממתר

ים פרטיים )חדרים ומרפסות(, לרבות בשטח ברמע הקונה יאפשר, קירות בחזיתות הבניין, וגותג ןוניקיולצורך תחזוקה   - ר בשטח פרטי מעב .29

 .ם מראשובתאו ןיהעניהכל כמקובל בנסיבות  גומים, סנפלינג, הנחת ציוד מכני וכלים,קשירת פי

 וכו'  יםת, משאבות, מפוחים, מזגנליו: חשמל, תקשורת, גנרטור, מעשיהיו כגון ככול -כות אלקטרומכניות מערו  יותערכות טכנל מזוקה  שחת .30

 בהתאם להוראות כל דין.ות הבית ו/או הקונה בהתאם להראות התחזוקה ונציג "יתיעשה ע

רך חרום לצו עתבאת כלל הדיירים בקומה  שמשי אשרחיצוני ץ ילוח ן/דלתוימוקם חל ןנייבבה באחת מהדירות בכל קומן וכית -חלון חילוץ  .31

יאפשר  בפתח זה, וכי בעת חירוםקבוע לא ייקבע סורג כי  ביימתח ,לת החילוץד/ירה אותה רכש ממוקם חלוןבד אשר ,מעבר ומילוט. הקונה

 ה.רת הדיריכש טרם בחולר  ע זהעל המוכר להעביר מידוץ. לאת המעבר בדירה אל חלון/דלת החי

ת עיות המחייבות תחזוקה מקצואחרתקנו מערכות אלקטרומכניות וו השונים הובמבנה ובחלקי -במערכות  וטףש פולהדרכה לטי  .32

או המתקינות  דנציגי היצרנים ו/או החברות ספקיות הציוה החובה לזמן בסמוך לקבלת החזקה במבנה, את חלר כמוהושוטפת, על 

 וקה.תחזוהוש אופן השימל תגות הביילנצ הדרכה בלתרך קהציוד, לצו

 

 תאחרוהערות כלליות 

מושפעות באופן  ,טון, אספלט ו/או גרנוליטות בפרצקחת בחשבון כי ל יש -ברים, שבילים וכו'( מע )מיסעות, מיות על חומרי גמרהשפעות סס .33

ו/או תפקודי בתופעה תי חובטיכל מפגע  איןדגש כי ויעת ספק ינלמ אלו.נו סדקים זעירים ברצפות כעי מתזוזות ססמיות ו/או תרמיות ולכן יתטב

  תופעה.ה וקה שוטפת בהתאם לשכיחותתחזלחומרים אלו. יש לבצע ינית ת זו, האופיטבעי

הן בנוסף ומבלי לגרוע  ן האמורות בתכניות, וכי הוראות המפרט כולההערות הנ"ל הן בנוסף ומבלי לגרוע מההערות כי  הבזמובהר  .34

 סכם.הר בהאמו מ
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   יםכויזי טבלאות   – 'גנספח 

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 

 
 ותהערות מיוחד

ותיקון לצו  1974-מכר )דירות(, התשל"דוק החל 6ש בתיקון מס' דרבהתאם להוראות המכרז וכננם ריכוז זיכויים אלה הי .1
 יותפרט והתכנמהמינויים שא יבוצעו ללן ם לההוראות המכרז, פרט לנרש י)מפרט המכר(. מובהר כי עפ" 2015-התשע"ההמכר 

 ו/או חיובים אחרים. צעו זיכוייםרפים להסכם המכר ולא יבומצוה
 

 לים מע"מ.ולכאינם  להלןרים הנקובים מחיה .2
 

 סכם המכר.הניה, מדד הבסיס:המדד הידוע ביום חתימת ם הנקובים בנספח זה צמודים ל:מדד תשומות הבחירימה .3
 

ה )במסגרת הליך שינויי אל תו לזיכוייםנו או אי רצונו לנצל זכורצול , עחברה/קבלןע ללהודיה ררוכש הדי לשע חרוןהמועד הא .4
  ל הסכם המכרימים ממועד החתימה ע 30י החברה/הקבלן בתוך ה ע"רדי, ימסר לרוכש ה"(מועד ההודעהים( )להלן: "יירד

 דם למועד קבלת ההיתר. ויום ק 60ובכל מקרה לפחות 
 

ור תתקבל כוויתן בתום התקופה, רת ע"י הקבלעת תזכוובכפוף למתן הוד מורהאיך ר עד התאראמוהדירה כ ודעת רוכשהאי  .5
 לזכותו זו על פי כל דין.

 

מטבח הכש ספק מטבחים שאינו ספק החברה, התקנת ארונות המטבח המתוכננים וככל שנבחר ע"י הרוגין בי ניצול זיכו .6
 ו.בונכש ועל חשהרואחריות בהדירה, ו תסירחר מתתאפשר לרוכש רק לא

 

 .308/2016בהתאם למכרז מר/ בד,ד ויתור על הפריטים הנ"ל בלל זיכוי כנגידוע לי כי זכותי לקב .7
 

אם למועד תכאשר הוא מוצמד למדד תשומות הבניה בה רלל והמצטבר יקוזז מהתשלום האחרון בגין הממכהכו יכוסכום הזי .8
 הזיכוי.

 

 .ות על פי כל דין. פחתו מהדרישודות ותשתיות החשמל לא יהנקר מספן בתנאי שינתת חשמל ויים לנקודוזיכתן המ .9
 

חדרי השירותים ר מעגל סופי אחד לפחות לכל שני חדרים כאשר יות ייתלחשמל, במתקן בם ם לחוקים והתקנים הנוגעיהתאב .10
ומזגן אינם כלולים ול יש, במדיח כליםש, ה, מייבסמכונת כבי לי,חשמ שוב החדרים. מעגלים לדודיוהמעברים אינם כלולים בח

 ל."הנודות והמעגלים נקכך אין אפשרות לבטל את הם לרש של מעגלים סופיים, ובהתאהמזערי הנד במספר
 

ית בסיסד השיכון והבינוי, והיא רטי המכר הינה על פי המפרט הבסיסי של משכמות נקודות המאור/בית תקע/טלפון במפר .11
 נה.ממית ומלץ להפחא מולכן ל ,נורמטיביתו
 

קבלת אחר לק תאפשר לי אך ורת רות להתקינם באופן עצמאיאפשבגין פריט מהפרטים הנ"ל, ה זכות לזיכויככל וניצלתי את ה .12
 םבטרפשר רך מדידות וכיו"ב לא תתאומען הסר ספק יובהר כי גם גישה לממכר לצהחזקה בממכר, ובאחריותי ועל חשבוני. ל

 כר.ממסירת המ
יימה התקנתם יחשבו הסתבאלמנטים יצוקים ובנויים ו וב. הנמצאיםרות לחשמל/תקשורת/מים/ביצנ כיגש ת ספק יודניע*למ

 מימוש זכותו לזיכוי מהאמור במפרט המכרלחוק המכר לעניין הודעת רוכש על  6בתיקון  עותוממשהתקנת הפריט" כ" כסיום
ר פריטים ק. לא תינתן אפשרות לבחוספ תואו ך ורק אצלו ארה יבחרבמספקי הח דאח ספק פרטים שונים המוצגים אצל*

 לים סניטריים וברזים.: כנים בין ספקים שונים לדוגמאשו
 

על  בטבלה זו, בחתימת החברה/המוכרת והקונה ותו לזיכויים מהפריט/ים המתומחרים המפורטיםל זכעפומימש הקונה ב .13
 כר.המ רטבמפמוסכמים  ייםר כשינווהקונה כאמ בצעים שנספח זה, יראו השינוי
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 : מקרא

 דה. יחי -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

  ר אורך. מט -מ"א

 דה. ועבן+ חומר שחור+ לב חומר -קומפלט

 פריט אחד בודד.  -פריט

 
 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד  - בח, רחצה נושא: ארונות מט
 

 
 

ף סעי
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
זיכוי מחיר 

 בש"ח ח'לי
 כ"סה תכמו

3.3.1 
כולל ארון ) מ"א 6 המטבחארונות לל לכזיכוי 

בח, מט מטבח, ברזמשטח עבודה, כיור  ,תחתון/עליון
 התיאור שבמפרט המכר., לפי (חיפוי מטבח

 4,881 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
כולל כיור אינטגרלי(, לפי . כללי)בחדר רחצה צה ן רחארו

 מכר.שבמפרט ה התיאור
  --- 600 --- טפלקומ

 
 

 ר בגין זיכוי בלבד מחי -ביזרים רבות ואשרבנושא: קבועות  
 

 
 הערות:

 פריט+התקנהזיכוי רים כוללים מחיכל ה.1
 
 
 
 
 

 סעיף
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 העבוד

 ח'י
מחיר זיכוי 

 "ח יח' בשל
 סה"כ כמות

   100 ריטפ קומפלט ר.המכפרט יור רחצה,  לפי התיאור במסוללת ברז לכ 3.6

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

3.6 
,  לפי התיאור במפרט טרפוץ(נ)אי ברז למקלחתלת סול

 המכר.
   102 פריט טקומפל
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 ויים כבגין זי מחיר   -ורתנושא: חשמל/ תקש
 

סעיף 
רט במפ
 כרהמ

 תיאור
 /חומר

 בודהע
 'יח

 מחיר ליח'
 בש"ח 

 סה"כ כמות

   72 פריט מפלטקו יזיכו –ר/ תקרה ור קיקודת מאנ  3.7

   78 טפרי קומפלט זיכוי –בית תקע מאור   3.7

3.7 
 

   48 פריט טמפלקו  נקודת טלפון

 
 : לטבלאות החשמל/תקשורת ות הער

 במפרט המכר. (, 5 )טבלה  3.7סעיף   יות לאחרהערות כלל.ראה 1

 צוע. לפני בי  מתייחסים לזיכויים קשורת חשמל/ת ירון חיר המח. מ2

 
 
 
 
 

               ____________    _____ _______    ____________ 
 כרמת המו חתי      ריךתא         חתימת הקונה                 

 

 

 

 

 

 

 


