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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהוי פרק א.

 
 .(1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) :1סעיף 

 .(2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע  :2סעיף 

 וחניה. מיקום הדירה בבניין :3סעיף 

 אור הדירה.ית :4סעיף 

 חישוב שטחה.שטח הדירה ואופן  :5סעיף 

 (.6.1-6.7ואופן חישובם ) ,המשמשים את הדירה באופן בלעדי לדירה או המוצמדיםטחים נוספים ש טפרו :6סעיף 

 ג(.-)א סטיות קבילות :7סעיף 

 פרטי אדריכל מתכנן הבנייה. :8סעיף 

 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד. :9סעיף 
 

 ין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריהיאור הבנית פרק ב.

 
 .(1.1-1.6ל קומה ), הקומות ויעודה של כןייהבנ אורית :1סעיף 

 .(2.1-2.19חומרי הבניין והגמר ) :2סעיף 

 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית :3סעיף 

 גובה הדירה.  :3.1סעיף 

 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   :3.2סעיף 

 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 

 כביסה.מתקן לתליית   :3.4יף עס

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(3)טבלה   :3.5סעיף 

 (.3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   :3.6סעיף 

 .(3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף 

 (.4.1-4.9) מתקני קירור/חימום בדירה :4סעיף 

 .(5.1-5.3ורי כיבוי אש ובטיחות בדירה )סיד :5 סעיף

 .פיתוח ושונות עבודות :6סעיף 

 (.6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף 

 (.6.2.1-6.2.9פיתוח 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 במרולור מאאוור  :7.3סעיף 

 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :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 

 .תףושרכוש מ :9סעיף 

 (.9.1.1-9.1.13רכוש המשותף )אור הית :9.1סעיף 

 (9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף ) :9.2סעיף 

 בית משותף )רישום ופרטים(. :9.3סעיף 

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה. :9.4סעיף 

 הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  :9.5סעיף 

 המחייבים בקשר אליו. שירותיםמשותף, ובפות בהוצאות הבית ההשתת שיעור :9.6סעיף 

 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף. :9.7סעיף 
 

 נספחים

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף נספח א'

 הערות כלליות  נספח ב'

 טבלאות חיובים/ זיכויים נספח ג'
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 פנטהאוז - PH-B :מדגם הרדי , פתח תקוה.15-17צ'לנוב  שם האתר:

 + ממ"ד חדרים 2 מס' חדרים:  

 54 דירה מס':  

 7 קומה:  

 __ חניה מס':  

 (ב') 17 מס': אגף  

 

 

 "מפרט מכר"

 1973 – ג, התשל")טופס של מפרט( המכר )דירות( צולפי 

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

 ים שונים(יבעניין חיובים וזיכו

 נה ולדירה(והבהרות הנכונים למבמות התא לכול)

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן   .512845538ח.פ   חדשנות בע"מ תבונהייזום  38פיתוח  :נספח לחוזה בין

       ת.ז    לבין:

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

 

     מתאריך:

 

 

 פרטי זיהוי א.

 

 ;  15-17: בית מס'  ; אלחיי בונצ'ל: רחוב ; הפתח תקו: ישוב .1

 ;  97 מס':חלקה ;  6403: גוש מס' 1.1

 ; א/2000פת/ 38/1תמ"א  :התוכנית החלה במקום 1.2

 

 ין.יבעלי הדירות הקיימות בבנ: קרקעב י הזכויותבעל .2

 .בעלות :הזכות שהקונה רוכש בדירה

 

 ("הדירה")להלן  :קומהו דירה מס' .3

 

חדר  ,(אמבטיהכללי ) רחצה חדרפרוזדור,  (,ממ"ד -ירתי )להלן מרחב מוגן ד חדר שינה הורים, ,פינת אוכלו בחטמ ,רו, חדר דיכניסה :בדירה .4

 ., מרפסת שמש )יציאה מחדר שינה הורים((דיוריציאה מחדר ) ת שמשומרפס 2 ,(במטבח)פינת כביסה )מקלחת(,  רחצה הורים
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  שטח הדירה .5

 :לפי כללים אלה מחושבוהוא  המכרית נככמצוין בת שטח הדירה הוא:

 קירות החוץ של הדירה.של  העוברים על פניהם החיצוניים השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(

  –לעניין זה 

 בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,צה לה, לרבות בין ה לבין מה שמחוקיר המפריד בין הדיר –" ר חוץיק" (1)

של  במרכזורה אחרת יעבור קו המצולע האמור כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די כנית אחרת.דירה או תבינה לבין  ה אובקומ

 קיר החוץ;

 פני הקיר יכללו את החיפוי.ן בלא גימור; בקיר עם חיפוי אב פני הקיר –" חוץפניו החיצוניים של קיר " (2)

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

 האופקיים; משופעים והמשטחים החת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)

 המדרגות.עולה מהלך  ח יצורף למפלס  שממנוהשט

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ש בתקנות התכנון והבניה לנדרואם תבחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם  (ד)

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

 

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

דמוי תקרה )לא  הכוונה למשטח מלא רוי]קי תו/שמש מקורה ות/מרפסת ן/מתוכה כנית המכרבת כמצוין :(1)ת שמש בשטחומרפס 6.1

 כנית המכר.בת כמצוין: בשטח, אחת מעל בלבד[ פרגולה( הנמצא קומה

כנית שטחי החניה עם סימון מקום )יש לצרף ת כנית המכרבת כמצוין :(תככל ויש חניה מוצמד) מס'חניה לא מקורה/מקורה חלקית  6.2

 המוצמדת(; ניההח

 אין. :(2)בשטחדירתי מחסן  6.3

 אין. :(3)מרתף דירתי בשטח 6.4

 אין. בשטח:מוצמד לדירה גג  6.5

 אין. :(4)מוצמדת לדירה בשטח חצר 6.6

 :שטח(ו)מהות  יש לפרטם ם את הדירה באופן בלעדינוספים המוצמדים או משמשי חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7

 .ממפלס רצפת הדירה( ךומנה יהי)יתכן ומפלס רצפת המסתור כנית המכר בתכמסומן  :מסתור כביסה

 

 הערות לחישובי השטחים:

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

 בלים במרפסת.ה הגורישל קירות הדרפסת ועל פניהם החיצוניים הבנויים של המחוץ או המעקים וניים של קירות הפניהם החיצ

מובהר כי מידת חשיפתה של המרפסת לשמש ו/או לאור טבעי תלויה בגורמים שונים, בין היתר, בכיווניה, במיקומה בבניין ובבנייה פיזית 

 המגרש והן מחוצה לו. כלשהי הן בתחום

בינו לבין חלק של דירה אחרת  מפריד ןהמחסן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר חס, הוא השטח הכלוא בין קירות המשטחו של מחסן .2

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

 ס"מ;  20  וץ בעובימתחת לקירות החשל המרתף בתוספת שטח תיאורטי  ץין קירות החוח הכלוא ב, הוא השטשטחו של מרתף .3

כאשר קיר המרתף גובל  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;חלק של דירה אחרת ו לבין בינד ירכאשר קיר המרתף מפ

 ייכלל שטח הקיר במלואו.בשטח משותף 

ופיע במפרט המכר לבין המ חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יתותר סט ומכים בהיקפה;הקירות הת, את שטח כולל חצרשטחה של  .4

 השטח למעשה.

 

 קבילות:ות טיס .7

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

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

 לעיל. 4הערה ו 6.6כמפורט בסעיף 

 2%אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אובין המידהמכר ויות נכתסטיות במידות המצוינות ב

 לעיל. 6-, ו5משטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שטח חצר(, המפורטים בסעיפים 
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כסטייה  ותןות ולא יראו אקביל תוהן סטי האבזרים למעשהוכמויות ומידות  זרים במפרטהאבוכמויות ין מידות ב 5%ור של עד סטייה בשיע ב()

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

ים לחישוב הכלללמידה שלמה.  ו/או מעוגל או בחישוב השטח/ת בביצוע ו/או במדידה וכפוף לסטיות המקובלות והסבירו חישוב השטחים )ג(

מיום  7507, )כפי שתוקן בק"ת 1974 –תשל"ד ט זה, הוגדרו בצו מכר דירות )טופס של מפרט(, במפר 'אלחלק  7-ו 6, 5שטח בסעיפים 

 פס"ד וכו'(,ב ,תקןברשויות, ב)כגון: ח" לחישוב "שט אחרות חישוב שיטותסתירה בין הכללים לבין   ככל שיש ,"(הכללים)להלן:  (16.4.2015

 לעיל.הכללים כהגדרתם  יגברו

שטחים הנמוכים  לרבות ,למפרט זה )א( בפרק א' 5המסומנים בתוך המצולע כמפורט בסעיף  חלקי הדירה את כל לכול ,שטח הדירה

תנאיו  התכנון והבניה )בקשה להיתר ותקנת לפי ,הדירה השוניםקי המחויב לחל אך הם מעבר לשטח המינימלי ,מהגדרת הגובה המינימלי

 רכוש המשותף.בחישוב והוספת חלקה היחסי של הדירה  כולל ונ. מובהר כי שטח הדירה אי1970-( התש"ל ואגרות

 

 סנדרוביץ אדריכלות ותכנון ערים. "(:האדריכל)"להלן " שם עורך הבקשה להיתר .8

 , רמת השרון.24דור רומפלרח' ט :כתובת 03-5494690 :פקס 03-5408072 :טלפון 

 sendrowitz@gmail.com :דוא"ל 

 
 

 מהנדסים. דא. "(:המהנדסלן ")לה דלששם האחראי לתכנון ה .9

 ., רמת גן19חיבת ציון  :כתובת 03-6185126 :פקס 03-6181906 :טלפון 

 efrayim@ed-eng.co.il :דוא"ל 
 

 

 התיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזרי .ב

 

 חזית אתבאופן מהותי בבניין, בתנאי שלא ישנו  וחלקים אחרים ית של דירות אחרותפנימ הקהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלו  *

 (.9.7)כאמור בפרק ב' סעיף  תףהבניין או שטחים ברכוש המשו

 .הבניה היתרמועד קבלת לישראלי הרשמי והתקנות, התקפים ן ההתק תות יהיו לפי דרישוכל המוצרים והמלאכ *

 פי החלטת המוכר.  היתר בניה, ו/או אי שינוי לפני היתר )באישור רשות מוסמכת(, לקבלת לאחר  התקנבתקן או ב אימוץ שינוי

 

 )קיים/חדש( תיאור הבניין .1

 

 4קרקע ועוד  קומתקיים הכולל  אגפי-דו גוריםן מבנייח"ד(, מעל  24) רקעיח"ד בקומת הק 4-ו קומות מגורים 3תוספת  1.1

אשפה וכו', וחיזוק כללי של הבניין בפני רעידות אדמה, במסגרת תמ"א  ירה, חדסיוכן שינויים בלובי הכנ קומות מגורים

38; 

למגורים  הכוונה ,)*(בבניין, דירות .ות(דירות חדש 24-דירות קיימות ו 32) בשני האגפים ,דירות למגורים 65: סה"כ בבניין 1.2

 בלבד;

 

 חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -רה""די, רמנא"הגדרות"  1סעיף  1974 -ות( התשל"ד לפי חוק מכר )דיר )*(

 לעסק, או לכל צורך אחר.

 

  

mailto:efrayim@ed-eng.co.il
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 פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה – 1טבלה מס'  1.3

 

 כינוי או תיאור
 קומה

חת/מעל ת מתקומו

 למפלס כניסה

 )ד( הקובעת לבניין

מספר דירות 

 בקומה
 הערות מושסוג השי

 ןלבנייקומת הכניסה 
 ימת(יק)קומה 

 קרקע
4 

 בכל אגף( 2)

מבואת כניסה )לובי(, חדר  בכל אגף:

 חדר עגלות/מדרגות )פתוח(, מעלית, 

חדר אשפה, מתקנים  ,אופניים

 .ןומערכות טכניות לפי העניי

וחדר משאבות, מים  מאגר כללי:

ת חיצוניות, מתקנים ומערכות חניו

 .ןטכניות לפי העניי

 צובר גז בפיתוח.

 

קיים ל שינויים ושיפורים

 יה.ותוספות, כפוף להיתר הבנ

 קומות טיפוסיות
 )קיימות(

1-4 

8 

 בכל אגף, 4)

 בכל קומה(

מבואה קומתית,  ,מגורים בכל אגף:

חדר מדרגות ומעלית בחלל אחד. 

 .ןיות לפי הענייערכות טכנמתקנים ומ

שינויים ושיפורים לקיים 

 תר הבניה.ותוספות, כפוף להי

 5-6 ותמגורים חדשת וקומ

8 

 אגף,בכל  4)

 בכל קומה(

מבואה קומתית,  ,מגורים בכל אגף:

חדר מדרגות ומעלית בחלל אחד. 

 .ןמתקנים ומערכות טכניות לפי העניי

--- 

 מגורים עליונהקומת 
 )פנטהאוז(

7 
4 

 בכל אגף( 2)

מבואה קומתית,  ,ריםמגו בכל אגף:

חד. חדר מדרגות ומעלית בחלל א

 .ןמתקנים ומערכות טכניות לפי העניי

--- 

 גג עליון
 )ראשי(

--- --- 

מבואה קומתית, חדר  בכל אגף:

מערכות סולאריות, מתקנים מדרגות, 

ומערכות טכניות לפי דרישת 

 המתכננים והרשויות.

--- 

סך הכל קומות 
 וריםלמג

8 --- --- --- 

 )הראשי(. גג העליוןבמניין הקומות לא נכלל ה 8 כל קומות בבנייןה סך

 

  :והבהרות הערות

לפי שיקול דעתה בלבד ובכפוף, להיתר הבניה ו/או בקשה להקלה ו/או  נו שינויים בטבלה בהתאם להיתר הבניה )הכוונה שהחברהתכיי א()

הכל  ת כניסות,ביטול כניסות או הוספ או לאחד מספר דירות ע"ילהפחית ממספר הדירות   תהיה רשאית להוסיף ו/או לתוספת בניה,

 לפי העניין(.

לבניין, יש לציין איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה )בקשה  אחת כניסהמ תריויש ש במקרה )ב(

 להיתר([. 

 מתן שרות  או לאפשר ם,נים או ייעודם ואף לשנות מיקומיף או לבטל מתקהמתכננים להוס הנחיות וא ההחברה זכאית לפי שיקול דעת )ג(

 מותקנות. חדרים ו/או ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלוהקצאת לרבות סמוכים, בנים מלבאמצעותם גם   

ב'.. וכו' ו/או בשיטה המקובלת בחב'  גון: קרקע, ביניים, א',כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי הקומות בפועל עשוי להשתנות כ )ד(

  .המעליות

 

 :(ראשי) ףמשות חדר מדרגות 1.4

  .למפלס הגגעד ממפלס קומת קרקע מקורה : אפיון כל חדר מדרגות; )בכל אגף( 1: יןמדרגות בבנידרי הח מספר

 : אין. חדרי מדרגות נוספים

 ;8: מעלית מספר התחנות לכל; אגף( )בכל 1: מספר המעליותיש;  מעליות: 1.5

 אין.: פיקוד שבת מנגנון ;6: מספר נוסעים לכל מעלית

 .אין עמדת שומר: 1.6
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 :)לבניה החדשה או ישנה לפי העניין( י הבניין ועבודות גמרומרח .2

ו/או  ילהגר: החדשה שיטת הבניה; השלד לפי תכניות מהנדסחיזוק הקיים ותוספת הבניה החדשה,  שלד הבניין: 2.1

 .השלד מהנדסת , לפי החלטתמשולב מתועשת ו/או

 ;השלד י תכניות מהנדספלרש, דנחיזוק הקיים ככל ש :בניה קיימת: קרקע ת קומתרצפ 2.2

 .השלד מהנדסת לפי החלט, םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי : בטון מזויןהחדשה בניה

  .השלד /היועץ מהנדס ת/אישור,יונחלפי ה :בשיטה .1045 'לפי תקן ישראל מס לבניה חדשה: בידוד תרמי

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1לק ח 1004לפי תקן ישראלי מס'  לבניה חדשה: בידוד אקוסטי

 ;השלד לפי תכניות מהנדסחיזוק הקיים ככל שנדרש,  :בניה קיימת :רצפה ותקרה קומתית 2.3

 .השלד מהנדסת לפי החלט ,םימנטים מתועשים/טרומיו/או בטון מזוין מאל : בטון מזויןהחדשה בניה

  .השלד /היועץ מהנדס שור,ת/אינחיוה ילפ :בשיטה .1045 לפי תקן ישראל מס' ה:לבניה חדש בידוד תרמי

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי לבניה חדשה:

 ;השלד ת מהנדסלפי תכניוש, ם ככל שנדרחיזוק הקיי :בניה קיימת גגות הבניין: 2.4

 .השלד מהנדסת טהחלי פל, םטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומייו/או ב : בטון מזויןהחדשה בניה

  .השלד /היועץ מהנדס נחיות/אישור,לפי ה :בשיטה .1045 לפי תקן ישראל מס' לבניה חדשה: בידוד תרמי

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1חלק  1004ס' לפי תקן ישראלי מ בידוד אקוסטי לבניה חדשה:

  יועץ;ה נחיות: לפי הבשיטה:1045 י מס'לאלפי תקן ישר :בידוד תרמי עץ.ונחיות הילפי השיפועי ניקוז ואיטום: 

 ;השלד לפי תכניות מהנדסחיזוק הקיים ככל שנדרש,  :בניה קיימת קירות חוץ: 2.5

לפי תקן ישראל  לבניה חדשה: בידוד תרמי .השלד מהנדסת לפי החלט ו/או משולבבניה ו/או  : בטון מזויןהחדשה בניה

  .יועץ/ה לדשה מהנדס נחיות/אישור,לפי ה :בשיטה .1045 מס'

 .יועץהלפי החלטת  :בשיטה .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי לבניה חדשה:

 גימור קירות חוץ: 2.6

 חיפוי קשיח יכלי ו/אויום ו/או לוחות בטון אדרבשילוב לוחות פח אלומינ טיח דקורטיבי :עיקריציפוי, /חיפוי  2.6.1

 אחר. גוון וסוג לפי החלטת האדריכל.

 וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית., גוון סוגולשלב, : האדריכל יהיה רשאי לשנות י אחרפוחי 2.6.2

מקורים, עמודים  טחיםבגגות, קורות, ש רפסות,יתכן בממשולב עם חיפויים אחרים; ) (רגיל): טיח טיח חוץ 2.6.3

 (.וכו'

 (ו אחראו/או איטונג ו/טון או בלוק תאי )בלוקי גבס וקי באו בל/ומזוין  : בטוןחומר :החדשות בין הדירותקירות הפרדה  2.7

 1004ת"י השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי  מהנדס נחיותאו משולב, לפי הו/

 .יועץה נחיותלפי ה :בשיטה. 1חלק 

 :בכל אגף ל פתוח למבואות קומתיים()בחל ראשי חדר מדרגות 2.8

 , לפי החלטת החברה.או בחלקו בקומות הקיימות בבניין הקיים י או השארתשינו :ההער

 ; השלד לפי תכניות מהנדסחיזוק הקיים ככל שנדרש,  :בניה קיימת: קירות מעטפת 2.8.1

 ;, לפי חישובי המהנדסו משולבן או בנוי א: בטון מזויחומר ה:חדש בניה

 .צבע אקריליגימור יח גבס, ט או(, תושכב 2) : טיחחומר: גימור קירות פנים 2.8.2

מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד או גימור או טיח גבס, שכבות,  2: טיח חומר: גימור תקרה .תקרהעד לגובה: 

    חומר דומה. 

לוחות אבן  ו/אוט פוצלן גרנילוחות  בבניה החדשה:לפי הקיים בפועל. כן ית בקומות הקיימות:: ותמדרג 2.8.3

 .ריכלהחלטת האד לפי ,ראחו/או טבעית 

, דוגמת המדרגות קרמיקה ו/או בבניה החדשה:יתכן לפי הקיים בפועל.  בקומות הקיימות: ריצוף משטחים:

 לפי החלטת האדריכל.

 ב )לרבותמתכת ו/או בנוי ו/או משול בבניה החדשה:פועל. יתכן לפי הקיים ב ימות:בקומות הקי: מעקה 2.8.4

 .לפי החלטת האדריכל, מאחז יד(

 חדר מדרגות. : באמצעותעליה לגג 2.8.5
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 :)בכל אגף( ( קומתיתמבואה )לובי 2.9

 , לפי החלטת החברה.או בחלקו בקומות הקיימות בבניין הערה: שינוי או השארת הקיים

לפי החלטת  ,ס"מ 45/45 -ס"מ ו/או כ 33/33 -במידות כקרמיקה )פורצלן(  :חומר: תיתמבואה קומ רות פניםר קיגימו

 אקריליצבע שכבות( +  2: טיח )וחומר ,לפי החלטת האדריכל ,או עד סיום אריח שלם ס"מ 160-כ :בהלגועד . הרהחב

מונמכת קרה של תקרה האדריכל )במ תכנוןלפי  :חומר: גימור תקרהה. ו/או תקרת משנ עד תקרה, סופרקרילדוגמת 

 45/45 -ס"מ ו/או כ 33/33 -במידות כ: תוומיד גסו .: קרמיקה )פורצלן( או אחרריצוף(. לא יבוצע טיח מעל תקרה זו

 ס"מ, לפי החלטת החברה.

 :)בכל אגף( ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

ו/או לוחות עץ ו/או זכוכית ו/או  ,ס"מ 80/80 -ס"מ ו/או כ 60/60 -במידות כקרמיקה )פורצלן( : חומר: גימור קירות פנים

 ,סופרקרילדוגמת  אקריליצבע טיח +  :וחומרהאדריכל.  ןתכנו : לפיהבעד לגולפי החלטת האדריכל והחברה. לב, משו

חות עץ ו/או בשילוב קרניזים ו/או לו גבסתקרת משנה : חומר: גימור תקרה עד תקרה ו/או תקרת משנה. או חומר דומה,

חומר:  :צוףיר רה מונמכת לא יבוצע טיח מעל תקרה זו(.לפי החלטת האדריכל )במקרה של תק ום, הכליומינפרופילי אל

 : לפי עיצוב האדריכל.סוג ומידות. האדריכל עיצובו/או קרמיקה )פורצלן( ו/או אחר הכל לפי  מלאכותיתאבן טבעית ו/או 

 ר לפי החלטת האדריכל.ו אחחיצוני בלבד(, ו/א פח צבוע בתנור )צד ארונות למערכות:

דקורטיבי ו/או : טיח חניהמודים באזור הרות/עיקגימור  רה חלקית )מתחת לקומה ראשונה(:מקולא מקורה/חניה  2.11

  החלטת האדריכל.לפי חיפוי/ציפוי קשיח ו/או משולב, הכל 

: אבן גימור רצפת חניהטי. י צבוע במלבין סינטטבע בטוןבגר )שכבה צמנטית דמוי טיח(, ו/או : טיח ו/או גימור תקרה

 אדריכל.ת הלטחהלפי  ,צורה וגוון  המידות, אבן דשא(, )רגילה ו/או משתלבת

 :חדרים לשימוש משותף 2.12

 , לפי החלטת החברה.או בחלקו בבניין הערה: שינוי או השארת הקיים

 חדרים טכניים וכו':

ות החלטת האדריכל )למעט גומחות, ארונ וי אחר לפיחיפוי/ציפ או סופרקריל דוגמת אקרילי: טיח + צבע גימור קירות

ו/או תקרת משנה ו/או  במלבין סינטטיו/או טיח צבוע  מלבין סינטטיבוע בבעי צט בטון :תקרה גימור. (חשמל, מים וכו'

 משולב, לפי החלטת האדריכל.

 .החברהלפי החלטת  )פורצלן( : אריחי קרמיקהרצפהגימור 

מלבין סינטטי טיח + צבע וחות, לפ שיח דוגמת קרמיקה עד לפי דרישת התקנותוי קחיפ קירות:: גימור אשפהחדרי 

 ה:גימור רצפ .מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד או חומר דומהטיח + צבע  :גימור תקרה או חומר דומה.יסיד לודוגמת פ

 לפי החלטת האדריכל. ,אריחי קרמיקה

 

  :ותהער

 .תכן בטון טבעי, לפי החלטת האדריכלמשנה, י וכן מעל תקרות באזורים טכנייםא. 

 האדריכל.חירת ב קירות/תקרה תהיה בגוון לבן או אחר לפי ב. צביעת

 .2ג.  בעניין האבן הטבעית ראה גם הערה לאחר טבלה 

 

+מצלמה )ראה סעיף , כולל אינטרקום )אלומיניום וזיגוג( המבואה במכלוליש, משולב  :)בכל אגף( לבניןדלת כניסה  2.13

3.7.8.)    

האדריכל(, ביציאה/כניסה  החלטת י"י תכנית )מתכת או אלומיניום מזוגג לפיש. עפ: יןינוספת לבנ, יציאהדלת כניסה/

 לחצר/חניה.

 :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף .דלתות פח דלתות חדרים טכניים:אין.   :)בכל אגף( דלתות חדר מדרגות 2.14

 ריכל.לפי החלטת האד ר וכמות,אור, חומית

 .יש :משותפים וחלקים חדרים ,נייםכטחדרים  חניות, דרגות, מבואות קומתיים,בכניסה לבנין, לובי, חדר מ, תאורה 2.15

 האדריכל ודרישות הרשויות. עפ"י החלטת: סוג וכמות

 י בחירתחיצוני בלבד(  בגוון לפפח מכופף צבוע בתנור או ציפוי אחר )בחלקם ה ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.16

  האדריכל.
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 כוש המשותף.של הר להזנה ממערכת החשמ :)ככל שיהיו( םירתיידתאורה במחסנים       2.17

של  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה וחיבור חשמל        2.18

  .    הבניין

 

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

 

 גובה הדירה*: 3.1

 מ'; 2.65 -כ: התקרהיצוף עד תחתית גובה הדירה מפני הר

 מ'; 2.05 -: לא פחות מדורשרות ופרוזחדרי  הגוב

 

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: )באם נרכשה( חלקית *גובה חניה מקורה

 

מקרה גובה הדירה בשטח מיות ותקרות משנה. בכל הערה: למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקוהערה: *

 ימלי הקבוע על פי דין.המינ הבלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגוהקבוע לגבי ח  המינימלי

 

 

 

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

 ו(.טבלה ז בתחתיתשהבהרות, /)ראה פרוט יתר בהערות

 

 (2)גמר קירות ותקרות (1)חומר קירות תיאור

 (4)וחיפוי  (3)ריצוף

מידות אריחים 

 )בס"מ(

 ריצוף

 למ"ר/ ימחיר לזיכו

בשקלים  ,מ"א

 חדשים

 הערות

 כניסה

 לא נפרד( )מתחם
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 ראה פרוט בהערות בהמשך. ראה נספח ג' (3)ראה  (2)טיח  או אחר 

 חדר דיור

 פרד(לא נ )מתחם

 בטוןבלוקי  בטון,

 (1)או אחר
 .ראה פרוט בהערות בהמשך נספח ג'ראה  (3)ראה  (2)טיח  או אחר 

 מטבח

 ד(לא נפרמתחם )

 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר

מעל משטח ארון תחתון בלבד,  ס"מ 50-60-כחיפוי  ראה נספח ג' (3)ראה  (2)טיח  או אחר 

 )באם קיים(. למעט אזור חלון

 הערות בהמשך.רוט בראה פ
 --- (4)ראה  חתוןתפוי מעל משטח ארון יח

 אוכל פינת

 )מתחם לא נפרד(

 ןבלוקי בטו בטון,

 (1)ראו אח
 .ראה פרוט בהערות בהמשך ראה נספח ג' (3)ראה  (2)טיח  או אחר 

 פרוזדור
בלוקי בטון או  בטון,

 (1)אחר
 .רות בהמשךראה פרוט בהע ראה נספח ג' (3)ראה  (2)טיח  או אחר 

 וריםחדר שינה ה
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 .משךות בהרעראה פרוט בה ראה נספח ג' (3)ראה  (2) טיח  או אחר

חדר רחצה הורים 

 )מקלחת(

 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר

מ' או עד סיום אריח  2.10 -חיפוי קירות לגובה כ ראה נספח ג' (3)ראה  (2)טיח  או אחר 

 .בהמשך וט בהערות שלם. ראה פר
 --- (4)ראה  פוי קרמיקהיח

 ממ"ד
 בטון מזוין 

 לפי הוראות הג"א
 .ראה פרוט בהערות בהמשך 'ספח גראה נ (3)ראה  לפי מפרט הג"א

 חדר רחצה )כללי(

 )אמבטיה(

 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר

סיום אריח  או עדמ'  2.10 -חיפוי קירות לגובה כ ראה נספח ג' (3)ראה  (2)טיח  או אחר 

 .בהמשך אה פרוט בהערות שלם. ר
 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה

 ת שמשומרפס
 ןבלוקי בטו בטון,

 (1)ראו אח
 ראה נספח ג' (3)ראה  2.6ראה סעיף 

 .2.7-ו 2.6י/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף חיפו

 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

 מסתור כביסה
 בלוקי בטון בטון,

 (1)או אחר
 3.4ראה סעיף  אין אין (2)ח  או אחר יט
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 לטבלה:והבהרות הערות 
 

  לפי החלטת החברה. או משולבוק תאי )איטונג/אשקלית/בלוקי גבס/ אחר( לבבס/ ג לוחותבטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות (1)

  רף.פי הנחיות פקוד העו"ד לבממ , לפי החלטת החברה.רמי/ בגר/אחר/ או משולבגבס/טיח ת טיח/ רגיל: טיח גמר קירות (2)

 לבן. :גווןדומה.  , או חומרבצבע אקריליצביעה 

 לבן. גוון: או חומר דומה. צביעה בפוליסיד .לפי החלטת החברהגבס/ בגר/אחר/ או משולב, טיח / ס/ לוחות גב רגיל : טיחגמר תקרות

 ס"מ, 45/45-ו/או כ ס"מ, 60/60-כ ,תבמידועל ידה. סוג א'.  ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר ,(קרמיקה )פורצלןאריחי : ריצוף (3) 

 פסות. ומר רחצה למעט חדרי ,בכל הדירה

 ,ס"מ 33/33 -כ במידותא'.  סוגממבחר שתציג החברה, או הספק שיבחר על ידה.  )פורצלן(,קרמיקה  מרצפות :צהרח ירדחריצוף ב -

 .לפי החלטת החברה

 33/33-כבמידות . ממבחר שתציג החברה, או הספק שיבחר על ידהא', סוג פורצלן( רגיל או ) קרמיקה אריחי :ת שמשוריצוף במרפס -

 חשוף לגשם, לפי החלטת החברה.פועי ניקוז(, ובדרגת ההחלקה לריצוף לם )ליצירת שיבגוד םיהמתאימ ו/או אחר ס"מ

  ס"מ. 20/50 -כ דותבמיעל ידה.  הספק שיבחרשתציג החברה, או  ממבחר סוג א'.קרמיקה )פורצלן( אריחי  רחצה: יחדר חיפוי (4)

 ס"מ ו/או אחר לפי החלטת החברה. 30/30 -כ וו/א מ"ס 20/20 -כ במידותסוג א'  או פורצלן( קרמיקה )רגילאריחי  מטבח:

 

  הערות:

בחור מוצרים למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות ל –בחירת הרוכש/דייר 

 ונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.ים שמספקשונים 

 .1142החלטת האדריכל. בגובה: לא פחות מדרישות ת"י לפי  בלבנוי, מתכת, אלומיניום, מזוגג, או משו – מעקה

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

 .האדריכל תכנוןלפי  ,גובה/רוחב( ס"מ 20גובה המותר בתקנות )עד  )מדרגה( עד מונמך/הגבמו יתכן סףגג, /סות שמשביציאה למרפ

)בדרגה  למניעת החלקה לבחור או לרכוש אריחי ריצוף שעומדים בתקן ישראלי במקרה של שדרוג. באחריות הרוכש – צוףם לריאריחי

 .R-11, רצפת תא מקלחת R-10חדרי רחצה, ומרפסות , R-9חדרי מגורים  -הנדרשת למיקום הריצוף(

 גובה "אריחים שלמים", לפי החלטת החברה.ו עד א חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלהגובה   - חיפוי קירות

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

 א חומריה אבןהשיש להביא בחשבון (, ...2חלק  5566ת"י )מתוך  -יותקנו בשטח המשותף/פרטי(בעית )ככל שאריחי אבן ט

 במערכת  המשמשים גוון הלוחות או האריחים בנוסף נאמר בתקן זה..... גידים והבדלי גוון ומרקם טבעי, שעלולים להיות בו נימים,

 .האריחים הנשמרים למטרות תחזוקהין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או פיכך יהיה שוני בגוון בהרצפה משתנה עם הזמן, ול

 למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה. - ברקהה/ליטוש

 ו/או  פלדה ו/או בטוןו/או ( עץ כלל, בתוכנית המכררק באם תחליט החברה לבצע ולא בהכרח יסומן במדויק ו/או ב) – , קורה/ותרגולהפ

  האדריכל.משולב, לפי תכנון 

 ואזורים טכניים.  ופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותעט בשולי קירות וחזיתות מחוף למצי)פנלים( מחומר הר –שיפולים 

 חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות )גרונג(.

  לפחות. מ"מ 3של  גות(ביצוע מרווח בין אריחים )פונדרש ית וקרמיקה, נים לריצוף באבן טבעהתקלפי דרישות  – מרווחים )פוגות(

 פחות.מ"מ ל 1לריצוף טראצו  

בכפוף להסכם/מפרט מכר, באם התחייבה החברה לבצע הכנה לריצוף פרקט )למינציה דמוי עץ(, תבוצע הכנת תשתית   -פרקט

 ון וסוג שהוא(.או ריצוף מכל חומר, גו/מונמכת מתאימה למטרה זו. )כגון: בטון ו
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 ארונות: 3.3

 

 הספק שיבחר ע"י  או הנחיות האדריכל, לפי וגוון תכולה, בחלוקה ץ'(,סנדוי) עץ מעובדגוף הארון,  תיאורטבח תחתון: ארון מ  3.3.1

 ראה הערה בהמשך.מידות*: החברה.  

 קה שקטה.ברה. לרבות מנגנון טריחה, לפי החלטת או אחר F.D.M :דלתות: חומרמדפים, מגרות ו

 רן הארון.ין לפי יצמו מלא/ו קהאיפורמ: פנימיציפוי החברה.  החלטת יאו אחר לפ קהאיפורמציפוי חיצוני: 

    ראה נספח ג'. :מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון

 

 מ"מ. 18-כעובי:  ; דוגמת אבן קיסר ()מלאכותית מתועשתאבן  חומר:משטח עבודה: 

 לפי בחירת האדריכל. גוון: ,וןתחתהמטבח חלק לפי ארון מידות: וליים בולטים, לוחות מודבקים בלי ש ר:תיאו

 

גוף הארון, מדפים ודלתות: חומר וגוון כמו לרבות מנגנון טריקה שקטה.  בפתיחה עליונה )קלפה( חלק אחדיון: טבח עלון מרא 3.3.2 

  ראה הערה בהמשך.מידות*: החברה.  חר ע"יהספק שיב הנחיות האדריכל, אוארון תחתון ולפי 

 ו/או מלמין לפי יצרן הארון.   קהאימרפו: פנימיציפוי החברה.  החלטת יאחר לפאו  קהאיפורמציפוי חיצוני: 

   ראה נספח ג'. :מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח עליון

 

הכולל  מונחן ולב עם כיור( תחתוארון אינטגרלי )מש תיאור: ,ובחדר רחצה הורים )כללי( רחצה בחדר(: ארונות אחרים )ציין 3.3.3

  החברה. האדריכל והחלטתון י תכנפלס"מ,  80 -כמידות:  .ירת החברהות, לרבות מראה, לפי בחדלת

 ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהאיפורמ: פנימיציפוי החברה.  החלטת יאו אחר לפ קהאיפורמציפוי חיצוני: 

    נספח ג'. אהר :מחיר לזיכוי בעד ארון הרחצה

 

  הערה:

. הרלפי החלטת החבות הארונ ןבי מטר. החלוקה 7.1 -כ( הינה עליון+  )תחתוןרונות המטבח א כללית של אורך מדידת

הכנה עבור המידה המתקבלת כוללת . )פינה נמדדת פעמיים( נעשית לאורך הקיר )תחתון+ עליון( הארונות מדידת

 מטבח, לאות הארונ באורך 5% -טיות עד כסוכו'(.  ייםרילים ככגון מדיח כ, מיםבמידה וקיי)מכשירים חשמליים נוספים 

  זה. אוריה מתייחשבו כסטי

 

 

 :הסיית כביים לתלתקנמי 3.4

 .ללא חיווט מוטות ניצבים 2)קטנה(: תיאור:  מיתקן לתליית כביסה

 לפי תכנון האדריכל. ,ובמידות ו/או משולב ו/או אחראלומיניום : תיאור: )ככל שמתוכנן( מסתור כביסה

פריטי  הפרעה לתליית וצרלהיו הלזגן/ים, במקרה זה עלובחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המ :רהעה

 כביסה גדולים.
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 )מידות בס"מ(  רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה – 3טבלה מס'  3.5

הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים  ם, בסוג הפתיחה ובכיוון: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחיהערה

שבתחתית טבלה והבניה. ראה גם הערות  התכנון בתקנותרש הנדם ומהמינילונות לא יפחת מהחופשיים בדלתות ושטח הח

 .זו

 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר

 כמות 

 ומידה

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 

אלומיניום/ 

 מתכת/ אחר(

ה )ציר סוג פתיח

ע"כ(/ נגרר/ כ

 ר(אח

 כמות 

 ומידה

 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 

אלומיניום/ 

 חר(מתכת/ א

סוג פתיחה 

כ/ "עכ/)ציר

 חר(כיס/א/ררנג

  כמות

 ומידה

 )גובה/ רוחב( 

 /חומר )עץ

אלומיניום/ 

 מתכת/ אחר(

 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 

כ.ע.כ/נגרר/ 

 כיס/חשמלי/אחר(

 כניסה

1 

 הציר רגיל בטחון מתכת

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 90/205-כ

 חדר דיור

1 

 נגרר כ.ע.כ גאלומ' מזוג

--- 

--- --- 

1 

 חשמלי הגליל אלומ' מ'אלו

 295/235 -כ --- 295/235 -כ

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

--- 

--- --- 

1 

 גלילה חשמלי אלומ' אלומ'

 175/235 -כ --- 175/235 -כ

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

--- 

--- --- --- 

 --- 160/130 -כ ---

 שינה רחד

 1ים הור

1 

 רגילה ציר עץ

1 

 אלומ' מזוגג

או  נגרר כ.ע.כ

+  ציר רגילה

חלק תחתון 

 קבוע

1 

 ידניגלילה  אלומ' אלומ'

 175/175 -כ 175/175 -כ 80/205-כ

1 

 מזוגגמ' אלו
 נגרר כ.ע.כ

 (כנפיים 3)

--- 

--- --- 

1 

 גלילה חשמלי אלומ' אלומ'

 155/235 -כ --- 155/235 -כ

 ד"ממ

1 
פלדה לפי 

 א "הג

רגילה.  ציר

 פתיחה חוץ

1 

 אלומ' מזוגג

 סב נטוי

 )דרייקיפ(

לפי הנחיות 

 הג"א

1 

 נגרר לכיס אלומ' אלומ'

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

1 

 ץע

 ציר רגילה 

 ,םפתיחה פני

 )ללא משקוף עץ(

--- 

         . לכיס תוסיסים, הנגררכנפי פלדה נגד גז, הדף ור 2 --- ---

 --- 70/200 -כ

ח. רחצה 

 )כללי(

1 

 ציר רגילה אור-+ צועץ 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205-כ

ח. רחצה 

 הורים

1 

 ציר רגילה ראו-+ צועץ 

1 

 וגגאלומ' מז
 נטוי

 (קיפ)

--- 

--- --- --- 

 --- 45/70 -כ 80/205 -כ
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 :ואחרות טבלהל ותערה

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

לרבות דלת העשויה מחומר  יחלק עם מילויאו דמוי עץ על מסגרת עץ  מודבקים )"דיקטים"(, משני לבידים לכנף דלת העשויה= הכוונה עץ  דלת .א

סב )נטוי(,  משתפלת = פתיחהקיפ , )רגילה( = סוג פתיחהרגילה צירת האדריכל , החלטלפי  ג פרופיל:וס ניום,מיול= אאלומ'  .פולימרי דוחה מים

= גלילה  ,כנף בתנועה אנכית =גיליוטינה ומחה )כיס( בקיר, כנף ו/או לתוך ג= כנף נגררת על ניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(י נטו

  ה(.החבר החלטתי לפי אחד, לגלילה חשמלית, רק באם מוגדר פתח חילוץ ו/או י ידנ)גיבו או חשמלי/ו רצועהת ועתריס נגלל כלפי מעלה, באמצ

 ם לסה"כ הדלתות/ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאי בטבלהמחדרים של אחד  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע ותחלונ/דלתות .ב

 .מיזוג האוויר כתהכנה לתפקוד מערגבהו מעל רצפה כיופנים ת ותבטבלה. יתכן ושולי דל המצויניםחלונות 

)בידודית או רבודה, לפי ול כפ זיגוג שקוףבמעטפת בחדרי רחצה ושרות, יותקן בממ"ד, למעט  וזכוכיתאלומ' מ ךות מסוקיר דלתות בחלונות,זיגוג  .ג

  אין. :תרשתו .ףרוקוד הע. בממ"ד לפי הנחיות פקןל/בטיחותי, לפי דרישות התרגי. בחירת החברה(

יהם מופחתות מהנדרש בתקנות, יותקן או מידותרור( ו/דרש אוו)בחדרים שבהם לפי תקנות התכנון והבניה נ דלת מזוגגתון ו/או בהעדר חל .ד

 אוורור מכני.

 בים בזיגוג קבועולם המשחיתפיתכן יועץ האלומיניום. ו/או גוון, עפ"י תכנון האדריכל סוג פרופיל, .עשויים אלומיניום סיםונות והתרימסגרות החל .ה

 .מסךהמשמש כמעקה/מחסום, ו/או קירות 

 :בחדרי רחצה דלתותנעילת שקופה או עמומה )"חלב"( עפ"י החלטת האדריכל. ותית יחבטזכוכית תותקן  ונות(,)באם יש חלרחצה  יבחדר .ו

 נוי".פמנעול סיבובי דמוי "תפוס/

 .האדריכל, הכל עפ"י תכנון ומס' כנפיים וע, חלוקהי זיגוג, קביטול של חלקאו בת תוספ ם,יסבצורת פתיחה של דלתות, חלונות ותרי יתכן שינויים .ז

 .נית הצצה, סגר בטחון נוסף, פרזול, ידיות בהתאמה לדלת כולל עיהחלטת החברה, לפי תוצרת בטחוןמתכת  יסהדלת כנ .ח

 נו דלתות בטחון/אש.קרקע יתכן ויותקה לדירות בקומת יס, בכנותאבלפי הנחיות רשות הכ .האדריכלציפוי וגוון לפי תכנון  "דדלת כניסה ודלת ממ .ט

תידרש פתיחתה שכן תיו )ודלת הכניסה לדירות הגן תשמש גם כדלת אש יבוי אש יתכן לפי הנחיות כ ן:לדירת גדלת אש בקרבה או בכניסה 

)סגירה ידנית או חוץ  תיחתה תהיה כלפיופיכות סמב כנף דלת אש נפרדת משולבת במשקוף דלת הכניסה הרגילה או . לחילופין תותקן(כלפי חוץ

 הכיבוי(.ורשות  הבטיחותאוטומטית במצב חרום, לפי דרישות יועץ 

וונים שתציג החברה לרבות ג 4מתוך  .החלטת החברהלפי  .ערך שווהדור" או " של "פניוניקדוגמת " מתועשיםפנים ומשקופים  מכלולי דלתות .י

 לבן.

 בנוסף, .ג קבוע, אין לקבוע סור)בחרום אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( מתיקו ח חילוץז כפתכרהמו הירדבבממ"ד ובפתח  :פתח חילוץ .יא

 יון הפתיחה., סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכת הפתחהרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידו וכרז ע"יבפתח שי

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  נגררת,/הנפתחתלת פלדה אטומה, ד הינה גןומדלת כניסה למרחב  :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

מעוגלים פתחי אוורור  חה. חלון אלומיניום + זיגוג וכןכנפיים לפתי 2ן פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס ו/או ירה. חלומפלס הד"מ מעל ס

פתח וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  תמערכ התקנת רוק.לפתנים ניו חסומים בדיסקאות פלדה )פלנצ'(, בקוטרים שונים,

רי המתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  ות המערכת לפי מידות היצרן.ומית. מידהפרעה מק רוצתי רורהאוו

שהוסמכו לכך ע"י  יקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםדבוכש, יחייב הר י"עקו וריפ לכןאושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו תקינתו והתקנתו ש

על יצוע בפועל יגבר הביצוע בפומפרט המכר לבין הבכניות המכר ו/או בבכל מקרה של סתירה בין המצוין בתודגש כי למניעת ספק י ף.וד העורפיק

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

לון או )דלת, ח ב הפריטבו מורכוהן מציינות מידות פתח בניה משוערות בס"מ,  בניה הינן מידות, 3מס' ת בטבלה טוהמפורת ודהמי – מידות .יג

משקופים  ו/או מסגרות סמויות וכן אביזרים כגון: מלבנים סמויים התקנתעקב בפועל והן יוקטנו , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ותריס( 

לא יפחת  םיהמתקבלבכל מקרה גודל הפתחים  .)לפי הענין( מסך ות/קירותנות/ויטרינדלתות/ חלולבני מ של ,םיהניפרופילים היקפיים למו

  בתקנות התכנון והבניה.כנדרש לפתחים אלו  ,ת/שטחממידו

 כנון האדריכל.ת ל לפיהכ םתוספת או ביטול של חלקי זיגוג קבוע, חלוקה ומס' כנפיי רת פתיחה של דלתות, חלונות ותריסים,נויים בצוייתכנו שי .יד

 בטבלה או בסעיף אחר במפרט מכר זה.ויין כך רק אם צבפועל  בהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התיחסות בהערות לעיל יותקנוומ .טו
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 טרים בדירהי תברואה וכלים סנימתקנ – 4טבלה מס'  3.6

 לאחר טבלה זו(הערות גם )ראה 

 

 וםקימ                                    

                            ן מיתק
 חדר רחצה הורים מטבח

אמבטיה חדר 

 )כללי(

 ביסהפינת כ

 (טבחמב)
 אחר

 חמטב כיור

 )יחיד(

מידות 

 )בס"מ(
 --- --- --- --- לפי מידות היצרן

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- ספח ג'ראה נ ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

מידות 

 )בס"מ(
 --- --- משולב בארון ןבארו לבושמ ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  3.3.3ראה סעיף  --- גוס

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

 כיור לנטילת ידיים

מידות 

 )בס"מ(
--- --- --- --- --- 

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ זיכוי 

וארגז  אסלה

 )ב'(שטיפה

 

ת דומי

 בס"מ()
 --- --- לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן ---

 --- --- א' א' --- סוג

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

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 

 )בס"מ(
--- 

ל ן האדריכלפי תכנו

 )מקלחת(

 160/70 -כ

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(

 חפאמבטיה א' )

 מייל(ופה אמצ
--- --- 

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ₪ זיכוי 

סוללה למים קרים 

מהקיר  כיור,חמים ל/

 טחאו מהמש

 דגם 
 בלפרח/מער

 נשלף
 --- --- פרח/מערבל פרח/מערבל

 --- --- 'א 'א א' סוג

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

סוללה לאמבטיה 

 חמיםו םילמים קר

 --- --- מערבל --- --- דגם

 --- --- א' --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ₪ י זיכו

סוללה למקלחת 

 יםלמים קרים וחמ

 --- --- ---  דרך-רב --- דגם

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' --- ₪ זיכוי 

 --- שי --- --- --- חיבור מים מכונת כביסה ולניקוז
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 וםקימ                                    

                            ן מיתק
 חדר רחצה הורים מטבח

אמבטיה חדר 

 )כללי(

 ביסהפינת כ

 (טבחמב)
 אחר

 לשרוול בדופן חיצונית 4" פתח

 מייבש כביסהאויר חם , ל
--- --- --- --- --- 

 יח כליםר מדחיבוה להכנ

ה משולבת בניקוז כיור כנהה)

 (המטבח

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין )ברז ניל( רם למקרנק' מי

 --- --- --- --- 1 ת גז לבישול )הכנה(נקוד

 --- --- --- --- --- ()הכנה מים חימוםל זגנקודת 

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

  ה.החברלפי היצרן/ספק, שיבחר ע"י  :(אינטגרלישולחני ) רחצה ורכי תקנה שטוחה.הב רוסטהאו ניאקרילי : כיור מטבח ()א 

 .פלסטי שב()מו :להסאכיסוי . החברה בחירת תוצרת לפי .כמותי דו, מונובלוק ארגז שטיפה: . חרס.מונחת: אסלה )ב(

 החברה.  ש"ע לפי בחירת"חמת" ו/או "מדגל" ו/או  תוצרת ,ףשלנ מערבל/פרח גם:: דמטבחקערת סוללה למים קרים/חמים. ל )ג(

  החברה.רת בחי "מדגל" או ש"ע הכל לפי אופיה קצרה תוצרת "חמת" ו/ ערבל: פרח/מ: דגםלכיור/י רחצה, סוללה למים קרים/חמים )ד(

 .וחמיםדגם פרח, מים קרים  :דייםי תללכיור נטי

 .יפוי כרום ניקל + ראש מקלחת נייד, בצמערבל דגם: :יהבאמבט :ים/חמיםסוללה למים קר )ה(

 החברה. לפי בחירת תוצרת גשם",ראש " בציפוי כרום ניקל + ,דרך-רב דגם: :למקלחת

 .ניל יברזולביוב, בור : חיכוללת ארגז/י שטיפת אסלהום כיוריהתקנת  (ו)

 .לבן :קבועותן הגוו ()ז

  דלוחין או שפכים.וחיבור לקו  (2007אוג'  תיקון -)הל"ת חמים ים, מיםמים קר :כוללת הכנת חיבור למכונת כביסה ח()

 ןנהסופיות הי ת, המידותהרי אלו משוערו או מתקן ו/או אביזר ומצוינות מידות של הכלי בס"מ,/: בכל משבצת שיש בה כלי תברואתי ומידות )ט(

 החברה. שנבחרו ע"יצרן, למידות הספק ו/או היהתאם ב

 צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.ר אחרת, א נאמבאם ל: זג' לנק הכנה י()

 : מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית.יםמים קר )יא(

למניעת  מדים בתקן ישראליעוש עותובק לבחור או לרכוש רוכש,, באחריות הבאם אינם ממבחר החברה -קבועות רחצה )אגנית/אמבטיה( יב()

  .R-11 -ולא פחות מ החלקה

  ור משטח העבודה או הכיור.= קרי ברז הממוקם על מיש פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול ברזש ראלף = שנ (ג)י

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

 לחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.רים, לראש מקמים/קח םיל מקת כניסה/יציאה, ש)אונטרפוץ( = חלו דרך-רב

 . בשיטה זובשיטת קונדנסרהפועל ביסה במייבש כהכביסה יש להשתמש  שממייבניקת אויר חם/לח, יבור ליבהעדר ח =נסר נדקו )יד(

 חם  אויר נפלטין עדיש גשדוי ניעת ספקהצורך. למ ריקון בעת עת תהליך הייבוש נפלטת כמים אל מיכל איסוף המחייבבפלטת הלחות הנ

 לחלל הדירה בסמוך למכונה.

 ת )ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו'(.הניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיומערכת הספקת המים וכי  שבוןת בחלקחיש  טו()

גלישת המים, עלול  פנימהקפי ם וס, שטח תא המקלחת, ומח", ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחיןגשםמור לעיל כגון ראש מקלחת דמוי "שינוי מהא

 המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה. בין כמותהתאמה  עקב אי לגרור הצפה בחדר הרחצה

גון הדבקת אמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת הוהשימוש באמ)טז( הואיל 

 יעת החלקה. ת למנדועומדבקות המי

רצוני  ה של כיבוי לאבמקרהגז זרימת ניתוק לבכיריים הכוללים מנגנון בכלל, יש להשתמש ולחלון  בסמיכות יםנמצאככל שמיקום הכיריים לבישול  )יז(

 להבה/ות הבישול. של

 

שצורף  מפרט מכר זה  או במסמך אחרלה, בטבב פועל רק באם צויין כך)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו ב

 ה(.להסכם הרכיש
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 ,הבניין( משותפים לכללו)בחלקם יתכן טני ביוב צנרת ופתחי ביקורת לקול: אחר ם בדירה, לכל צורךטלציה נוספיאינס זריאבי 3.6.1

וכמות,  )מיקום בוי,כי זימת תתיתכן התקנטלציה. ינסהא במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, ברצפה, בקירות או בסמוך לתקרה

 עפ"י דרישות כיבוי אש(. 

להעברת גז וצנרת  מפוצלו/או  מרכזיי ינלפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםבדרש( )באם נ םחלקי מיארון למ

שרות במרפסת  ל,מפוצ או/ו מיני מרכזילמזגן  עדמיו. מיקום למאיידהמיועד בין המיקום המיועד למעבה, עד המיקום  קודוכבלי פי

מהנדס  ו/או אחר לפי החלטת עליון ו/או במסתור כביסה, בגג למעבה עדמיויקום חברה. מהחלטת הו/או במסדרון ו/או אחר, עפ"י 

  .הרהחב

 

 הערה:

 י ומדאסטטי ויצרו בליטות התקנת כיסוי מבודד וידרשו(, יתכן ויחייבו ככל שבוי, )ביוב/מתזי כיהצורך במעבר צנרת מים/

 , כרבתכנית המ ח יסומנורצפה, שלא בהכרו לקירותבסמוך  ו/אורה בסמוך לקירות ותק ,או "ספסלים"" או קורות דיםעמו"

 כנית.תכנון יותקנו במיקום שונה מהת יועקב שינואו שסומנו 

 פתחי  שורויד כןתי ןהבנייעוברים לגובה יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים ה ,בנוסף

 תחזוקה. גישה לצרכי ום אותם ויש לאפשרלחס אין לו ,ת אקורי ביפתח יותקנוביקורת, ולכן בדירות בהם 

 

  :מיםחימום  3.6.2

 יבוי חשמלי לדוד המים החמים. מאולצת לרבות ג משותפת סולאריתמערכת באמצעות 

 ר, לפי החלטת מהנדס האינסטלציה.או גג עליון או אח כביסהר ות: בחלל מסמיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמים דוד

 (.2007תיקון אוג'-)הל"ת מכונת כביסה ., מקלחתה, אמבטיורחצה מטבח : קערותר מים חמים לכליםחיבו 3.6.3

  .אין :"דלי"ברז  3.6.4

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

  האינסטלציה,ס מהנדן תכנו לפי אחר,ו/או  PPR, S.Pונת, פקסגול, ו: פלדה מגולריםנורות: מים חמים וקחומר הצי 3.6.6

 : פלסטי או אחר.שפכים: פלסטי או אחר, דלוחין

 .יש: במטבח ה ממקור הגז ועד נקודת הגזצנרת גז בדיר .6.73

 .: ישהכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

  הערה:

אחר שיקבע ע"י מיקום או ב עם חברת הגז ובמיקום הקיים במגרש והמתואר בתכנית המגרש קרקעי/ים בתיאוםצובר/ים תת באמצעות סידור 

 ה.ותחזוקתה לחברת הגז, לעניין הנחת צנרת הגז החברה. במידת הצורך תינתן במגרש זיקת הנאה מתאימ

חברים, מאריכים, התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון מונה, שלום עבור ממיקום ההכנה בדירה הינו לפי החלטת החברה. מחיר הדירה אינו כולל ת

בור הגז,  אותם ישלם הקונה ישירות  י ותשלומים נוספים, הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה עצמו לחיון מלאפיקד מיסים, ריכוז מונים,

 ירה.לה במחיר הדהגז המורשית ע"י החברה לפעול בבניין. צנרת אספקת גז )הכנה בלבד( כלולחברת  

רת של מערכת גז מרכזית שנועדו לשמש את כל או צנ תקנים, מי1969 –ה )ב( לחוק המקרקעין, תשכ"ט 59מובהר בזאת כי בהתאם לס' 

 .המשותף הוו חלק מהרכושלמעט מיכל, מונה או וסת הניתנים לפירוק, י בעלי הדירות או חלקם,
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 (טבלה זוחר לאאה הערות )ר מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7

 

 מיקום                                

 

 אביזר   

כניסה 

 דירהל

 חדר 

 דיור
 מטבח

 פינת 

 אוכל
 פרוזדור

חדר שינה 

 הורים
 ממ"ד

 חדר

רחצה 

 יםהור

חדר 

 אמבטיה

פינת 

כביסה 

 )במטבח(

ת ומרפס

 משש

 1א.
 נקודת מאורא.  

 קיר/ תקרה     
1 2 1 1 

1  

 מחליף

1  

 מחליף
1 

1  

 מוגן

1  

 מוגן
--- 

1  

 מוגן

 2א.
 בכל החדריםליחידה  זיכוי 

 )₪(חדשים  בשקלים
           

 3א.
בכל שינוי מקום ליחידה 

 )₪( חדשים  שקליםהחדרים ב
      

 
    

 4א.
 בכל החדריםתוספת ליחידה 

 )₪( ם חדשי בשקלים
           

 3 3 --- 1 3 5 --- מאורבית תקע ב.   1.ב
1 

 םלחימו

1 

 םלחימו
--- --- 

 2.ב
 בכל החדריםליחידה  זיכוי 

 )₪(חדשים  בשקלים
           

 3.ב
בכל מקום ליחידה נוי שי

 )₪( חדשים  שקליםהחדרים ב
      

 
    

 4.ב
 בכל החדריםת ליחידה תוספ

 )₪( חדשים  בשקלים
           

 1.ג
 ג.  נקודת מאור

 הדלקה כפולה     
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 2.ג
 בכל החדריםליחידה  זיכוי 

 )₪(חדשים  בשקלים
         

 
 

 3.ג
בכל ינוי מקום ליחידה ש

 )₪( חדשים  שקליםהחדרים ב
      

 
  

 
 

 4.ג
 בכל החדריםתוספת ליחידה 

  )₪(חדשים  בשקלים
         

 
 

 1.ד
 נקודתד.  

 כבליםוטלויזיה      
--- 1 --- --- --- 1 1 --- --- --- --- 

 3.ד
בכל שינוי מקום ליחידה 

 )₪( חדשים  שקליםהחדרים ב
      

 
    

 4.ד
 בכל החדריםתוספת ליחידה 

 )₪( חדשים  בשקלים
           

 1.ה
 בית תקע  ה.

 מעגל נפרד     
--- --- 3 --- --- --- 

1 

 למסנן
 --- מוגן 2 --- ---

 2.ה
 בכל החדריםליחידה  זיכוי 

 )₪(ם חדשי קליםבש
         

 
 

 3.ה
בכל שינוי מקום ליחידה 

 )₪( חדשים  שקליםהחדרים ב
      

 
  

 
 

 4.ה
 בכל החדריםתוספת ליחידה 

 )₪( חדשים  בשקלים
         

 
 

 1.ו
 בית תקעו.  

 44IPדרגת הגנה     
--- --- 1 --- --- --- --- --- --- --- 1 

 2.ו
 בכל החדריםליחידה  זיכוי 

 )₪(ם חדשי קליםבש
           

 3.ו
בכל שינוי מקום ליחידה 

 )₪( חדשים  שקליםהחדרים ב
      

 
    

 4.ו
 בכל החדריםתוספת ליחידה 

 )₪( חדשים  בשקלים
           

 --- --- --- --- 1 1 --- --- --- 1 --- טלפון חוץנקודת ז.   1.ז

 3.ז
בכל שינוי מקום ליחידה 

 )₪( ם חדשי שקליםהחדרים ב
      

 
  

 
 

 4.ז
 בכל החדריםתוספת ליחידה 

 )₪( חדשים  בשקלים
         

 
 

 1.ח
 ודת נק  ח.

 טלפון פנים     

כולל  1

 מסך
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 3.ח
בכל שינוי מקום ליחידה 

 )₪( חדשים  שקליםים בהחדר
      

 
    

 4.ח
 בכל החדריםתוספת ליחידה 

 ₪( ) חדשים ליםבשק
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 מיקום                                

 

 אביזר   

כניסה 

 דירהל

 חדר 

 דיור
 מטבח

 פינת 

 אוכל
 פרוזדור

חדר שינה 

 הורים
 ממ"ד

 חדר

רחצה 

 יםהור

חדר 

 אמבטיה

פינת 

כביסה 

 )במטבח(

ת ומרפס

 משש

 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ט.  נקודת כח 1.ט

 2.ט
 בכל החדריםליחידה  זיכוי 

 )₪(חדשים  בשקלים
         

 
 

 3.ט
בכל שינוי מקום ליחידה 

 )₪( ם חדשי שקליםהחדרים ב
      

 
  

 
 

 4.ט
 בכל החדריםתוספת ליחידה 

 )₪( חדשים  בשקלים
         

 
 

 

  ותהערות לטבלה ואחר

 לקה אחת.ד(, כולל נקודת הארמטורהאהיל/  -וכיסוי נורהא )לל תקרה על גבי קיר או נורהבית  = נקודת מאור קיר/ תקרה (א)

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

של נקודות המאור )בתקרה או קיר(,  חד.זר אמאבי של נק' תאורה אחת או יותר תאור בלבד לאופן ההדלקה דת מאור הדלקה כפולה=קונ (ג)

 .מאור המצוינות בסעיף א'ה לכמות נקודות וספתושאינם תהמצוינים בסעיף א' 

 .הלוויזילטלחיבור נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה  = נקודת טלויזיה בכבלים (ד)

 ושאינם בהכרח נקודה/ות "כוח". (,נפרדמעגל "שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד )כל נק' ב = ת תקע מעגל נפרדבי (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה.נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל אחר= או  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  (ו)

 אינטרנט./ללא חיבור הדירה לרשת הטלפונים ,מחשב נפרד/נקודת שקע טלפון נההכווורת= נקודת טלפון חוץ/תקש (ז)

 .(יןעמדת שומר לפי הענילדלת כניסה למבנה או ל) נקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פניםן פנים )אינטרקום(= טלפוקודת נ (ח)

 להפעלת מכשירי חשמל.ם והמיועדי או משותף"שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד  = נקודת כח (ט)

יותקן מעל דלת חדר הרחצה באם ההכנה לתנור חימום נמצאת  ה בלבד.משיכוחוט באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( "הכנה"=  (י)

 ע"י החברה. יםלא מסופק למניעת ספק יודגש כי אמצעי חימום )ספירלי(."מפזר חום" ולא "תנור להט"  אחריות הדייר(,)ב

דליקים/מכבים את אותה/ם הם, אך מבינייחוק ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בר/דהנקו =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

 מהנדס החשמל. בעקבות הנחיות החוק ודרישות יקום וסוג הנק'יתכנו שינויים במ (יב)

 במפרט מכר זה. או בסעיף אחר ועל רק באם צויין כך בטבלה,בפל יותקנו מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעי (יג)

 

  .יש אור: הדלקת חצניל .יש גופי מאור: .יש: ת מאורו: נקוד, בכל אגףה קומתית: בכל קומהמבואגות/ חדר מדר 3.7.1

 יש. :קומתית קת אור במבואהצן מתוך הדירה להדללח

 י תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.פ בדירה על (צינורות) שרוולים : הכנתטלפון חוץ 3.7.2

 ר לפי החלטת החברה.ו אח, אזםזמ צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3

 מהנדס החשמל. פי תכנוןאו אחר ל, גוויס לונה() ביטיצ'נו ,דויסבור :תוצרת ,: סטנדרט: סוגאביזרי הדלקה/שקע 3.7.4

  : יש.מפסקי פחת לפי תכנון מהנדס החשמל.  ום:יקמ: יש ירהבתוך הד ,יםדירתי ולוח תקשורת לוח חשמל 3.7.5

 : יש.מליש/חששמם, מי נקודת חשמל לדוד 3.7.6

 .ויותקן ע"י וע"ח הקונה(מן אשר יוזכולל הזמנה והתקנת מונה  אינו הדירה. )מחיר אמפר 3×  25: : תלת פאזידירתיגודל חיבור  3.7.7

אשית כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הר לדירה, במעגל סגור, מסך כולל )אינטרקום .5 ט בטבלה: כמפורמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8

 .(ת הכניסהבקומ

 .ן: אי)נפרדת( במעגל סגור נוספת מערכת טלוויזיה 3.7.9

לם ע"י שועל  אשר יחיבור בפווללא ללא ממיר ) לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10

לקליטת  או למספר בנינים ןלבניינטנת צלחת מרכזית אין חילופ. ל(אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבהקונה ישירות 

 ע"י הקונה מספק שרות זה(. ש)ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2שידורי ערוץ 

 :מיתקנים אחרים 3.7.11

 ש"ע. ה" אווונטרתי "כני לפי תקנות, יבוצע ע"י מפוח חשמלי חיצוני )משותף( ו/או ע"י מאורר דימ ב באוורורהמחוי אוורור חלל -

 .3.5יף חיבור לתריסים חשמליים. ראה גם תריסים בטבלת פתחים סע -
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 מתקני קירור / חימום, בדירה: .4

)הכנה בלבד  חדר אמבטיה לפי החלטת החברה אוסת שירות מרפ ההכנה: מיקום. הכנה בלבד*אין;  מרכזי מיני ידירת מיזוג אוויר 4.1

 (.צנרת ניקוז מיםיועד למעבה למקום המיועד למאייד, ם המהמקו וצנרת גז בין צנרת חשמלכוללת: 

בדירה, והרוכש ירצה להתקין מערכת מיזוג אוויר לרבות הנמכת  יימת מערכת כיבוי אש אוטומטית )ספרינקלרים(: ככל שקהערה*

 הרוכש להתאים את גובה הספרינקלרים )ראש/י המתז/ים( להנמכת תקרה זו. יבתור(, מחותקרה )מס

 .: איןפוצלגן ממז  4.2

  .אין: גףא/בנייןבממערכת מרכזית  תי הניזוןמיזוג אויר דיר  4.3

  .: איןבגזתנור חימום הפועל   4.4

 )בחדרי רחצה(. הכנות בלבד. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

   .אין :םרדיאטורי  4.6

  .אין: קונבקטורים חשמליים  4.7

 .: איןחימום תת רצפתי  4.8

 אין.: אחרים קניםמית  4.9

 

 סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה:* .5

 ידרש ע"י רשות הכבאות.ככל ש: בדירה )ספרינקלרים(:וי אש אוטומטית מערכת כיב 5.1

 .אין: גלאי עשן 5.2

 יש. (:וגן )ממ"דמערכת סינון במרחב המ 5.3

 

 שיידרש ע"י רשות הכבאות, ככל ליהם,לרבות חיפוי/ציפוי ע ,כיבוי ובטיחות אלו * התקנת סידורי גילוי,  

 ם אחר עקב דרישות תיכנוניות.שיסומנו בתוכניות המכר יתכן שיותקנו במיקו , וככלכנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח    

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1

 בקומת הקרקע. ,המגרש: בתחום כולם .29)לכל הבניין(:  קומות חניהמ סך הכל 6.1.1

 כנית המכר.בת יןכמצו: מיקום לפי היתר הבניה.: ()פרטית/משותפת נכיםניה לח 6.1.2

תימכר לרוכש דירה נכה )עם הצגת תג יתכן ופיתוח ובנספח החניה להיתר, המגרש/סביבה/במכר/כנית ייה לנכים כמסומן בתחנ

 נכה. נכה, בין כלל דירי הבית וגם לדייר שאינו עם משרד התחבורה(, ובהעדר רוכשמטנכה רשמי 

הנחיות  לפי, ו/או משולב אחררגיל/דשא/משולב(, ( בותבטון/ אספלט/ אבנים משתל :מקורה חלקית/חניה לא מקורה גמר רצפת 6.1.3

 האדריכל.

 יש. :גישה לחניה מהכביש 6.1.4

 כנית המכר.: לפי סימון בתמיקום)צמודות לדירה/ לא צמודות(  סכםההלפי : ירהמספר חניות לד 6.1.5

  אין. :לחניוןה כניסבסום מח 6.1.6

 

 פיתוח המגרש 6.2

 כנית האדריכל.לפי ת ו/או משולב אחר/בות/ אבן טבעיתגרנוליט/ אספלט/ אבנים משתל : בטון/שבילים: חומר גמר 6.2.1

 ית האדריכל.כנלפי ת ו/או משולב חר אט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית/ פל: אסר גמרחומ;  : ישמשטחים מרוצפים 6.2.2

  .הפיתוח(אדריכל  כנית)על פי ת יש :צמחיהכנית  מצורפת(. ; )על פי סימון בת : ישתפתמשו חצר 6.2.3

 .יש :משותפת רשת השקיה 6.2.4

 ונה לשטח וכולה/חלקה( הכמעל תקרה  ר,)חצ המכר כניתלפי ת :מחדר חצריציאה ל;  : ישות הגןחצר, צמודה לדיר 6.2.5

  יה.וללא מערכת השק לא מגונן

  סידור עשה ע"י הרוכש בעתי מים משולי הבניין ( ועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקתשיפ סידור :הערה

 .גינה הפרטיתה

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, ) , חלחולםמיביוב וז, ג גישמה/ות, יתכן: לדירות גן הצמודה חצרב משותפות, פירוט מערכות 6.2.6

 (.כנית המכרא בהכרח יוצג בתושל ןענייה )הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל, 
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 (.המכרבתכנית  עקרוני )על פי סימוןשטח ב: יש, גן הצמודה לדירות חצרמשטח מרוצף ב 6.2.7

 . משולב ו/או ו/או רשת מתכת,ו/או  סלעות ו/או אבן נסורהמ ו/או לקט אבן ו/או בטון ו/או בנויחומר: : ות של המגרש/גדר בחזית 6.2.8

 .ולפי קביעת החברה פיתוח המאושרתית הכני תלפבגובה ממוצע 

 תכנון.לפי הנחיות ה :חומרריצוף:  .חלקית :(פתוחה קומה) קומת עמודים מפולשת 6.2.9

 

 מערכות משותפות .7

 מערכת גז: 7.1

נית כר בתהמתוא ובמיקום ,עם חברת הגז או מיכלי גז, בתאום קרקעי-צובר גז תת מצעותבא מרכזיור סיד הכנה לאספקת גז: 7.1.1

הנאה ת וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. הרשות עפ"י דרישות ו/או המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.

 גז הינם בבעלות חברת הגז.ה נרת אספקתוצ ,בזאת כי צובר/י הגז כאמורמובהר 

 ;: ישלדירה מרכזי ממקורז צנרת ג 7.1.2

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. ת גז בתוך הדירהאספקצנרת  7.1.3

 

 :ם לכיבוי אשסידורי 7.2

 אין.  :מדרגות מערכת להפעלת לחץ בחדרי 7.2.1

  .אין: במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן  7.2.2

 ות.בטיחועץ הדרישות רשות הכיבוי והנחיות י לפי: מתזים )ספרינקלרים( –יבוי אוטומטית כ מערכת 7.2.3

 ות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.: לפי דרישות רשעמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן 7.2.4

 לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :י עשןגלא 7.2.5

 

 פרטיים, או תפיםמשו שטחיםיבוי ב, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש כיבויו גילוי מערכותלרבות  ת,ורי הכבאוכל סיד הערה:

 מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות.

 

 אין מרתפים.: ר מאולץ במרתפי חניהאוורו 7.3

  אין.: )להזנת הדירות( ת מיזוג אוויר מרכזיתמערכ 7.4

 .אין ש הדיירים:וימחדר/ים לשבמערכת מיזוג אויר  7.5

 .שגוילדואר  1 ,לועד הבית 1לכל דירה,  1הקיר. קנה על הת / נפרד / ראשיתכניסה  : משולב במכלול ויטרינתתיבות דואר 7.6

 יות הרשות המקומית המוסמכת.ו/או בריכוז אחר, לפי הנח מת הכניסה הראשיתבקו מיקום:

 : מיתקנים אחרים 7.7

 אגףהבת ולטו אגףב חדר/ים לשימוש כלל הדיירים תפים(,בחלקים משו)ר מים, מערכות תאורה אגת מים, מומערכות סניקה ומשאב

 ית המתכננים והיועצים.כנתלפי  וכמות: מיקום .וכו'אגף לטובת ההסמוך  אגףבאו  ,הסמוך

 

 רכות תשתיתחיבור המבנה למע .8

 : אין.חצרל דפרנ ונה מיםמ: יש; לבית ראשימונה מים : יש; חיבור לקו מים מרכזי 8.1

 יש. חיבור לביוב מרכזי: 8.2

 לא כולל התקנת מונה.; יש. ם להוראות חברת החשמלבהתא ,שמללרשת הח אגף/חיבור הבניין 8.3

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל כנון והבניה )בקשה להיתר(: לא תבהתאם לתקנות ה :לרשת הטלפונים אגף/הבנייןהכנה לחיבור  8.4

  (.3.7.10 הכנה בלבד )ראה גם סעיף .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזין לרשת תקשורת ייחיבור הבנ 8.5

בפועל יעשה ע"י  עבודות שביצועםבמחיר הרכישה.  כלוליםגישה, ומכים, ניקוז, דרכי : כביש, מדרכה, קירות תיתוח כללי הגובל במגרשפ 8.6

 הרשות המקומית אינם באחריות החברה.

 .ברז מיםו דיםיימיכלים נ :אשפה יבחדר 8.7

 .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה
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 רכוש משותף .9

 :המשותףכוש ור הרתיא 9.1

 ת המכר.כניבאם סומנו כמשותפים בתרק : מקומות חניה משותפים 9.1.1

  חלקית.: (פתוחה ודים,ועמ )קומת כניסה קומה מפולשת 9.1.2

 ם.אין מחסני: לדירותמחסנים שאינם צמודים  9.1.3

 .: יש)בכל אגף( ואה )לובי( בקומת כניסהמב 9.1.4

 .: ישאגף( )בכל מבואה )לובי( קומתית 9.1.5

 )בכל אגף(. 1)מספר(:  חדר מדרגות 9.1.6

 )בכל אגף(. 1: מספר מעליות;  : ישתמעלי;  : ישפיר מעלית 9.1.7

 .: החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג: יש)בכל אגף( גג משותף 9.1.8

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

 ין.א: חדר דודים משותף 9.1.10

ת מוסמכת אחר שתדרוש רשו וכל מיתקןמערכות סולאריות  :שותפות( כגוןמ ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות מיתקנים על הגג 9.1.11

 על פי כל דין. 

 .; ישוןח ללא גינשט : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12

 מסומנים כרכוש משותףהרים במפרט זה, ם אחבפרקיכמפורט : מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף 9.1.13

 כניות המכר.בת

 

 :כל אגף()ב שאין להוציאם מהרכוש המשותף (מיםיבאם קי) חלק/ים 9.2

 , )מילוט(. חדר מדרגות 9.2.1

 קומה טכנית. 9.2.2

 פת.ותלחניה מש גישה 9.2.3

 לובי בקומת כניסה. 9.2.4

 לובי קומתי. 9.2.5

 על הגג. המשותפים() נים השוניםמיתקאל ה גישה מחדר מדרגות 9.2.6

 ונות.גישה מחדר מדרגות אל חדר מכ 9.2.7

 .)משותפים( תי לחדר/ים טכני/יםגישה מחדר מדרגות או מלובי קומ 9.2.8

 .ל הגגע משותפים םהתפוס על ידי מיתקני –חלק הגג  9.2.9

 .תימעל 9.2.10

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

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

 

 בית משותף 9.3

 ת חוק המכר דירות(, המוכר דירה בבית משותף או בבי –)להלן  1974 – דשל"לחוק המכר )דירות(, הת 6בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי  הוראה משנהל או עד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטיוהמ    

 אותו עניין; ואלה העניינים: כר פרטים עלהמ ם להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזההמתייחסת לעניין מן העניינים המנויי    

 משותף;הוצאת חלק מהרכוש ה (1)    

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; (2)   

 ת המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;הבי וצאותשיעור ההשתתפות בה (3)   

 בדבר ניהול הבית המשותף; סדרי קבלת החלטות (4)   

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

 ה המכר, כמי שהתחייב בחוזאמור מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף ה לאמוכר ש ב()  

 יחולו על הבית  המשותף. שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין     
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 חלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:שיעורו של ה 9.4

 של כל ( לשטח 5רתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף גדהדירה )כהיהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח  

  כפי שיידרש לפי שיקול דעת שום הבית המשותף,, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור בריר בבנייןהדיוידות יח  

 ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים  יתל דירה בבמוכר ו/או כפי שיידרש על ידי כל רשות מוסמכת. בחישוב חלקה של כה  

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

 

 סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית: 9.5

 .1969 -הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט יהיה על פי 

 

 :יעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליוש 9.6

 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.י יהיה על פ 

 החברה  שאיה/ות אלו תו כי באם לא ימכרו דירה/ות בפרויקט, הרי במקרה כזה ועד מכירת דירעלי מוסכםהרוכש מאשר כי ידוע לו ו 

 בגין כל דירה/ות, (,)ועד בית של הבית המשותף החל מתום שישה חודשים ממועד איכלוס הדירות ות האחזקהבעלות של שליש הוצא  

 כפי שיחויבו דירה/ות דומות בפרויקט. 

 

 או שיוחזרו לרכוש המשותף(:/כוש המשותף )ומהר וצאיםהחלקים המ 9.7

 שטחים הבאים אשר מסומנים בתוכניות המצ"ב ו/או מצוינים יין זה בהסכם המכר, מוצאים מהרכוש המשותף המבלי לגרוע מהאמור בענ 

  המכר. כםו/או בהס במפרט המכר  

 הצמודה לדירות הגן, זכויות בנייה. קרקעסות, לעיל(, מרפ 9.2.9א. חניות, גג עליון )למעט החלק כאמור בסעיף   

 ל שיש( כגון: חדר שנאים, חדר תקשורת וכו'.)ככ טכניים מיוחדים םב. חדרי 

 .ותני שרות עבור הבית המשותף או בתים סמוכיםלנותף ו/או . כל שטח ו/או זכות הניתנים ע"פ דין להצמדה לאיזו מדירות הבית המשג 
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 המוכרחתימת      תאריך          חתימת הקונה         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.מסמכים נוספים  נספח א'
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 יובים/ זיכוייםח טבלאות   נספח ג'



 

 

 

 

 

 

 א', ב', ג' ספחיםנ

 30  מתוך 23 'עמ 22.08.19תאריך:  / 54ה מס' דיר- PH-Bדגם  - + ממ"ד חדרים 2, פתח תקוה / דירת 15-17צ'לנוב  / 512845538ח.פ  ע"מ חדשנות בתבונה ייזום  38 פיתוח / מסד לאיכות הבניה

 

 תהדירומסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי  –נספח א' 

 

 תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: 10.1 

 )חיצוניות( של הדירה.ידות של כל חדר ומידות כלליות מהכוללת  1:50 -ת הדירה בקנה מידה לא קטן מתכני 10.1.1  

 הכוללת סימון הרכוש המשותף בקומה. 1:100 -צאת הדירה בקנה מידה לא קטן מנמהקומה בה תכנית  10.1.2  

 וש המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכ 1:100 -תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ 10.1.3  

 משותף ה מון הרכושהכוללת סי 1:100 -סה/ קומות מפולשות; קומות מרתף בקנה מידה לא קטן מתכניות קומת כני 10.1.4  

 .1:200ידה קנה מבצילום מוקטן לושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף   

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

 ות.הכוללת סימון חצר משותפת וגינות צמוד 1:250בלת היתר בניה בקנה מידה תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק 10.1.6 

 

  סור בהתאם לכל דין לרבות על פיש למר, שית ולחומרי הגימוולכל המערכ ושימוש עת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקהב 10.2

 חוק המכר דירות בעניין:  

 ימורם.פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על ג )א(  

 מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אוויר, ת בובדירה לר השירות המותקנות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות )ב(  

 אלה.מערכות אלקטרומכניות וכיוצא ב  

 תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות. )ג( 

 נים בדירה, לרבות שמות יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקמפרט  )ד( 

 

 וחומרי הגימור של  רכותל המעתכנית והוראות תחזוקה ש (1) כש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונה בבנייןרור ימסור להמוכ 10.3

 עניין:בעל פי חוק המכר דירות הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות  

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

 יזוג מערכות השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מ שלקה מונעת תחזוקה כוללת ותחזו )ב( 

 וויר, מערכות אלקטרו מכניות וכיוצא באלה.א  

 אם נדרשות. ורות שוטפות ותקופתיות,אפיון ביקתדירות ו )ג( 

 ומספר טלפון ליצירת קשר.ק יצרן/ ספ רט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמותמפ )ד( 

 רבות מספר טלפון ומספר פקסימיליה.וח לוהפיתרשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות  )ה( 

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות  ערכות המשותפות בלבד של אינסטלציה סניטרית,( למAS MADEתכניות עדות ) )ו( 

 רף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור יצהמוכר  ח.ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתו  

 ה.הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מיד עם מינוי יגותם לנצלמסור אות  

 

לעיל,  10.3פורט בסעיף כמי הגימור אשונה בבניין, לקבל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערכות וחומרסרב הרוכש אשר לו נמסרת הדירה הר  (1) 

תפעל בבניין(. ם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהול )באםמוסראית ליראו החברה כעמדה בחובתה לעשות כן. החברה תהא רש
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 הרותהערות כלליות ואז –נספח ב' 

 

 הערות כלליות למבנה ולדירה

 

 .בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירה ,כר דירות(הבסיסי )כלשונו בצו מ בטופס המפרט .1

ריכל" ו/או "המהנדס" ו/או "המתכנן" ו/או "ו/או", הקביעה היא בידי החברה. בכל מקרה בו צוין "לפי קביעת האדפין ך חליפריט שתואר על דר .2

 החברה. שליועץ", הכוונה לפי קביעת האדריכל/המהנדס/המתכנן/היועץ, "ה

  .קבלת היתר הבניהועד ים למהתקפ מלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי הרשמי,וההמוצרים  כל .3

 זה. מכרלמפרט  רלוונטיי )"המפרט הכחול"( אינו המפרט הכללי הבין משרד .4

 או לגרוע ממספר הדירות שתהיינה במבנה ובפרויקט כולו.החברה רשאית להוסיף  .5

 ת.קת הנאה לחלקת הבית בחלקות אחרות, ולטובת בתים וגורמים אחרים בחלקת הביזיית לקבוע החברה תהיה רשא .6

 .חברהלפי הסיווג של אותו היצרן או תוצרת חוץ, שווה ערך לפי החלטת ה – ג א'סו .7

מסופקים ע"י ה בי פריטיםולהתאמתם ההדדית. הדבר אמור לגבי פריטים המסופקים ע"י החברה והן לג אין החברה אחראית לגוונים של הפריטים .8

 הקונה.

בית, וזו שתשרת את דירות הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל של הותפת יחובר למערכת החשמל המש אם יותקן, T.V-מגבר אנטנה ל .9

 .הדיירים של המגבר תחולק שווה בשווה בין כל

בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת לווין, ה אם התקינ החברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/או אנטנה מרכזית .10

 דין.להוראות כל  פוףבכ

יש לקבל אישור  צפה,טרם העמסת מכלי שתילה מעל, תקרה/ר י שתילה.יות בנויות )באם יהיו(, אין לשתול צמחיה ישירות באדנית אלא במיכלבאדנ .11

 מהנדס )לבדיקת יכולת התקרה/רצפה לשאת משקל זה(.

שינוי )הריסה, פתיחה, קדיחה וכו'(, מחייב כל  . לכןמערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצותר ייתכן מעב .12

 מקצועית מוקדמת. בדיקה

כות מערל אלמנטים שהים שונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל התיתכן העברה גלויה אנכית ו/או אופקית, בגב  .13

חות ביוב, צנרת שומים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, נרת ון: צהמשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כג ןהבניי

, יתבחניה פרטבתחום הדירה, בשטחים צמודים לדירה, במרפסות, בגגות מרוצפים וחצרות, אוורור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, מ.א. ו

יתכן יות, לפי החלטת היועצים הטכניים. מערכות כאמור בתכנצוין בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, בקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/למ

ערכות ובה החלל בהן הן עוברות. הקונה מתחייב לאפשר גישה לתחזוקה וטיפול במקלה ו/או סגירה אחרת וישנו את צורת ו/או ג יכוסו בתקרהו

 ל.הנ"

ת בכתמים ווכן התחמצנות מינרלים )ברזל( המתבטא ,"עיניים" דים,ן, גיבדלי מרקם, גוובאבן טבעית, בריצוף וחיפוי יתכנו תופעות טבעיות כגון: ה .14

 .ודה, ואין לראות בכך ליקוימוי חלד

 .או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות )גרונגים(/ו פוי קירותבחי. יעשו מרווחים )פוגות( במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים בחיפוי ובריצוף .15

, ו/או למערכות אלקטרומכניות, ביוב ה החסומים בזיגוג קבוע, קירות מסך, חלונות בחלל גבוה )פנים וחוץ(בני פתחי הגישה לתחזוקה וניקוי, של .16

, )פיגום 1139ציוד מתאים והעומד בת"י ובדות גובה או גג/ות עליונים, יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם נדרש רק מורשים לעבוומים ו/

 מתרומם/תלוי, סנפלינג וכו'(.

דוש ובדק של מי שהוסמך לכך וזאת לצורך טיפול, אחזקה, חיסכים כי לאזורים טכניים ולגגות עליונים של המבנה, תותר גישה רק לע ומה יודהקונ .17

 .ןניילבהמתקנים והמערכות ו/או לצורכי שירותי תחזוקה וניקיון 

תף( רק באמצעות בעלי מקצוע מתאימים ומוסמכים המשוו/או יבצע פעולות התחזוקה והתיקונים של מערכות ומתקני הבניין )ברכוש הפרטי  נההקו .18

 בנושא עיסוקם.

, ת פיגומים)חדרים ומרפסות(, לרבות קשיר מעבר בשטחים פרטיים רוכש הדירה יאפשר, קירות המסך בחזיתות הבניין ןוניקיותחזוקה  לצורך .19

 .ןהענייסנפלינג, הנחת ציוד מכני וכלים, הכל כמקובל בנסיבות 

ית וטפת )מונעת, ותחזוקת "שבר"(, על נציגות הבם הותקנו מערכות אלקטרומכניות ואחרות המחייבות תחזוקה מקצועית וששוניקיו הבמבנה ובחל .20

 תחזוקה.והן השימוש חלה החובה לזמן נציגי החברות ספקיות הציוד לצורך קבלת הדרכה לאופ

גנרטור, מעליות, משאבות, חשמל, תקשורת, כגון:  ל שיהיוככו ניות,מכאלקטרוומערכות  טכניות התשלום בגין תחזוקה ואחריות של מערכות .21

 , ישירות לחברה שתספק שירותים אלו.גנים וכו' יעשה ע"י נציגות הבית ו/או הקונהמפוחים, מז
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יבים המרכפקוד רשאי לבצע פעולות ושינויים העלולים להשפיע על תקינות ות הקונהאין  ות(,ירוק מכר )דהקבועות בח בתקופת הבדק והאחריות .22

 סרים/פגמים, בקשר עםלליקויים/חו החברה, מכל אחריותאת יל ישחרר השונים בדירה/בנין שלא בהסכמת המוכר. ביצוע בניגוד לאמור לע

  כיבים אלו.מר

כגון , יםהשונ ות בבניין, לבטח גם את חלקי המעליתת הנציגות, במסגרת ביטוח המעלית/יצעואמב הרוכש ביבמהלך תקופת הבדק והאחריות, מחו .23

 חלקים נעים וחלקים המושפעים מבלאי כלשהוא. 

הסכם  :ורק הסכם המכר, מפרט המכר, תוכניות המכר, יקבע הסדר הבאנו(, בתוכניות המכירה )באם נית מוצג,בין האמור/הבמקרה של סתירה  .24

 את החברה. ותוכניות המכירה לא יחייב .המכר, ותוכניות המכרט המכר, מפר

שמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות אם תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבנה ו/או המגרש, לחברת החכי בודגש למניעת ספק י .25

ובזכות  לצורך גישה, כן ןתקני הבנייבמות שימוש לרב יין ו/או בניינים אחרים סמוכים, הקונה מתחייב לאפשר גישה חופשיתהמשמשות הבנ

 ים אלו.עד בית בגין שטחמעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו והחברה, פטורים מתשלום מיסי וקע לת הקרהשימוש והטיפול בשטח/ים לרבות רצועו

ן ו/או מס' הדירות ו/או שטח הדירות ייקומות בבנשבאם תפעל החברה לשינוי ו/או תיקון המתאר, באופן שיוגדל מס' ה דיור,ידוע לרוכש יחידת ה .26

ין בהם כדי לפגוע בשטח , שאכל תיקון ו/או שינויאו הייעודים, עפ"י התוכנית הקיימת ו/או /ים ומשותפו/או מס' קומות המרתף ו/או השטחים ה

 לכך. תביעה בקשר ו/או כל טענהל את מראש עו/או לגרום לשינוי מהותי בתכנון יחידת הדיור הנמכרת, הקונה מוותר בזיחידת הדיור הנמכרת 

 

 הערות כלליות לדירה

שיקבעו לבחירה באותו פריט היא לפי החלטת וג חומר אחד ו/או בכלים צבעוניים, הבחירה בסוג החומר ו/או הכלים ר מסביות במקום בו צוין שימוש .27

 ריכל החברה, או החברה.אד

 העניין. מים בדירה, מעבר להנחיות התקן, הוראות היצרן והמקובל בנסיבותושוצרים המילהתאמה מוחלטת לגוונים של מאין החברה אחראית  .28

 ונה.לגבי מוצרים המסופקים ע"י החברה והן לגבי מוצרים המסופקים ע"י הקמור דבר אה

מסרה הדירה נ טעמו בטרםעבודות בדירה ע"י הקונה או מי מ יבוצעושתבש בגין שינויי דיירים. לא אין החברה אחראית ללוח זמנים העלול לה .29

 לקונה.

ת למתקני לכלים אלו כאמור בהל"ת )הוראו המינימליים מרווחי הגישהת ובנדרשוהחלפת כלים סניטריים ע"י הקונה עלולה לפגוע במידות ה .30

 כי, החברה לא תהיה אחראית לחריגה ממידות אלו. . למניעת ספק יודגש3 חלק 1205ברואה( ובת"י ת

 וימת.מס ההפרע יזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצורמ חמים ויח'של דוד המים ה מםמיקו .31

, במרחק של dB60( Aעלה על )ימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תיעשה ש מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, באם יסופקו ויותקנו .32

 וכן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים. ,תידה ממוקמבו היח במקוםמ' ממפוח פליטת אויר חם  1.5

במראהו או ברכוש המשותף  לבצע כל שינוי הנוגע לצד חיצוני של הדירה ו/או הפוגעים בחזיתו אוחלט ור מוהקונה מצהיר שהוסבר שחל עליו איס .33

 ה ו/או התקנת מערכות, לרבות התקנתניף ו/או הבייעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שינויים בשכבות הריצואו בשלד הבניין, ב

מטרדי רעש ורעידות ו/או פעולות כגון אלה, שיש בהם בכדי לגרום ל רות הפרדה בין דירותך קים בתושקועי פלזמה וכד', T.Vמסכי  רמקולים,

זקים ולתלונות שיהיו בגין לנות כלשהי יה חריגה מעל רמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. למוכר לא תהיה אחרילדירות שכנות, באופן שתה

 פעולות ושינויים אלו.

 (.אורה, מתזים וכו'חגורות, עמודים, ת) ככל שאלו קיימות ותיש לקחת בחשבון מיקום מערכיר, האוו לצורך מעבר תעלות מיזוג .34

 .נות מיקומםלשסום ו/או אש ומתזי כיבוי אש )ספרינקלרים(, נקבע לפי הנחיות כיבוי אש, אין לח/מיקום מערכות גילוי עשן .35

 באריחים רזרביים, אשר ימסרו לקונה למשמרת, לצורך תחזוקה. תב(,ה )בכאין לעשות כל שימוש, שלא באישור החברבתקופת הבדק והאחריות  .36

ש מטרדי רע ן אמבט ג'קוזי, עליו לנקוט בכל האמצעים המקצועיים הנדרשים ע"מ למנועמצהיר שהוסבר לו וידוע לו שבאם יחליט להתקיהקונה  .37

אחריות כלשהי לנזקים ולתלונות ככל שיהיו בגין  תהיהר לא ורעידות לשכנים ולהבטיח עמידה ברמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. למוכ

 שינויים אלו.

דירה ב בו פריטיםוכבר נבנו, הותקנו והורכ ,שלבי בנייה מתקדמים, או בשלבי סיום הבנייההסר ספק, מוסכם כי אם הדירה נרכשה כשהיא ב למען .38

תהיה עדיפות  נת במפרט ו/או לא מצוינת במפרט,לחלופה המצויאו /ו על,ו/או בבניין, הרי במקרה של סתירה בין הכתוב במפרט לבין הביצוע בפו

באופן  לקונה. ירה/החלפה, גם לגבי פריטים שלגביהם ניתנה במפרט אפשרות בחירה( וללא זכות בחAS IS) מצב הקיים בעת הרכישהמכרעת ל

מובהר כי לקונה לא  לכל זיכוי בגין השינוי שנעשה. זכאייהיה כר ו/או הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בעבור תוספות ו/או שינוי והקונה לא מושה

 בוע במפרט, ו/או בתוכניות המכר.והק ו תביעה, כי המצב הקיים אינו זהה לאמורתהיה כל טענה א

 חזקהבלת ההקונה )חוברת "הנחיות לתחזוקה" תימסר לקונה בעת ק את תם הקרובה" יחייבויבגורים וסב"תחזוקת בניינים: בנייני מ 1525ת"י  .39

  בדירה(.
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יטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י פרזק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, סור או נמוסכם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מח .40

הפריטים , בודהוע העבדירה ובין לאחר מכן. כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצ תםלפני התקנהקונה לדירה או לבניין, וזאת בין 

 והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.

 רק למניעת ספק יודגש כי מדובר במצג להתרשמות בלבד ואת החברה יחייב חשה,"דירה לדוגמה", הדמיות, סרטים ותמונות להמ באם תוצג .41

ידום מכירות ושיווק הדירה, ככל שסופקו לקונה רך קם לצו. למען הסר ספק יודגש כי באהחתומים ע"י הצדדים מפרט המכר ותוכניות המכרב האמור

  .בחוק המכר )דירות( , הרי אלו אינם כלולים באחריות ובדק, כמשמעותםמזגן, טוחן אשפה, כלים חשמליים, ריהוט וכו'הדירה מערכות כגון: 

ירה לרשות הקונה וזאת על מנת לסלק ת הדהעמד המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת כי יש לאוורר המרחב ישחשוב להדג .42

 .בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן באגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא אלהימצשרידי גז ראדון אשר עלול 

ות פרטיות, מרפסו יותכגון גינות, חנת המשרתות כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, רומערכות אחיתכנו שוחות ביוב או צנרת או  .43

הערת אזהרה בטאבו בדבר מתן היתר ט. החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויק

 כאמור תהא החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון הבית המשותף.ת קה. הוראוגישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזו

לקים חי ביקורת, השייכים לכלל הבניין, ומהווים חעוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתיתכן ודירה, ה תלתקרמוך ת ובסקירו ברצפה, .44

החברה תהא רשאית לרשום זיקות הנאה ו/או  משתמע מכך.ה ין, על כללאפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי העני מחויבמשותפים. הקונה 

ה רשאית לכלול גם במסגרת תקנון תר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. הוראות כאמור תהא החברן היבר מתהערת אזהרה בטאבו בד

 .הבית המשותף

חרום לצורך מעבר ומילוט. ת כלל הדיירים בקומה בעיתות א משאשר יש חיצוניחילוץ  , ימוקם חלון/דלתןבבנייבאחת מהדירות בכל קומה יתכן ו .45

ת חירום יאפשר את המעבר בדירה אל מתחייב כי לא ייקבע סורג בפתח זה, וכי בע ,ממוקם חלון/דלת החילוץרכש אותה אשר בדירה  ,הקונה

 החילוץ. חלון/דלת 

, למיזוג אויר( יש להשאיר את דלת הממ"ד מעט 8"-4חוזר )" רבאם לא קיים פתח בדופן הממ"ד לאווי -בעת שימוש רגיל בממ"ד  .46

חלופת אויר כאמור, בין הממ"ד לשאר חלקי הדירה. ככל שתותקן כנף דלת עץ וע"מ לאפשר ת מוזגויר מפתוחה ע"מ לאפשר תחלופת א

 ס"מ בין שולי הדלת לרצפה. 3יש לוודא מרווח של עד 

 שולמה תמורתם לחברה/ לקבלן )במסגרת "שינויי דיירים"( ולא התאפשר ביצועםש או שדרוג הקונה/ים מצהיר שהובא לידיעתו כי כל שינוי .47

 האמור. השינוי או השדרוגם לנמק את סיבת אי הביצוע לא יהיו חייבי האמור לקונה/ים. החברה/הקבלן, יוחזר התשלום שהיא, סיבהמכל 

 

 הערות כלליות למגרש ולפיתוח

התאם ש, בהמגר ת השונות )חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד'( ימוקמו במגרש ועל חשבון שטחכוות של מערפילרים )גומחות( עירוניים ושוח .48

 לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.

הגז שנבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הועדה המקומית לתכנון ובניה אישור חברת בתכנון והגז מרכזי יהיה על פי  מיקום צוברי גז לאספקת .49

 .ד העבודהומשר

סמיות ו/או תרמיות ולכן יתכנו סדקים זעירים ברצפות ות סמתזוזמושפעות באופן טבעי  ,ש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט ו/או גרנוליטי .50

 די בתופעה טבעית זו, האופיינית לרצפות אלו, ואין לראות בכך ליקוי.פק יודגש כי אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפקואלו. למניעת ס

 ם לגרום לשקיעות בריצוף זה.לוליבת" עכבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתל יםסיעה ברכבנ .51

 יות.מיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויתכנו שינויים במספר מקומות החנייה ו .52

בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכנון, הביצוע  יםות ושינויאינם סופיים ויתכנו סטי הפיתוח והחלקים הצמודים, גבולות המגרש, .53

 .שויותודרישות הר

הודיע על כך יהיה רשאי המוכר לפריט כל שהוא, במפרט זה, קרה בו נפלה טעות ו/או טעות סופר ו/או על פי קביעת אדריכל הושמט במ .54

 מלכתחילה. על פי קביעת אדריכל ו נאמר במפרט זה כךילהצדדים כאהדבר יחייב את לקונה בצירוף פרטי התיקון המתבקש במפרט ו

לן הן בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור נוסף ומבלי לגרוע מההערות האמורות בתוכניות, וכי הוראות המפרט כוהן בהנ"ל מובהר בזה כי ההערות  .55

 בהסכם.

 

 

___________ _________ 
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     טבלאות זיכויים/חיובים –' גנספח 

 

 

 ם/חיוביםיכויזיז טבלאות ריכו
 

 

 הערות מיוחדות

 

ותיקון לצו המכר  1974 -)דירות(, התשל"ד לחוק המכר 6בתיקון מס'  רשיםק הנדריכוז זיכויים/חיובים אלו הינם אך ור .1

נוספים ככל שיאושרו ע"י החברה/הקבלן יוצגו בנפרד במסגרת הליך  . זיכויים/חיובים)מפרט המכר( 2015 -התשע"ה 

 ם.יי הדיירישינו 

 ., למעט אם צויין אחרתאינם כוללים מע"מ הלןהנקובים להמחירים  . 2

 ל זכותו לזיכויים/חיובים אלורון שעל רוכש הדירה להודיע לחברה/קבלן, על רצונו או אי רצונו לנצהאח המועד . 3

 לרוכש הדירה ע"י החברה/הקבלן בהמשך. ריימסשינויי דיירים( )במסגרת הליך 

 ירה כאמור עד התאריך האמור תתקבל כוויתור לזכותו זו על פי כל דין.הדדעת רוכש אי הו . 4

 געים בבטיחות ו/או גורמים לעיכוב ק יודגש כי לא יאושרו שינויים שאינם עומדים בחוק ובתקנים ו/או פות ספלמניע . 5

 העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס. בהתקדמות

 ח המתוכננים וככל שנבחר ע"י הרוכש ספק מטבחים שאינו ספק החברה, התקנת טבארונות המניצול זיכוי בגין  . 6

 אפשר לרוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.ח תתהמטב 

התקנתם,  הסתיימההנמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים ו ביוב,/םמיתקשורת/למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/ .7

שינוי מהאמור /יכויתו לזהודעת רוכש על מימוש זכו ןלעניילחוק המכר  6כמשמעותו בתיקון  הפריט"נת תקה"כסיום  יחשבו 

 במפרט המכר. 

א תינתן אפשרות לבחור ל מספקי החברה יבחרו אך ורק אצל אותו ספק. פרטים שונים המוצגים אצל ספק אחד . 8

 רזים.ובסניטריים פריטים שונים בין ספקים שונים, לדוגמא: כלים  

חברה ו/או ע השינוי המבוקש תוגש לביצוונה לבקשת הקכל המחירים המצוינים בנספח זה הינם בכפוף לכך ש.        9

ובכפוף להוראות כל החברה  ו/אולשביעות רצונו של הקבלן  )ככל שנדרש( טמפור תרשיםקבלן הראשי, בצירוף ל

ימים בטרם החל  30, לפחות ו/או לחברה ן הראשיבלהקונה לק דין, וייחתם הסכם להזמנת השינוי כאמור בין

 ירה.ת הדממוקמשלב יציקת ריצפת הקומה בה 

 יכוי בגינו.כל ז ןיינתזה ושאינו מצוין במפרט המכר, לא בנספח  שינוי/תוספת,/פריט מתומחר לזיכויבמקרה של ציון  . 10

ינם אך ורק לצרכי שדרוג אצל ספקי המוצרים/עבודה של ה בנספח זה זיכויים הנקוביםה.        למניעת ספק יודגש כי מחירי 11

     לזיכוי הנקובים לעיל. מהמחירים 10%(, יש להפחית )"כסף ביד"ספי כוי כהחברה. במקרה של זי 

 ם, מהפריט/ים המתומחרים המפורטים בטבלה זו, בחתימת מימש הקונה בפועל זכותו לזיכויים/חיובי . 12

 .המכרמפרט והקונה על נספח זה, יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים ב תברה/המוכרהח             
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 מטר מרובע.  -מ"ר

 מטר אורך.  -מ"א

 חומר לבן )האביזר עצמו בלבד(. – רחומ

 חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  -קומפלט

 פריט אחד בודד.  -פריט

 

 נושא: ריצוף

 

סעיף 

ט במפר

 המכר

 תיאור
 חומר/

 עבודה
 יח'

 זיכוי מחיר

 ליח' בש"ח
 סה"כ כמות

3.2 

 , פינת האוכלחדרי המגורים, המטבחקה בקרמי ריצוף

מתואר במפרט והפרוזדור, שממבחר החברה. לפי ה

 המכר.

 מגולמים במחיר הריצוף[.]מחיר השיפולים )פנלים( 

   45 מ"ר חומר

3.2 
ברה. לפי החשממבחר , רחצה יריצוף קרמיקה בחדר

 המתואר במפרט המכר.
   40 מ"ר חומר

3.2 

חר החברה. לפי שממב שמש,במרפסות ריצוף קרמיקה 

 המתואר במפרט המכר.

 ם במחיר הריצוף[.]מחיר השיפולים )פנלים( מגולמי

   45 מ"ר חומר

 

 

 

  ארונות מטבח, רחצהנושא: 

 .כוללים מע"מ -בטבלה זו כל מחירי הזיכוי 

 

סעיף 

במפרט 

 רהמכ

 תיאור
 חומר/

 עבודה
 יח'

מחיר זיכוי 

 בש"ח
 סה"כ כמות

3.3.1 
)ללא משטח עבודה(, לפי  חהמטבונות לכלל ארזיכוי 

 .התיאור שבמפרט המכר
 3,500 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
כולל כיור אינטגרלי(, לפי . כללי)בחדר רחצה  ארון רחצה

 התיאור שבמפרט המכר.
 680 --- --- --- קומפלט

3.3.3 
כולל כיור אינטגרלי(, לפי . הורים)בחדר רחצה  ארון רחצה

 התיאור שבמפרט המכר.
 680 --- --- --- קומפלט
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 שא: קבועות שרברבות ואביזריםנו

 

 

 

סעיף 

במפרט 

 המכר

 תיאור
 חומר/

 עבודה
 יח'

 יכויחיר זמ

 ליח' בש"ח 
 סה"כ כמות

   300 פריט ומפלטק כיור מטבח, לפי התיאור במפרט המכר. 3.6

3.6 
 ב פלסטי, ומוש ובלוק()מונ , ארגז שטיפהמונחת אסלה

 לפי התיאור במפרט המכר.
   390 פריט קומפלט

   300 פריט קומפלט ר במפרט המכר.התיאואמבטיה, לפי  3.6

   300 פריט קומפלט אור במפרט המכר.י התיסוללת ברז לכיור מטבח, לפ 3.6

   180 פריט קומפלט ור במפרט המכר.ללת ברז לכיור רחצה, לפי התיאסו 3.6

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

   110 פריט קומפלט לפי התיאור במפרט המכר.לחת, סוללת ברז למק 3.6
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 רתקשותנושא: חשמל/ 

יף סע

במפרט 

 המכר

 תיאור
 חומר/

 עבודה
 יח'

ליח' מחיר 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

3.7 

  ()א

   125 פריט טקומפל זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה 

   60 פריט עבודה שינוי מיקום –נקודת מאור קיר/ תקרה 

   380 פריט קומפלט תוספת –תקרה קיר/ נקודת מאור 

   500 פריט קומפלט ספתתו - נקודת מאור קיר/ תקרה )מחליף(

3.7 

 )ב(

   125 פריט קומפלט זיכוי –ור בית תקע מא

   60 ריטפ עבודה שינוי מיקום –בית תקע מאור 

   280 פריט קומפלט תוספת –בית תקע מאור 

3.7 

 )ג(

   150 פריט קומפלט זיכוי –לה נקודת מאור הדלקה כפו

   200 פריט דהעבו םשינוי מיקו –נקודת מאור הדלקה כפולה 

   420 פריט קומפלט תוספת -נקודת מאור הדלקה כפולה 

3.7 

 )ד(

   60 פריט ומפלטק נוי מיקוםשי –בכבלים  הלטלוויזינקודת הכנה 

   250 פריט קומפלט תוספת -בכבלים  הלטלוויזינקודת הכנה 

3.7 

 )ה(

   125 פריט קומפלט זיכוי–בית תקע מעגל נפרד 

   125 פריט קומפלט זיכוי–נפרד )מוגן( מעגל בית תקע 

   60 פריט עבודה שינוי מיקום–ת תקע מעגל נפרד בי

   340 פריט לטקומפ תוספת-בית תקע מעגל נפרד 

   430 פריט קומפלט תוספת–בית תקע מעגל נפרד )מוגן( 

3.7 

 ()ו

    200 פריט קומפלט זיכוי - 44IPבית תקע דרגת הגנה 

   60 פריט עבודה שינוי מיקום – 44IPהגנה  דרגת בית תקע

   400 פריט קומפלט וספתת - 44IPבית תקע דרגת הגנה 

3.7 

 )ז(

   60 פריט עבודה שינוי מיקום –טלפון חוץ  נקודת

   380 פריט קומפלט תוספת –נקודת טלפון חוץ 

3.7 

 )ח(

   60 טפרי עבודה שינוי מיקום –נקודת טלפון פנים )אינטרקום( 

ללא אביזר ) תוספת –נקודת טלפון פנים )אינטרקום( 

 קצה(
   280 פריט קומפלט

3.7 

 )ט(

   220 פריט קומפלט זיכוי –נקודת כח 

   60 פריט עבודה שינוי מיקום –נקודת כח 

   500 פריט קומפלט תוספת –נקודת כח 

   750 פריט קומפלט תוספת –נקודת כח )פקט( 
 

 שמל/תקשורתות החהערה לטבלא

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

 

הקונה, יראו השינויים כרת וויים, מהפריט/ים המתומחרים המפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/המום/שינמימש הקונה בפועל זכותו לזיכויים/חיובי

 נויים מוסכמים במפרט המכר.שבצע הקונה כאמור כשי

  

________________ ________________ ________________ 

 חתימת המוכר תאריך חתימת הקונה


