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  510865058 בע"מ ח.פ. פרץאחים  הנגבפרץ בוני 
  
  

  16.12.19תאריך עדכון: 
  
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 4 מס' חדרים:

  N,J,*J דגם:

  ,ב',ג',ד'א' קומה:

  114,117,120,145,148,151 :(זמני) דירה מס'

 9,10 בניין:
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  תוכן עניינים
  

  פרטי זיהויפרק א.   
  

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

  אור הדירה.ית  :4ף סעי              
  חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

  ).6.1-6.8ואופן חישובם ( ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
  ).ב-(א לותסטיות קבי  :7סעיף               

  אדריכל מתכנן הבנייה. פרטי  :8סעיף               
  פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

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

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

  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 
  ה.יסבכ ייתלתן למתק   :3.4סעיף 

  רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,)3לה (טב   :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(ה ירם בדחימומתקני קירור/  :4סעיף 
  .)5.1-5.3כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן ( סידורי  :5 סעיף

  .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 
  ).6.1.1-6.1.6חניה (   :6.1סעיף     
  ).6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש (   :6.2סעיף     

  .מערכות משותפות  :7סעיף 
  ).7.1.1-.7.1.3מערכות גז (   :7.1סעיף     
  ).7.2.1-7.2.5(כיבוי אש לם ריסידו   :7.2סעיף     
  חניה.  תפיץ במרולאוורור מא   :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     

  ).8.1-8.7(ת תישת רכותלמע חיבור המבנה  :8סעיף 
  .ש משותףרכו  :9סעיף 

  ).9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף (ית   :9.1סעיף     
  )9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף (  :9.2סעיף     
  בית משותף (רישום ופרטים).   :9.3סעיף     
  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.   :9.4סעיף     
  ת.הבי  הולבדבר ניהחלטות לת קב ריסד  :9.5סעיף     
  שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.   :9.6סעיף     
  החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.   :9.7סעיף     

  
  נספחים

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

  יים.יכובלאות זט  ' ג פחנס
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    חדרים 4,  __מס' חדרים:/מדגםדירה   באר שבע -שכונת הפארקשם האתר:

  __דירה מס':    

  __קומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  123מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

  2015- ההתשע" , ותיקון2008  –ח ס"התש (תיקון

  ים שונים)יניין חיובים וזיכובע

  התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה) כולל(                           

  

  
  )"החברה"או  "המוכר/ת"(להלן       510865058ח.פ. מס'  בע"מ. אחים פרץבוני הנגב  פרץ:  נספח לחוזה בין    

                                                 ת.ז         לבין:      

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

  

             מתאריך:     

  

  

  פרטי זיהוי     א.
  

    יקבע ע"י הרשות המקומית בהמשך.: ומס' בית  רחוב  באר שבע: ישוב  .1    

  .123 מגרש: ,(בחלק) 1חלקה  38602שום גוש רלק) ו(בח 71קה חל 53846(בחלק), גוש רשום  1חלקה  38464רשום גוש   1.1     

  .605-0225284תכנית מפורטת מס' החלה במקום:  תכניתה  1.2     

  

  .מקרקעי ישראל רשות: קרקעהזכויות בעל   .2   

  .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה      

  .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1      

  05.201708.: החכירהת פוקתלת תחי 98 תקופת החכירה:  2.2      

  

  )"הדירה"(להלן  :____בבנין מס'  ____,בקומה מס'  ____,ירה מס' ד  .3  

 המשמש גם כחדר שינה), ממ"ד,  –חדר שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן  חדר שינה הורים, , פינת אוכל,מטבח : כניסה, חדר דיורבדירה  .4

  ת שמש.מרפס ,ת שירותפסמרמקלחת), ( םריהו הצרח חדר, )אמבטיהחדר רחצה כללי ( פרוזדור,
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    שטח הדירה  .5    
  והמחושב לפי כללים אלה: ,___ מ"ר -כ :הואשטח הדירה       

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

   –לעניין זה         

  בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,צה לה, לרבות בין וה לבין מה שמחירדריד בין הפהמר קי –" וץקיר ח"     )1(        

  דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין          

  במרכזו של קיר החוץ;רה אחרת יעבור קו המצולע האמור כאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די         

  פני הקיר יכללו את החיפוי.בקיר עם חיפוי אבן  בלא גימור; הקירפני  –" וץר חקישל  נייםפניו החיצו"  )2(        

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

  ם; יהאופקימשופעים והמשטחים ה לכ שלפקי האו חת בלבד לפי ההיטלשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א  )ג(          

  המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט           

  –(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת  )ד(          

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

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיףף הצמוד לדירהתהמשו החלק ברכוששיעורו של   )ה(         

  

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

הנמצא לה) א פרגו(ל הרקי תדמו [קירוי הכוונה למשטח מלאמתוכה מרפסת שמש מקורה  ,מ"ר ___ -כ :)1(מרפסת שמש בשטח  6.1     

  מ"ר. ___ -כ: בשטח, על בלבד]מאחת  קומה

  חניה:  6.2     

  מ"ר. ___ -כ: בשטח ____,: מס' מקורהחניה  -      

  : ___,לא מקורה מס'חניה  -      

  המוצמדת); (יש לצרף תכנית שטחי החניה עם סימון מקום החניה        

 כנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד);, יש לצרף תשרכשנ(ככל  ,___ מ"ר -: כ)2(בשטח_____, מחסן מס'   6.3     

  אין. :)3(דירתי בשטחמרתף   6.4     

  אין.: בשטחמוצמד לדירה גג   6.5      

  אין.: )4( לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר'); בשטחמוצמדת לדירה  חצר  6.6      

  . שטח)ו(מהות  רטםיש לפעדי ן בלבאופה ם את הדירימשמשאו  נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/אם יש שטחים  6.7      

  ממפלס רצפת הדירה). מוכהנ(יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה כמסומן בתוכנית המכר.  :ר כביסהומסת       

         

  הערות לחישובי השטחים:        

  ם קווידי העל י הנוצר לעוצמהמרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש"  .1     

  של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ל קירות החוץ או המעקים שיצוניים ניהם החים על פרובהע       

  במרפסת.       

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

  שיש בה כדי להשפיע על  להוהן מחוצה  הקרקע בנייה פיזית כלשהי הן בתחוםלהרוחות ובכפוף  תסית לשושנבבניין יחומה למיק       

  .שיפת המרפסת לשמשח       
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  ה רדיל בינו לבין חלק שהמחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  .2     

  יכלל שטח הקיר במלואו.יכאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף  הקיר;הרוחב של  ציתתחת למחהשטח שמק ר ללייכ אחרת       

  ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי , הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף  .3      

  כאשר קיר המרתף  יר;קחצית הרוחב של הת למח שמתחרק השטלל ייכ אחרתלק של דירה חן ביריד בינו לכאשר קיר המרתף מפ       

  ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף        

  המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל חצרשטחה של   .4     

  לבין השטח למעשה.       
  

  ות:סטיות קביל  .7   

  ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה: תלוהן סטיות קבי ות להלןורטהמפטיות סה     

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

  לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף        

  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  חשבו כסטייה ו/אויות למעשה לא יידהמ יןכר ובות המוכנית בתוינוות המצבמיד תיוסט        

  לעיל. 6-, ו5משטח הדירה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר), המפורטים בסעיפים  2%יעלו על        

   ייה ממפרט זהותן כסטו איראא ת ולבילוות קהן סטי מעשהלם ריזרים במפרט ומידות האבזבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד   ב)(     

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

      

  א.ד כהן בע"מ"):האדריכל("להלן " שם עורך הבקשה להיתר  .8

  08-6490730:טלפון  
       
  בעש , באר31שד' שז"ר   :כתובת  08-6490943  פקס:

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
  
  

  א.ד כהן בע"מ "):המהנדס(להלן " לדשראי לתכנון ההאחשם   .9

  08-6490730:טלפון  
       
  , באר שבע31שד' שז"ר   :כתובת  08-6490943  פקס:

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
 

  

  תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב.
  

  בבניין, בתנאי שלא ישנו את ריםחוחלקים א חרותא דירותת של פנימיוקה בחל וייםנלהכניס שי ישאר המוכר     *  

  .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית     

  .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  התקן הישראלי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות  *  

        

  תיאור הבניין  .1
  

 ). הנמצאים במגרש אחד והכוללים קומת מרתף  A,A1יינים דומים (בנ 2"גבוה" אחד מתוך  יחתשפבנין מגורים רב מ 1.1

   הבניינים יבנו במקביל או בשלבים לפי החלטת החברה. הבניינים ירשמו כבית משותף אחד רב אגפי.. משותפת

     
  

  ;לבדורים בנה למגכוו, ה)(*ותדיר בבניין ;יםורדירות למג 1A :28בניין  ,דירות למגורים A: 29 ןבניי     1.2              
  

  חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 -  ד) התשל"דירות(מכר  לפי חוק  (*)  

  או לכל צורך אחר. לעסק,      
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  פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה – 1טבלה מס'   1.3  

  

  :בנייניםי השנל משותפתקומת מרתף 
  

  יאורתאו  נוייכ
 הקומ

חת/מעל קומות מת

  כניסהה מתקומפלס ל

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

  מרתף קומת
  1 -  --- 

מבואות, חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

מאגר מים וחדר , מעליותמדרגות,  יחדר

מתקנים ומערכות מחסנים,  משאבות,

 .ויותתכננים והרשמה שתטכניות לפי דרי

  

ממוקמות ה ות שונותכן ומערכתי

רתו גם בניין/ים סמוכים ישבבניין 

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

מיקומם הסופי של המתקנים 

והמערכות בקומות השונות יקבע 

  לפי החלטת המתכננים.

 

    

  

  :Aין בבני  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהת הקומס למפל

 (ד) ןיילבנ עתובהק

פר דירות סמ

  בקומה
 הערות שסוג השימו

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מיסעות,  חניות,  מגורים (דירות גן), 

, תומעלי, כניסה (לובי) תמעברים, מבוא

מתקנים ומערכות טכניות , חדר מדרגות

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 )יםינ(לשני הבני

 1-8 ריםמגוקומות 
3  

 מה)(בכל קו

עליות, חדר מ מבואה קומתית, ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 2 9-10 (פנטהאוז)

, חדר תומעלימבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 ת.ווירשדרישת המתכננים וה

 )9 המקומיסה (כנ פלקסדירות דו

  יוןגג על
 - -- ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  סך הכל קומות 
 ---  ---  ---  11 למגורים

 .י)אש(הר נכלל הגג העליון לא במניין הקומות 12  סך הכל קומות
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  :A1 ייןבבנ

  

  

   :והבהרות הערות

  כנון והבניה תה ותלבניין [כהגדרתה בתקניזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש   )א(

  (בקשה להיתר)].    

  מתן שרות  לאפשר או ואף לשנות מיקומם,ם בטל מתקנים או ייעודאו לכננים להוסיף מתה הנחיות וא העתול דשיק לפי החברה זכאית  )ב(

  מותקנות. חדרים ו/או ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלוהקצאת לרבות  גם למבנים סמוכים, באמצעותם   

  מקובלת ה כו' ו/או בשיטה.. ו, א', ב'ביניים : קרקע,ןגונות כלהשתשוי על עהקומות בפו במפרט הינו נומינלי. כינוי ס' הקומותמי נוכי  )ג(

  .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'    

  

  )ראשיים( משותפים מדרגות יחדר  1.4   

   עד למפלס הגג.ו מרתףומת ס קפלמממקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1 בכל בנייןהמדרגות  ימספר חדר      

   ן.אי: ספיםרגות נוחדרי מד     

  12:  מספר התחנות לכל מעלית; 2: יןבני בכל פר המעליותסמיש;  :יותמעל  1.5   

  .יש, באחת בלבד :(*)שבתמנגנון פיקוד   .6,6: בכל בניין מספר נוסעים לכל מעלית     

  .אין מר:עמדת שו  1.6   

  

  ו/או  יןהבנידיירי  נציגות יע"בע תו תקשהפעלבת, וד שפיק נגנוןבעלת ממעלית מובהר כי הכוונה ב –שבת"  עלית"מ  )(*                      

  .1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 59בהתאם לסעיף  חב' הניהול          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  יאורכינוי או ת
 קומה

ת/מעל מתח קומות

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 2 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מגורים (דירות גן),  חניות,  מיסעות, 

מעליות, מעברים, מבואת כניסה (לובי), 

דיירים הת וח, חדר לרוחדר מדרגות

), A,A1לשני הבניינים במגרש (משותף 

מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 (לשני הבניינים)

 1-8 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 .תיושודרישת המתכננים והר

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 2 9-10 (פנטהאוז)

חדר , מעליות, קומתיתאה מבו ,ריםמגו

ומערכות טכניות לפי  ניםמתק, מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 )9דירות דופלקס (כניסה מקומה 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ת), לפי וטיפרומערכות טכניות (משותפות/ 

 דרישת המתכננים והרשויות.

-- - 

   ומותסך הכל ק
 - -- ---  ---  11 ריםגולמ

 (הראשי). נכלל הגג העליון לא במניין הקומות 12  סך הכל קומות
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  :(בכל בניין) חומרי הבניין ועבודות גמר  .2

  
  .תלבושת ו/או משו/או מתוע רגילה: שיטת הבניה; ס השלדדהנמ לפי תכנית שלד הבניין:          2.1

  ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי ון מזויןבט :מרחו: ת קומת קרקערצפה ותקר           2.2

   .1חלק  1004מס'  יאלשרלפי תקן י בידוד אקוסטי: .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמיבידוד                  

    .החלקה י למניעתהישראל התקן רישותאם לדבהת חלקהגד הורים יהיה נריצוף בניין המג    

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית          2.3

   .1לק ח 1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי:     

   .השלד מהנדס יחישובלפי  עובי:. ון,תועשים מבטטים מאלמנאו  וין,: בטון מזמרחו גגות הבניין:           2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי .לפי הנחיות היועץ שיפועי ניקוז ואיטום:     

  קיר  לש יתבדופן פנימ באם מכלול מתועש, .מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ:  2.5

  .1045ישראלי מס'  י תקןלפ :מיבידוד תרהנדס. מהתכנון פי : לעובי .תאי לוק או ב בטון, החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי

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

  גימור קירות חוץ:  2.6

  ניה.בהיתר הבהתנאים כל לפי . הרמיקהאת קדוגמשיח או חיפוי ק/ו. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : קריעי י,ציפו/חיפוי  2.6.1  

  ; לפי התנאים בהיתר הבניה משולב עם חיפויים אחרים שכבות) 2: טיח (טיח חוץ  2.6.2  

  קומית.מה ותוחלוקת הציפויים בתאום עם הרש , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגחיפוי אחר  2.6.3  

  

  לפי  לב,משואו ו/לוק תאי ב אוו/בטון  או בלוקי/ין ומזו : בטוןחומר :קירות הפרדה בין הדירות  2.7

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

  .לפי תכנון האדריכלו/או משולב, גובה  וקבל: בטון ו/או חומר וגובה: מרפסות (ככל שיש)קיר הפרדה בין   

  

  שי:רא תרגודמחדר   2.8

, הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות לפי חישובי המהנדס עובי:או בנוי או משולב.  מזוין : בטוןחומר: טפתקירות מע  2.8.1  

  והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

ו תקן ל "ת, בעצבע אקרילי חיפוי בשיפולים+ בצבע אקרילי עד תקרה רומיג, שכבות),  2( : טיחחומר: גימור קירות פנים  2.8.2  

  ון התקנים.כק" מטעם מירו

  ירוק" מטעם מכון התקנים.  בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחחומר: גימור תקרה. תקרה: גובהל עד    

ו צמנט לבן בהתאם לדרישות צראט מדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או: ופודסטים מדרגות  2.8.3  

הכל מחוספסים כנגד החלקה,  ופסים דרגות והפודסטיםרך המם לאותואמילים שיפולות בנטיים, ובעהתקנים הרל

  . 2279בהתאם לת"י 

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

    גות.רמדה באמצעות חדר: (ראשי) עליה לגג  2.8.5  

  

   :רותרים לדיוזדוופר קומתיתמבואה (לובי)   2.9

ר קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, גימו: חומר: קומתיתאה מבו ת פניםמור קירויג  

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

  בוצע ת לא יתקרה מונמכה של (במקר ")וקקן ירתו תבעל י ("מלבין סינטט: טיח + צבע חומר: גימור תקרה  

  .אבן נסורה או גרניט פורצלן: ריצוףטיח מעל תקרה זו).                

  : פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית . פרוזדורים לדירות
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   :ןבכל בניי ראשית מבואה (לובי) כניסה  2.10

יט פורצלן), לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי או גרנ (רגילאו קרמיקה אבן נסורה : חומר: םפני ירותימור קג

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

  או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנה ידיסמלבין סינטטי דוגמת פול: טיח + צבע חומר: תקרהגימור 

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-אריח בודד לא יפחת מ שטחולן ניט פורצמסוג גראריחים  אוה (שיש) רונס אבן חומר:: צוףיר

  .למניעת החלקה

, בחזית 816ן ובניה ות"י וכנהתתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות 

  המקומית.הרשות  יהיה לפי דרישת המספריצוב אר, עומו צונין חין מספר בנייהבניין יותק

  : פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית. פרוזדורים לדירות

   מעט גומחות, ארונות חשמל, מים וכו').ל( ידקורות ותקרה טיח צבוע בצבע סינטטי דוגמת פוליס פרוזדורים למחסנים:

  צוני בלבד).חי נור (צדצבוע בתח פ ת:ערכוארונות למ

  התקנים.   סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון במלבין צבוע בטון : גימור קירות חניה :ת גמר חניה מקורהעבודו  2.11

    מטעם מכון התקנים. "וקירבמלבין סינטטי, בעל "תו תקן : בטון צבוע חומר: גימור תקרה  

  ,.משתלבת ןאו באב מוחלק בבטון שהעי החניות וא המרתף תרצפ מוריג: מקורה יהגימור רצפת חנ  

  .6.1.3: ראה עבודות פיתוח סעיף גימור חניה חיצונית לא מקורה  

   :חדרים לשימוש משותף  2.12

  .)חדר/ים טכניים (ככל שיהיו  

שמל, ארונות ח ,גומחותעט (למ נים.עם מכון התק, בעל "תו תקן ירוק" מטדוגמת פוליסיד טינטמלבין סי: טיח + צבע גימור קירות  

   ו/או משולב,. ו/או תקרת משנה במלבין סינטטיו/או טיח צבוע  מלבין סינטטיצבוע בטבעי בטון  :תקרה גימור. )ם וכו'מי  

  .לבשואו מאו פורצלן : בטון מוחלק או אריחי קרמיקה או טראצו גימור רצפה  
  

   :הערות

  התקנים.ם מכון ו תקן ירוק" מטע"תע , בעל צבוע בצב טוןבב או פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

    .למניעת החלקה 2279יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי  (בדירות ובשטחים המשותפים) בנייןבריצוף . 2
  

  

  ר ומחזירקום אינטרכת י מענשלטת על ידבעלת פתיחה ה וזיגוג) אלומיניוםואה (בהמל משולב במכלו: יש, ןבנייכל לדלת כניסה   2.13

  .)3.7.8סעיף ם (ראה , כולל אינטרקוןשמ

דרישות הרשויות והיתר הבניה), למילוט מחדר לפי  אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תכנית (מתכת .: ישיןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה    

  ע.מדרגות דרומי בקומת הקרק

  יחות ובאישור כיבוי אש.ועץ הבטית, לפי החלטת יה ידנסגיר אש אוית בטומטה אועשן, סגיר /דלתות חדר מדרגות: דלתות אש       2.14

  .האדריכל תכנוןלפי חומר וכמות,  ,אורית :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף .דלתות פח ים טכניים:/דלתות חדר   

    אין.  :דלתות לובי קומתי  2.15

  .: יששותפיםמ קיםחלו חדרים ,ייםטכנים /חדר ת,חניו יים,קומתאות מדרגות, מבו , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה  2.16

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

   .בחדר המדרגות ורא להדלקת                

   האדריכל.תכנון לפי  בגוון  החיצוני בלבד) םלקתנור (בחף צבוע בפומכ פח :ומים: חומר ארונות חשמל, גז  2.17

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

  .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יהמחסן  ךוימשלמונה הדירתי אליו 

  של הבניין/ים לפי  נה ממערכת החשמל של הרכוש המשותףהז יש. :מכניות משותפותאלקטרוכות למערו ורהלתא חשמלחיבור     2.19

  בניין/ים  גםו וישרת בבנייןו/או ימוקמו  ים סמוכים/(יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין  החלטת החברה   

  .יות השונות), בכפוף לאישור הרשוסמוכים
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  וי)פרטי זיה –לאמור בפרק א'  רה (בנוסףתיאור הדי  .3
  

  גובה הדירה*:  3.1  

  .)בתקנות התכנון והבניה (כאמורמ'  2.50-לא פחות מ: גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה     

  מ'; 2.05 -: לא פחות מגובה חדרי שרות ופרוזדור    

  ;מ' 2.05 -ת מפחולא : *גובה מחסן דירתי (באם נרכש)    

  מ'; 2.05 -מחות לא פ: אם נרכשה)בה מקורה (*גובה חני    
  

  למעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימליהערה: *  

  ובה המינימלי הקבוע על פי דין.גה מןהקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת    

  

  המשמשים אותה.ו מדים לה אבשטחים המוצרה ובדי וריםימים וגחדר שימתר – 2טבלה מס'   3.2  
  שלאחר טבלה זו). הבהרות, /(ראה פרוט יתר בהערות    

  

 )1(חומר קירות תיאור
 )2(גמר קירות ותקרות
 )4(ומידות אריחי חיפוי

 (בס"מ)

  )4(וחיפוי  )3(ריצוף
ים (בס"מ)אריח תדומי

  ריצוף
"ר/ מ"א מחיר לזיכוי למ

  םחדשילים בשק
 הערות

 ראה פרוט בהערות בהמשך.  אין )3(ראה  )2( ראה)1( וקי בטון, בלבטון כניסה

 .ראה פרוט בהערות בהמשך  אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון  חדר דיור

)1( בטון, בלוקי בטון  מטבח
בגובה  חיפוי לכל אורך משטח העבודה   ןיא )3(ראה  )2( ראה

 .חתוןון תח ארמשט מעל ס"מ 60-כ
  ).(באם קיים חלון למעט אזור
  וט בהערות בהמשך.ראה פר

  ---  )4(ראה חתוןתחיפוי מעל משטח ארון 

 .ראה פרוט בהערות בהמשך  אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון  פינת אוכל

 .ךהערות בהמשראה פרוט ב אין )3(ראה  )2( ראה)1( ןטוב בטון, בלוקי פרוזדור

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה )1( קי בטוןבטון, בלו הורים ינהר שדח

  חדר רחצה הורים
 (מקלחת)

)1( בטון, בלוקי בטון
הדלת משקוף חיפוי קירות לגובה  אין )3(ראה  )2( ראה

ל בעומעל טיח + צבע אקרילי  לפחות.
  ם.תו תקן ירוק" מטעם מכון התקני"
 .משךהב ת ט בהערופרו ראה 

  ---  )4(ה אר מיקהי קרחיפו

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה )1( ון, בלוקי בטוןבט שינהר חד

 ממ"ד
  בטון מזוין 

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

  י)כלל( חדר רחצה
 (אמבטיה)

)1( בטון, בלוקי בטון
הדלת ף קומשת לגובה פוי קירויח ןיא )3(ראה  )2( הרא

+ צבע אקרילי בעל  ומעל טיח לפחות.
  "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.

 ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה בהמשך. ראה פרוט בהערות  

הערה  קה: ראה פרוט בהערותעמ ןאי )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון מרפסת שירות
 .בהמשך

  .2.6יפוי קיר חיצוני ראה סעיף חיפוי/צ ןאי )3(ראה  2.6 ראה סעיף)1( בטוןי בלוק, וןבט פסת שמשרמ
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

  3.4ראה סעיף  אין  אין  )2( ראה )1( בטון, בלוקי בטון  מסתור כביסה

  דירתי מחסן 
  )שהוצמד(ככל 

 )1( וןטב קיבטון, בלו
צבע קירות גימור  .טיח

 סיד תקרהגימור  אקרילי.
  טטי.סינ

 פורצלןיט גרנ
החלטת מחסן לפי עובי קירות  אין

ממצג החברה   האדריכל/המהנדס.
  לבחירת הקונה

  לטבלה:והבהרות הערות 
  

  ניתן שמעטפת הפנים  ככל שיהיו כאלה -החצלממתועשים  /(בדופן פנים של קירות מתועשים בלוק תאיבטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות  )1(

. בידוד 1045. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"י ק תאיאו בלולוקי גבס ות גבס, בחה מלועשויהיה לו תשל קירות א

ייבנו בחדרי רחצה  .בסג תרמי של בנייני מגורים). קירות הפנים (חלוקה פנימית): יהיו מ: בטון/ בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי

  בטון".  ילוקרן או בע"י היצ" למיםדים "עמידרים וגהמבלוקים מהקירות 
באם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או  בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. .ודרישות התקנים הרלוונטיים : טיחירותגמר ק  )2( 

  ס.בג ותמתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוח

  ון התקנים הישראלי. עם מכרוק" מטתו תקן יו בעלי "הינים יות פוקיררות כל צבעי התק : לבן.גווןצביעה בצבע אקרילי.    

  לבן. גוון: או חומר דומה. פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  . : טיחמר תקרותג
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   ,R-9דות להחלקה ה הרלוונטיות ובדרגת התנגקינה והחקיקתה ותודריש התנגדות להחלקה, 2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י : ריצוף  )3(  

  שאחת  דוגמאות/גוונים לפחות 3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין כל מידת אריח יוצגו לקונה ללן. שיש, גרניט פורצ וג טראצו,אריחים מס    

  לחדרים א תהיה פחותה מהנדרש מניעת ההחלקה ל תרגד ס"מ. 33/33 -  ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות ניטרלי.  - מהן היא בגוון בהיר     

  שתציג הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירת . ת שמשומרפס , מרפסת שירותהי רחצט חדרה למעהדירבכל ו. לא    

   החברה או הספק, שיבחר על ידה.    

ודרישות התנגדות להחלקה,  2279ת ת"י וישדרהעומד ב ס"מ, 33/33 -במידות כ. סוג א': ומרפסת שרות ,ריצוף בחדרי רחצה -    

טרצו, שיש, גרניט פורצלן. לכל , אריחים מסוג R-11ת תא מקלחת וברצפR-10 ות להחלקה התנגדדרגת ות ובונטיהרלויקה החקהתקינה ו

דרגת מניעת  טרלי.ני -  לפחות שאחת מהן היא בגוון בהירדוגמאות/גוונים  3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין  מידת אריח יוצגו לקונה

שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה, וון/מגמא/גה מאחת מדוהרוכש תעש בחירתו.  ם אלחדריתה מהנדרש לההחלקה לא תהיה פחו

   ידה.

דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון  3 - סדרות של ריצוף ו 4מבין  לבחירהס"מ,  33/33 -במידות כסוג א'.  :במרפסת שמש ריצוף -

רת הרוכש תעשה בחי .ריצוף חשוף לגשםותה לנה פחה שאיהחלקגת הובדרועי ניקוז, המתאימים בגודלם ליצירת שיפניטרלי.  - ר היב

  (במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים). הספק, שיבחר על ידה.ממבחר שתציג החברה או 
- כ ותבמידי. טרלני – בהירוון א בגשאחת מהן הידוגמאות/גוונים  3מבין לפחות  הרוכש תירבח. ל- סוג א'. קרמיקה  חדרי רחצה: חיפוי  )4( 

   שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  ס"מ. בחירת 30/60- כ אוס"מ  25/33

ע הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צב ףקומש(חיפוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו     

ס"מ ללא  33/33-כ ,ס"מ 20/50- כ ת דומות למפרט וכן במידות נוספותהמידוי להציע אריחים אר יהיה רשקונה המוכמת הבהסכ אקרילי).

הקירות, הרצפות  ת.רולצנרת גלויה תבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקי כל שינוי במחיר הדירה.

  מניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.יים להתקנים הרלוונט רישותלפי דדין וכל  ראותי הוים יאטמו לפוהנקזים באזורים רטוב

 תאחש דוגמאות/גוונים 3בחירה מבין לפחות ס"מ,  20/20 - ו/או כס"מ,  10/20 -במידות כא', סוג  –חיפוי קירות קרמיקה : מטבחחיפוי ב   

ס"מ לפחות לכל אורך  60בה בגו   שיבחר על ידה. ק,ה או הספציג החברתשחר ממב הרוכש תעשה ניטרלי. בחירת –מהן היא בגוון בהיר 

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי  BIמשטח העבודה (מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת 

  י. קרילבע א+ צ בקירות: טיחמ' מעל הריצוף). מעל החיפוי ו 1.50ה גוב( הקרמי ועד הרצפה

 בודדהאריח ה. שטח קבלן/היזם או טראצו לפי בחירת גרניט פורצלן ריצוף ס"מ, 33/33 -במידות כוג א'. סש): (ככל שנרכ במחסןריצוף   )5(  

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   הערות:  

  חור ת לבפשרון האחד ולא תינתבחר של ספק ארת הרוכש תעשה אך ורק ממיבחי למניעת ספק יודגש כ –בחירת הרוכש/דייר   

  מאלו שנבחרו ע"י החברה. ם, גםם שונינים מספקימוצרים שו  

עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת עיצוב מעקות המרפסות (באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה) מעקה אלומיניום משולב  – מעקה

  מעקים ומסעדים"." 1142החזית ולפי הנחיות ת"י 

  .ס"מ 2 -עד כ וכיםחללים סמבין ל ,פסת שרותמרו מ"דה, מרחצ חדריירה, יסה לדבכנ – הפרשי מפלסים  

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

  עשה לגובה המצוין בטבלה.ית רוגובה חיפוי הקי  - חיפוי קירות  

  לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 - ינות קמורות שאורכם פחות מפיש  באם ,PVCיום או נפיל אלומיינות מפרועו פיבוצ –ת בחיפוי פרופיל פינו
  ,יעבט שהאבן היא חומר ...יש להביא בחשבון ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -אריחי אבן טבעית (ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי)  

יחים המשמשים במערכת ארון הלוחות או הוג, .ן זה..מר בתקנא וסףנב. םי גוון ומרקגידים והבדל עלולים להיות בו נימים,ש

  .שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקה יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 

  ירה.ף בדריצו"ג הע"י החברה עוצע ליטוש ו/או הברקה יודגש כי לא יב פקס למניעת - ליטוש/הברקה  

  ו/או  פלדה ו/או ) עץ ו/או בטוןחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכרתבככל ו( – ות/ורה, קרגולהפ  

  משולב,   

 מערכותמטבח, ארונות לתות מחופים, בגב ארון יחזו למעט בשולי קירותס"מ לפחות,  7בגובה (פנלים) מחומר הריצוף  –שיפולים   

  (גרונג). ות, ללא קיטום פינוליםי ושיפ. חיפוייםטכנ םוריואז  

   לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים (פוגות)נדרש , באבן טבעית וקרמיקהנים לריצוף לפי דרישות התק – מרווחים (פוגות)  

  מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו   

  
  ה  או במסמך אחרז טבלה, במפרט מכרכך ב צוייןבאם  ל רקבפועקנו ות לעיל יותלגביהם יש התייחסות בהער יוד ומתקניםצי כ (מובהר

  שצורף להסכם הרכישה). 
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  ארונות:  3.3
 ,הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של הכיור ארון מטבח תחתון:   3.3.1  

  ח כלים. למדי הכנה צתה),ל להחשמ קודתז לבישול ונ(כולל: פתח, נקודת ג ריים מובנותלכי נהכה

  . MDFגוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד (סנדוויץ'), וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ מעובד (סנדוויץ') או                     

  מעל    תס"מ לפחו 90 -כיה ח העבודה יהסף עליון של משט ס"מ לפחות. גובה  60-כ יה, כולל חזית הדלתות, יה עומק הארון    

  ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון.     10-בתחתית הארון הגבהה (סוקל) בגובה של כ. הצפסף הר           

  עומקו. כלול והס"מ לפחות לכל גוב 60רות ברוחב יהארון יכלול יחידת מג           

                    5. לבחירת הרוכש מתוך הקייפורמצוני: י חיציפו מתכת. ידיות:. ינה"ות פו "פתרונתקניו ות הפינה של הארוןביחיד

  פנימי וגמר ציפוי גוונים לפחות (מהם אחד לבן ואחד בהיר ניטרלי) שיוצגו ע"י החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה. 

  ;בהמשך הערהראה  :רון*אורך הא תמידו)1( בגוון לבן. ו/או מלמין קהייפורמ: מדפים                   

     ראה נספח ג' ר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון:יחמ    

          

מאבן  ס"מ 2-מבעובי לא פחות  לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:ולכל אורכו משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון

יים ולעם ש), ענייןי הלפ  1,2 ים(חלק 4440ת"י  שותדריל העונה (כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך), מריתליופ טבעית או

יותקן קנט  המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של 

משטח ככל עם עיבוד בחזית ה נט מוגבהתקנה ללא קהף דיי להעשאעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר (הקונה ר

  וי בגין אי ביצוע זה). יכ. לא יינתן זשטחקף המכל הימים באף  כוללדרש הנ

   לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

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

    קה ולא לוח בודד אחד).דבהבן קיסר יהיו בהשיש/אחות . לו)טרליר ניבהי ים אלו יהיה(אחד מגוונ גוונים לפחות       

      

  אין.ארון מטבח עליון:   3.3.2  

  

    ולחניר שיוכ הכולל תלוי או מונחעץ סנדוויץ' או טרספה, העשוי תחתון  ארון (כללי), רחצה בחדר): ארונות אחרים (ציין  3.3.3  

  ס"מ לפחות.  80 אורך  ת:דומי נירוסטה. יריות וצדלת/ ה/ות,מגר רבותש, לגרלי) או שיקוורץ (אינטניאו מחרס או       

  לפי החלטת  גוון: ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהייפורמ: פנימיציפוי . קהייפורמציפוי חיצוני:      

  החברה.     

     ח ג'נספה רא הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 

  

              :הערות
  מחושבת דה לאורך הקיר (פינה ככל שקיימתידאורך. המ מטר 0.5מטבח ות ארונ של ןתחתוון רא אורך ידתדמ   )1(

 הארונות המשולבים בתוך(למעט מקרר)  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב ). חלליםבאורך הארון פעמיים

    זה. אורימת הישבו כסטיחי המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -כד ע טיותס. יכללו באורך הארונות
ת המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח ונר ארוזיכוי עבובמקרה של   )2(

  פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה. קיימים
  קונה.לטת הם להחן הינתחתורון ם באוכו' מובני רך התקנה של מדיח, תנורנון הארון לצותכ           )3(

במקומות  דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו המטבח ארון לספק את המוכר על ,להתקינם שלא ונהקה החליט  -

למדיח תחת  וזיקשיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חללים) ולרבות ההכנות הנדרשות של מים ונ

  ה תנחה את הרוכש.רבשהח קבע ובמועדברה תם שהחזמני הלוחפי  ו עלח על בחירותבאחריות הקונה לדווהכיור. 
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  מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

  פתח בקיר חוץ אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה.

של מלי באורך מיני חבלי כביסה פלסטיק, 5כולל גלגלות,  םיצבני ממתכת (מגולוונים) מוטות 2: (קטנה) מיתקן לתליית כביסה  

  .מטר סה"כ 8 -כולל חבלי כביסה באורך של לא פחות מ ס"מ 120ל מלי שבאורך מינירומם או מתקן מת ,ס"מ 160  

  ת תכמתקן שווה ערך לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממ( לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר  

   5מתקן יכלול לפחות יר. היציב ומקובע לק יהיה המתקןבנה. ת המזיתוה בחושאינו נצפ מגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע  

  וניתנים למתיחה. UVס"מ. החבלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינת  160חבלי כביסה באורך מינימאלי של   

  5100מד בתקן ישראלי והעד : מחומר עמיתיאור: (ככל שמתוכנן) מסתור כביסה  

עלולה להיווצר הפרעה לתליית פריטי  רה זהמזגן/ים, במקל הבוי שת העייחיד ן גםיותקכן ור הכביסה ית: בחלל מסתוהערה

   .אך לא פחות מהכתוב במפרט המחייב כביסה גדולים  

  

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

ים רה, מידות המעברכל מקחה. בהפתי יווןובכ תיחהים, בסוג הפם במיקום הפתחים, במידות הפתחשינויי ויתכנ: הערה  
  חופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.ה  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

(עץ חומר 
לומיניום/ א

מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
ר/ כע"כ)/ נגר

 חר)א

ת כמות ומיד
   הפתח

ה/ רוחב)וב(ג

 (עץ חומר
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

 /חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
מלי/אחר)שיס/חכ

 כניסה

1 

 ילהציר רגפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 - -- ---  95/205-כ

 חדר דיור

1 

אלומ' מזוגג
  וטרינה,

 נגרר כ.ע.כ

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 235/200-כ ---  235/200-כ

 מטבח

 --- 

 ---  --- 

1 

 רר כ.ע.כגנוגגאלומ' מז

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95-כ 115/95-כ --- 

נה חדר שי
 1ים הור

1 

 רגילהציר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95-כ 115/95-כ 80/205-כ

  ממ"ד 
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ציר (רגילה). 
 פתיחה חוץ

1 

' מזוגגומלא

ציר רגילה או 
  כ.ע.כ
חיות לפי הנ
 ג"אה

1 

 . סלכי נגרר ומ'לא מ'אלו

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

 כנף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ים
         לפי הנחיות הג"א. לכיס. 

 ---   ---  

3חדר שינה 

1 

 ר רגילהיצ עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 ניידה ילגל 'אלומ אלומ'

 115/95-כ 115/95-כ 80/205-כ

ח. רחצה 
 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

אלומ' מזוגג
  נטוי

 (קיפ)

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  45/75-כ 70/205 -כ

ח. רחצה 
 )אמבטיה(

 

1 
  +  עץ 
 אור-צו/צוהר

 להציר רגי

1 

גמזוג מ'ואל

  נטוי
  +)פ(קי

חלק קבוע 
 תחתון

-- - 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135-כ 80/205-כ

מרפסת 
  שירות

 כ.ע.כ אלומ' אלומ' 1 ---  ---  ---  ציר רגילה עץ 1
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 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

(עץ חומר 
לומיניום/ א

מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
ר/ כע"כ)/ נגר

 חר)א

ת כמות ומיד
   הפתח

ה/ רוחב)וב(ג

 (עץ חומר
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

 /חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
מלי/אחר)שיס/חכ

  155/85-כ  ---   80/200 -כ

יתדיר מחסן
  צמוד

ככל (
  )שהוצמד

  פח 1
ת לפי החלט

 רההחב
 ציר רגילה

 --- 
 ---  --- 

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

  ---   ---   80/205 -כ

  :ואחרות טבלהל ערותה

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

ם ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית למיתהיינה עמידות  לתותלה, הדחה רגייתפוב 23ס' י מקן ישראלבהתאם לתות לבוד דלתות= עץ  דלת .א

סב ), תפלת (נטוי= פתיחה משקיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ'  .ס"מ. 7הדלת בגובה 

: יםתריס ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה ר, גומחה (כיס) בקיוך ו/או לתעל כנף  תנגררכנף = כ.ע.כ רר ניגמשתפלת,  ילה+= רג (דרייקיפ)נטוי 

= גלילה  .ימה מוגברתבמילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאט(בעובי לפי הנחיות היצרן), עשויים פח אלומיניום  יםשלבי התריס

  . ר)דיוהחשמלית, בחדר  גלילהחד, לדני אי יו(גיב מליועה ו/או חשמעלה, באמצעות רצתריס נגלל כלפי 

 ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאויע דרים יכולות להופ, משותפים לשני חדלתות/חלונות .ב

 .ווירהא גמיזורכת ה לתפקוד מעס"מ כהכנ 3פה עד וגבהו מעל רציתכן ושולי דלתות פנים יחלונות המצוינות בטבלה. 

המורכבים משני לוחות , לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי) Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,)מ"ד(למעט מ טרינותיו /חלונות .ג

תו  ילו בעיהי ביהםורכיהחלונות . )או אחר לפי תכנון מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של חות, פלמ"מ  4 (זיגוג בעובי מרווח אוויר ביניהם זכוכית עם

צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי  ,EPDMבכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי , ורייםאביזרים מקותקן ו

 לכל תוליבמס :תתורש .ד העורףלפי הנחיות פקו, ניום מזוגג עם כנף/ים פלדהמסוג אלומייהיה חלון בממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף כהכנה ילהבמס נוסף נתיב תקןוי ,החלונות

יותקן מטבח באם פונה למרפסת שרות הסגורה בתריס או חלון, בחדרים סניטריים וב בחדר שרות, לקיר חיצוני מזוגגתו/או דלת  בהעדר חלון .ד

 .(לרפות רפפת כיסוי) מכנירור אוו

יגוג קבוע המשולבים בזיתכן פתחים  יועץ האלומיניום. ו/או יכלעפ"י תכנון האדר יל, גוון,סוג פרופ .יוםומינעשויים אל םות והתריסיהחלונ מסגרות .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/

 האדריכל.  בחירתלב") עפ"י עמומה ("חשקופה או בטיחותית זכוכית תותקן  (באם יש חלונות), רחצהבחדרי  . ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה וןתכנאו רפפות קבועות, לפי /ו כה בדלתסב מכני ו/אווורור ו/או אלון מצעות חאב עשה) יןשנרכש מחסל ככ( אוורור המחסן . ז

ת מערכו, )טלסקופית(פנורמית/ נית הצצהיעסגר בטחון פנימי נוסף,   5044תואמת לתקן ישראל  ,יתרב בריח . דלת פלדה (ביטחון)דלת כניסה .ח

מ"מ  1.25בעובי של מגולוונת משקוף בניה מפלדה  .ר דירהמספמעצור דלת וון, תחת סף רשתמב ,ות"טזו"רונעה ידית ינדר, ים, מגן צילציר

 לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.

  ש.ן/אבטחותקנו דלתות ן ויוע יתכת קרקומקברות לדי אות, בכניסהיות רשות הכבהנח לפי .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ויציפ דלת ממ"ד .ט

תי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר שווה ערך בכל היבט יה עשויה משכנף הדלת תה פנים: מכלולי דלתות .י

ם תאיהמ י מתועשי חיצונופציו ע אבצייקה או רמפוגמר קוף הדלת. נו בהתאם לסוג משים, אחר. צירים יותקחוזק, אקוסטיקה, קי –תפקודי 
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בהתאם לתקן ישראלי הדלת יהיה  משקוף. צדדים לפחות 3-לת (קנט) מצופה בכנף הדבהיקף  .ידיות מתכת משני הצדדים עם ,יםלעמידות במ

חת מקל יה /אמבטבחדרי  ים. נתו יהיה עמיד למ. המשקוף לאחר התקאטימה יכולל פסדלת בגמר תואם להלבשות פולימרי או עץ  בעל 23מס' 

גוונים לפחות  3מגוון דוגמאות שיוצגו לו מתוך לבחירת הרוכש מתוך  גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-וצוהר/ צוי" פנודמוי "תפוס  ל סיבוביעומנ

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

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועה)קומם בת כלל הדייריר לשמש אמוא (בחרום תיומק וץפתח חילרז כהמוכ  בדירהבפתח בממ"ד ו -פתח חילוץ .יא

 שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.תח בפ

 2 - מ"ד גבוהים כהמ סף הדלת וריצוף חיצונית. ,נגררת/תחתהנפ ומה,דלת פלדה אטהינה  למרחב מוגןדלת כניסה  :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 רות לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים,. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגרס"מ מעל מפלס הדירה

 רוצתיורור האופתח וליד ר הקי ע"ג עורף),פיקוד ה תנחיוי הפל(ן אויר נוסי מערכת התקנת .פלדה (פלנצ'), וניתנים לפרוקדיסקאות חסומים ב

תקינתו הרי שמתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  ).2010(תקנות הג"א מאי  רכת לפי מידות היצרן.הפרעה מקומית. מידות המע

וד לכך ע"י פיקמכו שהוס ורמים"י הגע תפנוס ימותות ואטתקינ בדיקתחייב וכש, יע"י הררוקו יפלכן פיקוד העורף, ע"י  אושרוונבדקו והתקנתו 

ות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל ה של סתירה בין המצוין בתוכנילמניעת ספק יודגש כי בכל מקר העורף.

 קוד העורף.התואם הנחיות מעודכנות של פי

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"חים ת מידות פתאינן מבטאוובס"מ,  תרוועמשה בניות ן מיד, הינ3מס' בטבלה המידות המפורטות  – מידות .יג

 מסך רותשל מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קי ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים וכגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  ם משלימי

  ה.  בניקנות התכנון והתבכנדרש לו לפתחים א שטח,/דותממילא יפחת  יםהפתחים המתקבלבכל מקרה גודל  .(לפי הענין)

  

  ואה וכלים סניטרים בדירהמתקני תבר – 4טבלה מס'   3.6  

  הערות לאחר טבלה זו)גם (ראה     
  

  מיתקן
מיקום

 חדר רחצה הורים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 

  ותשיר
  אחר

  כיור מטבח
  (בודדת/כפולה)

 

ת דומי
 (בס"מ)

 --- --- --- --- א)ערה (ראה ה

 --- --- --- --- א' גסו

 ₪ כוי זי
  
 אין

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

 הכיור רחצ

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- משולב בארון 40/50 -כ ---

 --- ---3.3.3ראה סעיף  א' ---  סוג

 --- --- אין ראה ---  ₪ זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- --- --- ---  סוג

 --- --- --- --- ---  ₪ זיכוי 

וארגז  אסלה
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- א' א' ---  סוג

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

 חדר רחצה הורים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 

  ותשיר
  אחר

  אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
  (בס"מ)

--- 
הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 ---  סוג
  עריצוף משופ
 (מקלחת)

 --- --- א'

 --- --- אין --- ---  ₪ זיכוי 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,חמים ל/

  או מהמשטח

 --- --- מערבל פרח מערבל פרח  פרח  דגם 

 --- --- א' א' א'  סוג

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

ה ללה לאמבטיסו
  מיםחים ולמים קר

 --- ---  (ה)סוללה --- ---  גםד

 --- --- א' --- ---  סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- ---  ₪ יכוי ז

סוללה למקלחת 
  למים קרים וחמים

 ---  דגם
אינטרפוץ דרך (-רב

 --- --- ---(ה)או סוללה )3דרך 

 --- --- --- א' ---  סוג

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

 --- יש --- --- --- ולניקוז נת כביסהם מכויור מחיב

 לשרוול תבדופן חיצוני4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
  והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

  הכנה לחיבור מדיח כלים
כנה משולבת בניקוז כיור הה(

  )חהמטב
 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- יןא  יל)(ברז נ ררק' מים למקנ

 --- --- --- --- 1  ול (הכנה)נקודת גז לביש

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

  

  

  

  

  

  :ואחרות טבלהל ערותה

  ישה).ו במסמך אחר שצורף להסכם הרכבטבלה, במפרט מכר זה א צויןבפועל רק באם (הקיים 

גרניט/נירוסטה,  ץסילי קוורץ/קוור מחרס/, הקונהלבחירת : ס"מ) 80/46 -מידות כב ולהפאו כס"מ  40/60 -כ מידות(בודדת ב כיור מטבח )א(

 תוצרת לפי ס"מ. 40/50 -כ מידותבחרס : כיור רחצה היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. לפי ):כיור רחצה שולחני (אינטגרלי בהתקנה שטוחה

  ה.החלטת החבר

(מושב)  :אסלה כיסוילפי החלטת החברה.  תוצרת. 1385עפ"י ת"י  יטר)ל 3/6י (כמות וס, דנובלוק/חרמו שטיפה :ארגז מונחת. : אסלה   )ב(

  .בעל צירי נירוסטה כבד פלסטי

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

  .מאיילמ"מ לפחות מצופה א 2.5בעובי  ן מפחיילופוון או לחי ברזל מגלמפרופיל
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עם שיפועים לניקוז  2279ת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין, בגמר העומד בדרישות ת"י שטח משטח המקלח מקלחת:

  המשטח.

מידות ברז הכיור,  דה אווהעב משטחישור ימוקם על מוהוא  מערבל, פרח: דגם: ח. לקערת מטב(כולל חסכם) חמיםסוללה למים קרים/  (ג)  

ת"י בועומדת ככל שישנה כשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ. 20מק ס"מ לפחות ולעו 25 -בה כה בגופיתהיינה: 

  חר/ו על ידה.שיוצגו ע"י החברה/ קבלן ו/או הספק/ים שיב 1385

  , מידות העבודה או הכיורמשטח על מישור  והם ימוקמו  פיה בלערח/מרם: פ: דגכמים)(כולל חס הלכיור/י רחצ, ם קרים/חמיםסוללה למי  (ד)  

שיוצגו ע"י החברה/  כשאחת לפחות תוצרת הארץ סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -באורך כברז תהיינה: 

  .  דהן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על יקבל

ית למיל' האמבטיה מהקיר הכוללת יציאה תחת מיקס סוללה מים חמים וקריםתותקן  :מבטיהאב :)לל חסכמים(כו ם/חמיםסוללה למים קרי  (ה)

   ס"מ לפחות ומזלף. 60צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 

 60יל אנכי באורך ופי ומובטלסק ההחלקונן, מוט מתלה מתכו כולל צינור שרשורי,ניקל  בציפוי כרום , )3רב דרך ( - מהקירדגם: : למקלחת

  מ"מ.  15ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך ת ומזלף. לחילופין ולפי לפחו ס"מ

  על ידה.ו/או הספק/ים שיבחר/ו  לןרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/קבכשאחת לפחות תוצ סדרות 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך 

קרמי דו כמותי(ויסות מים לחמים/קרים בעזרת ידית מערבל מיקסר בעל מנגנון ,דגם היו בציפוי כרום ניקלוקרים י חמים םלמי ל הסוללת כ-

  אחת)ויכללו חסכמים.

  .ניל יברזו, : חיבור לביובכוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים והתקנת   (ו)  

  .: לבןעותגוון הקבו  (ז)  

  . והזנת חשמל שפכים ) וחיבור לקו דלוחין או7200' אוג תיקון -(הל"ת מיםם, מים חם קריי: מתביסה כוללר למכונת כהכנת חיבו  (ח)  

  באם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.: הכנה לנק' גז  )ט(  

  סופקת מהרשת העירונית.: מים בטמפרטורה הממים קרים  )י(  

  מניעת ל שעומדים בתקן ישראלי תקבועולרכוש  וכש, לבחור אוחריות הרה, בארהחב ינם ממבחרבאם א -יה)קבועות רחצה (אגנית/אמבט  )יא(  

  .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

  ו הכיור. = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה א פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =   )יב(  

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

  חת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.מים חמים/קרים, לראש מקל, של = חלוקת כניסה/יציאה ונטרפוץ)(א רךד-רב    

  טת קונדנסר. בשיטה זו הלחות בהעדר חיבור ליניקת אויר חם/לח, ממיבש הכביסה יש להשתמש במייבש כביסה הפועל בשי קונדנסר=) יג(

  ם לחלל הדירה ודגש שעדיין נפלט אויר חספק ין בעת הצורך. למניעת ייב ריקוף המחואיס ם אל מיכלנפלטת כמי הנפלטת בעת תהליך הייבוש

  בסמוך למכונה.

  ות/פתחי ניקוז וכו').יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות (ברזים/מקלח  )יד(

ם, סום הקפי מפני גלישת המי, ומחלוחין, שטח תא המקלחתצנרת הד קוטר תהתאמשם", ללא חת דמוי "גמהאמור לעיל כגון ראש מקלשינוי 

  עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה.

  ימים כגון צעים מתאט באמולנק החלקה, ישספוס מונע פת האמבטיה אינה כוללת חיטיה הינו גם למקלחת וככל שרצ) הואיל והשימוש באמבטו(  

   .ת המיועדות למניעת החלקהמדבקוהדבקת      

של כיבוי לא)  ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה טז(  

  להבה/ות הבישול.  רצוני של          
  

  מפרט מכר זה  או במסמך אחרק באם צויין כך בטבלה, בועל רהערות לעיל יותקנו בפייחסות ביש הת ביהםמתקנים לגכי ציוד ו (מובהר

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  

  

  רצפה, , בהבניין) משותפים לכללו(בחלקם יתכן ת לקולטני ביוב צנרת ופתחי ביקור: אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1  

  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש).  (מיקום יבוי,יתכן מתזי כינסטלציה. הא הנדסם וכמות עפ"י החלטת מבמיקו, הלתקר ךבסמוקירות או ב    

  בין  וכבלי פיקוד להעברת גזוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזילפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב ארון למחלקי מים    

  . יידלמאיועד המום קהמי למעבה, עדום המיועד המיק    

  

  הערה:    

  דמוי התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות ידרשו), יתכן ויחייבו ככל שבוי, (כיר צנרת מים/ביוב/מתזי רך במעבהצו    

  , כרבתכנית המ ורצפה, שלא בהכרח יסומנו בסמוך לקירותו/או רות ותקרה בסמוך לקי ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"    

  וכנית.ונה מהתכנון יותקנו במיקום שאילוצי תנו וממשסו או    
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  פתחי  יתכן וידרשו ןהבנייחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה יש לק ,בנוסף    

  .זוקהתח לצרכי גישה לאפשרלו , אין לחסום אותם ויש ביצוע פתחי ביקורת א שיידרם ביקורת, ולכן בדירות בה    

  

  

התקנת המערכת . תהיה לפי הוראות כל דיןרית משותפת מאולצת באמצעות מערכת סולאות ים לדירהספקת מים חמ: מיםום חימ   3.6.2

  .לחימום המים (טיימר)המים החמים והתקן קוצב זמן  גיבוי חשמלי לדודלרבות  579הסולארית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי 

  תקן קוצב זמן (טיימר) הכולל מפסק עם אלמנט עזר חשמלי והחימום  מערכת הסולארית וכוללהמחובר לדוד) (ירה ן מיכל אגדירה יותק לכל

  במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.

  ב והתקן קוצ חימום המים באמצעות חשמל באמצעות מערכת סולארית, יעשהלדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים  

    (טיימר).המים  ימוםזמן לח

גג  או בסמוך להשירות או במרפסת במקום מוסתר אך נגיש כגון : מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול םמים חמילמכל אגירה (דוד) 

  .מהנדס האינסטלציה תכנוןעליון לפי 

  ).2007וג'תיקון א- תכביסה (הל"ת. מכונת ה, אמבטיה, מקלח: קערות מטבח ורחצחמים לכליםחיבור מים   3.6.3

  לבד.ב ת הגןבדירו-יש. :"דלי"ברז    3.6.4 

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

   מהנדס האינסטלציה,לפי תכנון  ,PPR, S.P: פלדה מגולוונת, פקסגול, חומר הצינורות: מים חמים וקרים  3.6.6

  : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

   .יש: ת הגז במטבחועד נקודהגז  רממקוה גז בדירצנרת   6.73.

  : יש.ה למונה גז לדירההכנ  3.6.8

  

   הערה:  

ת צנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז הראשייכלול מחיר הדירה הגז בדירה, הינו לפי החלטת החברה. נק' מיקום   

  ירתי. וכן הכנה למונה גז ד במטבח

פיקדון מלאי ותשלומים  , מיסים, ריכוז מונים,מונה וןות, ברזי ניתוק, פיקדהתאמ, יםמאריכ רים,עבור מחב םכולל תשלומחיר הדירה אינו   

ע"י החברה לפעול הגז המורשית ' עצמו לחיבור הגז, אותם ישלם הקונה ישירות לחב נוספים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה  

   ה.חיר הדירלה במו, כלכנה בלבד)ל פלסטי (הרת אספקת גז מושחלת בשרווצנ בבניין.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )טבלה זוראה הערות לאחר ( ל ותקשורתמתקני חשמ – 5מס' טבלה  3.7
 
  

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

  מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 פסקכולל מ

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 גן מים   מו

 תקע בית
 עגלבמ כוח

  נפרד

 ק'נ
 ;יהטלוויז

 ;שורתק' תקנ
 .' טלפוןנק
  ותנקוד 3 כ"סה

  אחר/ הערות
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  מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 פסקכולל מ

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 גן מים   מו

 תקע בית
 עגלבמ כוח

  נפרד

 ק'נ
 ;יהטלוויז

 ;שורתק' תקנ
 .' טלפוןנק
  ותנקוד 3 כ"סה

  אחר/ הערות

 לדירה יסהכנ
  מבואה וא

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

  .קומתי/חדר מדרגות
  .לוח חשמל דירתי -
ארון תקשורת כולל  -

   .שקע
  טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 דיור חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  גן)מזל(
1  

תוספת  -לי מס חשתרי
ודת חשמל להפעלת נק

  ס.התרי

  פרוזדור

2  
לל מפסק (כו

  יף)מחל
1  -  -  -  

 3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל 

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

  1  מטבח

6  
(אחד מהם 

חד כפול, א
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

מהם מוגן 
בדרגה 

  ה)רגיל

-  
  )(יג 1

  (תנור)
-  

י קעים, בתום השקמי
התקע יהיה מעל 

העבודה ככול  משטח
ר ובהתאם האפש

כנון המטבח יותקנו לת
שקעי כח נפרדים 

  למדיח, לתנור, למקרר

שינה  חדר
   הורים

1  
(כולל מפסק 

 מחליף
  ) למנורה

  

4  
(שניים ליד 

  המיטה)
-  1  1  

אינטרקום (נק'  -
  בור בלבד)שמע/די

   רחצה חדר
  ריםהו

1  
  ן מים)(מוג

-  1  
1  

קע בית ת(
  )לתנור

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

עפ"י שמש במיקום ה
  התכנון. 

  -  1  1  -  3  1  חדר שינה

  /ד"ממ
  ח. שינה

מנורה לפי 
הנחיות 

  פיקוד העורף
3  -  1  1  

פיקוד  תקנותלפי 
  העורף

  חדר רחצה
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

 ן קוצב זמן+ התק
וד דסק להכולל מפ

ם עפ"י מש במיקוהש
  התכנון. 

  ורור מכני+ או

  1  שרותמרפסת 
  ן מים)(מוג

-  -  

2  
  מוגן מים

  (מכונת כביסה,
  מייבש כביסה)

-  -  

  1  מרפסת שמש
  (מוגן)

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
כולל תריס חשמלי + 

גנון פתיחה מפסק + מנ
  ידני.

  מחסן
 (ככל
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

החשמל של  צריכת
עון שבר להמחסן תחו

רתי אליו חשמל הדיה
  .משויך המחסן
נות או לחילופין שהז

ל כל החשמל ש
המחסנים יחוברו למונה 

משותף ונפרד 
למחסנים בלבד, או 

מונה נפרד לכל מחסן, 
להחלטת המוכר ועפ"י 

  בחירתו.

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  

(פקט הכנה 
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   הערות לטבלה ואחרות

 ל נקודת הדלקה אחת.מטורה), כולאהיל/ אר -וכיסוי יר או תקרה (ללא נורהעל גבי קנורה  בית = ר/ תקרהדת מאור קינקו )א(
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 , נספר כל שקע בנפרד).(שני שקעים או יותר בפנל אחד = "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל. בית תקע מאור (רגיל) )ב(

 לפחות.ממ"ר  1.5ר יבוצע בכבלים החיבו

החיבור  קעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד).(שני ש רגילהניזון מזרם חשמל  שקע בודד עם כיסוי, וגן מים:מ יל)גר (רת תקע מאובי  )ג(

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

 כמותל ם תוספתושאינף א' ה או קיר), המצוינים בסעישל נקודות המאור (בתקר הדלקהתאור בלבד לאופן ה נקודת מאור הדלקה כפולה= )ד(

 המצוינות בסעיף א'.מאור ה תנקודו

 ושאינם בהכרח נקודה/ות "כוח". הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד (כל נק' במעגל נפרד),"שקע/ים"  = ית תקע מעגל נפרדב )ה(

 הה.וה גבבדרגת הגנמוגן מים  חשמל נפרד אך אביזר הקצה תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל ביתאו אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  )ו(

בין מחשבים,  –פלט) או לחוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת ת ביחד (קומנקודו 3= (מחשב) תטלפון חוץ/תקשוריזיה/טלוקודת נ )ז(

נטרנט. אי/טלפוניםללא חיבור הדירה לרשת ה  לחיבור לקליטת שידורי כבלים.חיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות  –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  בקירקודת ההכנה כוז התקשורת ועד נמרי צינור וחוט משיכהת תכלול תקשורהודת נק

 .)ייןעמדת שומר לפי הענללמבנה או דלת כניסה לנקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים (נקודת טלפון פנים (אינטרקום)=  )ח(

  . מ"מ 2.5עם כבלים  ירות ללוח למפסק נפרדמחובר יש, פרדנמלי י מעגל חשעל גב כוח בית תקע = נקודת כח )ט(

הכנה לנק' תקשורת (מחשב) מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת ("שרוול") וחוט משיכה בלבד. "הכנה"= )י(

ת ספק למניעלהט" (ספירלי). א "תנור ם" ולוזר ח"מפ ייר),באחריות הדיותקן (על דלת חדר הרחצה מם ההכנה לתנור חימום נמצאת באבקיר. 

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. א מסופקים ע"י החברה.צעי חימום ליודגש כי אמ

אותה/ם  דליקים/מכבים אתיהם, אך מים שונים הנמצאים בריחוק ביננקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרד =חליףמ )יא(

 ור.מא ודה/ותנק

 ס החשמל.דרישות מהנדבות הנחיות החוק ובעק במיקום וסוג הנק'שינויים תכנו י )יב(

ישירות  תחוברתותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה בדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  )יג(

 מל הדירתי.שקע והמפסק בלוח החש רבות ביתווט ליל החכלול את כ. הנקודה ת2.5/5החשמל ותחווט בכבל  למפסק תלת פאזי בלוח

 

  מתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרר כי ציוד ו(מובה

  ).שצורף להסכם הרכישה 

  

  ורת לילה מנגנון שבת לתאורגות בחדר מד ת אורקלהדללחצן  .יש: ת מאורודאה קומתית: בכל קומה: נקוחדר מדרגות/ מבו   3.7.1  

   יש. :קומתית צן מתוך הדירה להדלקת אור במבואהלח יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:. קבועה                             

  היתר).יה (בקשה לעל פי תקנות התכנון והבנ כנת שרוולים (צינורות) בדירהה: טלפון חוץ  3.7.2  

  רה.אחר לפי החלטת החב, או זמזם צליל: .חצןל : סוג:פעמון  3.7.3  

  , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגאביזרי הדלקה/שקע  3.7.4  

לפי   מיקום:: יש דירהבתוך ה (כולל שקע רגיל),רתי דיולוח תקשורת  מודולים) 6-(כולל השארת מקום פנוי לדירתי  לוח חשמל  3.7.5   

  אין.ן שבת: שעויש.  :פחת ימפסק החשמל.  כנון מהנדסת    

                              כולל קוצב זמן.  : יש.יחשמלשמש/ם, מי קודת חשמל לדודנ  3.7.6  

  .ן ויותקן ע"י וע"ח הקונה)הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמ מחיר הדירה אינו כוללאמפר. ( 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7  

  תיחת דלת הכניסה הראשית בקומתולל לחצן לפ, כשמע דיבור רקום(אינט .5 מפורט בטבלה: כמיקוםיש,  :רקוםערכת אינטמ  3.7.8  

  בחדר שינה הורים). רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה    

  ן.: אית)מערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור (נפרד  3.7.9  

  

   ציתה רב ערווויזילטת טלקליבלים לחיבור לכ הכנה :טלוויזיהטת שידורי הכנה לקלי  3.7.10  

.  לחילופין )אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבי הקונה ישירות ר ישולם ע"לא חיבור בפועל  אשללא ממיר ול(     

הקונה  ע"י שיירכ (ללא ממיר דירתי אשר M.F דיוור 33, 1,2ת שידורי ערוץ לקליט או למספר בנינים ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית     

  זה).שרות  מספק    

  :יםמיתקנים אחר     3.7.11  

ניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל מערכת לקן בכל דירה תות  -

  זנת תעריפי החשמל המשתנים.ההישראלית ותאפשר 

  :המערכת תכלול
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  י, חשמל םד זררכיב המודעל מתבססת בלוח החשמל הדירתית אשר  יחידת מדידה 

  .ידור אלחוטיתקשורת לש יחידתוח תלת פאזי) שה חיישני זרם עבור ל(שלו

  צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומית ומציג אותם בצורה ברורה.

ת אחות ג יציג לפהצמהרצפה  מ', 1.5מקום נגיש ובגובה ב במבואת הכניסה /דלת הכניסההצג יותקן בפנים הדירה בסמוך ל

  ית. עלותם הכספואת (בקוט"ש) טברת והמצ השוטפת האנרגיה ני צריכתנתו

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

  

  

  מתקני קירור / חימום, בדירה:.         4  

  :תכלול אשר ,אזיפ תלת רטיתסטנד אחת מרכזית ינימ למערכת בלבד הכנה יש,. ןאי מרכזי דירתי מיני אוויר מיזוג  4.1  

   לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן וםמיק      .1                   

  ;הדירה חלקי

                    המתוכנן המיקום ןבי הרצפה במילוי ונעה סת בקירמוכנ יחשמל ופיקוד תנחוש צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות תהתשתיו ביצוע      .2                   

   וצאמ .הכביסה לניקוז מסתור או הרצפ למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                            

  .בפועל המערכת תקנתלה עד ,גבס בלוח יסויכ אמצעותב תרהסה וליכל "צמה"ה                            

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

  .יראוו מיזוג מהנדס ידי על המערכת כנוןלת בהתאם יהיה ההכנות מיקום      . 4                  

  .המעבים / המעבה םלמיקו ומוסתר מוצנע םמיקו      . 5          

  ההכנה תכלול: , תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד. במקרה זהבאישור פיקוד העורף .      6   

  ה מלוח החשמל. נקודת חשמל נפרדת הזנה ישיר -                    

  ה.הצינור ייסגר במכס רצפה פעיל בדירה. קצהל מחסום ועד א ממ"דיר מחוץ למנקודה בק צנרת ניקו מים, -                    

  מיקום המעבה יהיה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון. -                    

  מהנדס מיזוג האויר. כל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון -                             

   חלקיה לכל מיזוג אפשרמ אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל לככ. ) לעיל6( 4.1בסעיף  מעבר לאמור .: איןן מפוצלמזג  4.2

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

  .יםמ ניקוז וצנרת גז צנרת, לצנרת חשמ לרבות הנדרשות תיותהתש

   .איןת מרכזית בבניין: ון ממערכהניז ידירתזוג אויר מי  4.3

    .: איןהפועל בגז תנור חימום    4.4

  (בחדרי רחצה). .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןתנור חימום הפועל בחשמל    4.5

  .אין: רדיאטורים    4.6

  .: איןקונבקטורים חשמליים    4.7

  .ין: אחימום תת רצפתי    4.8

  אין. :ריםיתקנים אחמ    4.9
  
  

  
  ות בדירה, במחסן:ידורי כיבוי אש ובטיחס*  .5

  .: יש(באם נרכש) במחסן .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר כיבוי אש אוטומטית (ספרינקלרים): מערכת  5.1   

  .רשות הכבאות דרש ע"ייככל שי: גלאי עשן  5.2   

  יש. נון במרחב המוגן (ממ"ד):מערכת סי  5.3  
  

  ,"י רשות הכבאותע דרשייל ש, ככעליהם וי/ציפוילרבות חיפ ,טיחות אלוכיבוי וב לוי,יג ריסידותקנת * ה    

  , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות.כנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח      

  

  ח ושונות:עבודות פיתו  .6

  חניה  6.1  

                           ם המגרש;: בתחולםכוה. יהבנ לפי היתר :הבניינים לכל סך הכל מקומות חניה  6.1.1     

   ;אין(לפרט):  חניות במקום אחר . ו/או בפיתוח המרתףבקומת חניות כל ה                                

  כר.כמצוין בתוכנית המ: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, חניה לנכים (פרטית/משותפת)  6.1.2     
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  ר לרוכש דירה נכה (עם הצגת תג נכה רשמי  היתר, תימכתוח ובנספח החניה לתכנית המגרש/סביבה/פיכמסומן בנכים לייה חנ               

  נכה.וגם לדייר שאינו  הבנייניםי נכה, בין כלל דיר  מטעם משרד התחבורה), ובהעדר רוכש                                

  .: ישמערכת תאורה ל.לפי הנחיות האדריכ, תם משתלבואבני /וחלקמ בטון ה:יה לא מקורחנ גמר רצפת  6.1.3    

  יש.: גישה לחניה מהכביש  6.1.4    

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

   ן.אי :לחניהבכניסה מחסום   6.1.6    

  פיתוח המגרש  6.2  

   מבואת ברוחב לפחות[ רוצף מיהיה  יסהכנ שביל  .יןיבנכל ל עד למבואת הכניסה םשבילי/ניחיצו הרחב תתוכנן רשהמג בתחום                               

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

  .ות/ אבן טבעית: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבשבילים: חומר גמר  6.2.1    

  .בהירכל הניתן בעל גוון הריצוף יהיה כ טבעית.ות/ אבן משתלב בניםאספלט/ א גרנוליט/ /: בטון: חומר גמרמדרגות /שבילים  6.2.2

  גינון חסכוני במים בהתאם  (על פי תוכנית אדריכל הפיתוח) .יש :צמחיה(על פי סימון בתכנית  מצורפת). .יש: חצר משותפת  6.2.3     

   להנחיות משרד החקלאות.                                

  יתוח) גינון חסכוני במים בהתאם ת אדריכל פיש. (על פי תכני ה:צמחי .) תכנית מצורפתסימון ב על פי(יש. : משותפת חצר  6.2.4    

  להנחיות משרד החקלאות.

  . )נן וללא מערכת השקיהלא מגו לשטח ונההכו, כר (חצרלפי תוכנית המ :יציאה לחצר מחדר; יש: ות הגןה/חצר, צמודה לדיר  6.2.5    

  י הרוכש בעתיעשה ע" ) מים משולי הבניין תבחצרות פרטיות (להרחקי הקרקע וז פנקי נידור שיפוע: סיהערה      

  . סידור הגינה הפרטית       

  ,ות וכו')שוח צנרת,מרזב/ים, (, חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : ות גןה/פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדיר  6.2.6    

  ).וצג בתוכנית המכרבהכרח י ושלא ןענייה הכל לפי( כיבוי ת,קשורתחשמל,       

  מ"ר. 7-לא פחות מ: יש, בשטח ות גןה/ה לדירבחצר הצמודמשטח מרוצף   6.2.7    

  לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות. חומר: : ות של המגרש/גדר בחזית  6.2.8    

  .ולפי קביעת החברה שרתלפי תוכנית הפיתוח המאומוצע בגובה מ      

  אין.): בחלקה ה פתוחהקומ( תפולשעמודים מ קומת  6.2.9    

  

  כות משותפותמער  .7

  ערכת גז:מ  7.1  

  המתואר בתוכנית  ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1    

  ת הנאה וזיק נהך תינתהצור תבמיד המקומית. שות הרשותעפ"י דרי ו/או ע"י החברה הבניין או במיקום אחר שיקבע המגרש או      

   תה.חת צנרת הגז ותחזוקלהנ       

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

  ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז   7.1.2    

  )..63(סעיף  4ראה טבלה : קוםמי: יש. אספקת גז בתוך הדירהצנרת   7.1.3    

  

  

  

  

  

  :אשיבוי כים לרסידו  7.2  

  ות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.רש שותלפי דרי :בחדרי מדרגות מערכת להפעלת לחץ  7.2.1    

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דרישות  :במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן   7.2.2    

  הבטיחות.ות יועץ והנחי יבוית רשות הכלפי דרישו :מתזים (ספרינקלרים) –ית מערכת כיבוי אוטומט  7.2.3    

  : לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.תכולתןיבוי וות כיבוי לרבות ארגזי כעמד  7.2.4    

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. לפי דרישות :גלאי עשן  7.2.5    
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  בוי בשטחים משותפיםירונות כם) ואידרנטכיבוי (הי, ברזי אש כיבויו גילוי מערכותרבות כל סידורי הכבאות, להערה:         

  וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. מיקום פרטיים, או                
  

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דרישות : בקומת מרתףאוורור מאולץ   7.3  

  אין.: רות)(להזנת הדי זוג אוויר מרכזיתמערכת מי  7.4  

  .אין ים:הדייר ימושחדר/ים לשזוג אויר במערכת מי  7.5  

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: ר שגוי. לדוא 1לוועד הבית,  1ל דירה, לכ :תיבות דואר  7.6  

  .816 י "ות ובנייה וןתכנ תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםל במקבץ אחד לכאו  , בנייןכל ל                    

 : יםקנים אחרמית  7.7  

  חדר/ים לשימוש כלל  בחלקים משותפים),(תאורה  מים, מערכותמאגר  שנאים, ח., ת מיםומשאבומערכות סניקה     

  צים.תוכנית המתכננים והיועפי ל מיקום וכמות: .וכו' הבנייןסמוכים לטובת  בבנייניםאו  נים סמוכים,יבבניין ולטובת בני הדיירים    

  

  תשתיתרכות עה למיבור המבנח  .8

  לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל נפרד מונה מיםיש;  :לבית ראשימונה מים : יש; כזיחיבור לקו מים מר  8.1   

  יש. חיבור לביוב מרכזי:  8.2   

  ל התקנת מונה.לא כול; יש. ראות חברת החשמלבהתאם להו ,חיבור הבניין לרשת החשמל  8.3   

  .הדירה לחב' הטלפוניםחיבור כולל (בקשה להיתר): לא תכנון והבניה תקנות הבהתאם ל :וניםפהטל ניין לרשתלחיבור הב הכנה  8.4   

   ).3.7.10 הכנה בלבד (ראה גם סעיף .אין ):אינטרנט/ה(טלוויזיחיבור הבניין לרשת תקשורת   8.5   

  ודות שביצועם בפועל עבכישה. יר הרחבמ םכלולישה, ז, דרכי גיומכים, ניקודרכה, קירות ת: כביש, מח כללי הגובל במגרשפיתו  8.6   

  ם באחריות החברה.ית איניעשה ע"י הרשות המקומ    

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

  .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה    

    

  רכוש משותף  .9

  :רכוש המשותףתיאור ה  9.1  

  פים בתוכנית המכר.נו כמשותם סומאב: םיה משותפימקומות חנ    9.1.1     

  יש.: )חלקית פתוחה ועמודים, מת כניסה(קו יתחלק קומה מפולשת  9.1.2     

  לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות  9.1.3     

  .: ישיסהמבואה (לובי) בקומת כנ  9.1.4     

  יש. : בי) קומתיתמבואה (לו  9.1.5     

  ניין.בכל ב 1): (מספר גותחדרי מדר  9.1.6     

  בכל בניין. 2: יותמספר מעל: יש; מעליות; : ישפיר מעלית  9.1.7     

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

  ממ"דים. -רתייםיש מרחבים מוגנים די אין. :ממ"ק/ מקלט  9.1.9     

  אין.: ר דודים משותףחד  9.1.10     

  חדר משאבות, אבות סחרור, ות, משמערכות סולארי :) כגוןתשותפומ ו/או(פרטיות  ת טכניותמערכו : ישים על הגגמיתקנ  9.1.11    

  אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל דין.  וכל מיתקןמאגר מים              

  .; יששטח ללא גינון : יש.מי המגרשושטח פתוח בתחו חצר  9.1.12     

  משותף כרכוש מסומנים הים במפרט זה, כמפורט בפרקים אחר: ףכוש משותינם רהית שפים של הבוחלקים נוסמיתקנים   9.1.13     

  בתוכניות המכר.      
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  שאין להוציאם מהרכוש המשותף: )מיםיבאם קי( חלק/ים  9.2  

  , (מילוט).י מדרגות/חדר  9.2.1    

  מה טכנית.קו  9.2.2    

  יה משותפת.גישה לחנ  9.2.3     

  ה.בקומת כניסלובי   9.2.4    

  תי.י קומבלו  9.2.5    

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

  גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.  9.2.7    

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

  .על הגג משותפים י מיתקניםהתפוס על יד –חלק הגג   9.2.9    

  .מעליות  9.2.10    

  וגנים בדירות).יש מרחבים מ -(אין .טמ"ק /מקלמ  9.2.11    

  ככל שיוגדרו ע"י החברה כרכוש משותף.: אחרחלק   9.2.12    
  

  בית משותף  9.3  

  ית משותף או בבית המכר דירות), המוכר דירה בב חוק –(להלן  1974 – דלחוק המכר (דירות), התשל" 6בהתאם לסעיף   (א)    

  של התקנון המצוי  הוראה ל על הבית מבטל או משנההבית או שבדעתו להחי ן שחל עלהתקנווותף ם כבית משיועד להירשהמ       

  ואלה העניינים: אותו עניין; המכר פרטים על המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה       

  את חלק מהרכוש המשותף;הוצ  )1(       

  ד לדירה;ותף הצמוש המשוברכ ו של החלקשיעור  )2(      

  תף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;ת המשור ההשתתפות בהוצאות הבישיעו  )3(      

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  )4(      

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

  , כמי שהתחייב ה המכראוהו, על אף האמור בחוזים בסעיף  קטן (א) ירים המנויעניינהין מים על ענילא מסר פרטמוכר ש  (ב)    

  שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף.        

  

  דירה:שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד ל  9.4

  של כל  ) לשטח5פרק א' סעיף  ט מכר זהבמפר טמפורחישובה כ דרתה ואופןליחס שבין שטח הדירה (כהגיהיה קרוב ככל האפשר   

   כפי שיידרש על ידי כל רשות  , זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,ןבבניי יחידות הדיור   

לדירה  הצמודים שטחיםהבון ילקחו בחשמשותף לא ישל כל דירה בבית ברכוש ה בחישוב חלקהקבוע בתקנון, כי המוכר רשאי למוסמכת. 

  ).6ט זה פרק א' סעיף (כהגדרתם במפר

  

  

  דרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:ס  9.5

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

  

  :בשירותים המחויבים בקשר אליושיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ו  9.6

  ירה.לכל ד צמודהמשותף ה החלק ברכושיהיה על פי שיעורו של   

בתשלום חלקן היחסי ברכיב ההוצאות הקבועות של אחזקת יחויבו בפועל  שימושידי המוכר ולא יעשה בהן ות שהחזקה בהן תהיה בדיר

ן ר המוכר יהיה פטור מתשלומבפועל ביחס לרכוש המשותף, אשהרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין צריכה 

  ן כאמור בתקנון המצוי.ע מזכויות ההצבעה שלהבלי לגרוזאת מוות, רות האמורביחס לדי
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  או שיוחזרו לרכוש המשותף):/חלקים המוצאים מהרכוש המשותף (וה  9.7

  יות המצ"ב כנטחים הבאים אשר מסומנים בתותף השמהרכוש המש יוצאו, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה        

   מכר.סכם ההאו בט המכר ו/וינים במפרו/או מצ       

  צמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה של החברה.ף ויוגרש מוצאים מהרכוש המשותומות החניה שבתחום הממק .א

וש כל השטחים שהוצאו מהרכוכן . החברה המחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה של .ב

  ף.תהמשושום הבית עד מועד ריהמשותף ואשר לא נמכרו 

  לעיל). 9.2.9בסעיף ות (למעט החלק כאמור פסות וגגמר .ג

 מוצא מהרכוש המשותף.   (באם קיים) םהשנאיחדר  .ד

       ר נוספת החלה ו/או שתחול על ין עייכל זכויות הבניה אשר אושרו ו/או יאושרו לבנייה במגרש לפי התב"ע, ולפי כל תכניות בנ .ה

  ד. ן עיר שיאשרו בעתייניתכניות בל פי עצרו יות שייוובניה עתיד הקרקע, וכן זכויות

שבבעלות המוכרת  תף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתאהמשו ככל שבעת רישום הבית .ו

 כמפורט לעיל.

  

  

   ____________      ____________      ____________  

  כרות המחתימ        תאריך              חתימת הקונה          

  

  

  

  

  תף.ברו לקונה ולנציגות הבית המשומסמכים נוספים שיוע  'נספח א
  ואזהרות.הערות כלליות   נספח ב'

  .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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  רותמסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדי – 'נספח א

  

  פרט:רפו כחלק בלתי נפרד של המתוכניות אלו יצו  10.1   

  דירה.ה(חיצוניות) של יות מידות של כל חדר ומידות כללת הכולל 1:50 -לא קטן מנה מידה רה בקית הדתכני  10.1.1     

  המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מתכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קט  10.1.2     

  בקומה.ף המשות רכושת סימון ההכולל 1:100 -ית בקנה מידה לא קטן מתכנית קומה טיפוס  10.1.3     

  הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מות ממת כניסה/ קומות מפולשות; קומתכניות קו  10.1.4     

  .1:200ן לקנה מידה בצילום מוקט ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף      

  .1:100 -ה לא קטן מתכנית קומת גג בקנה מיד  10.1.5     

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250ה מידה בלת היתר בניה בקנהמקומית לק גרש כפי שהוגשה לרשותתכנית המ  10.1.6     

  וגינות צמודות.
  

  לכל דין לרבות על פי בהתאםמרי הגימור, שיש למסור ת ולחוורכלכל המע ושימוש בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה  10.2   

  ין:ירות בעניחוק המכר ד     

  יבי הדירה על גימורם.שוטפות לתחזוקת כל רכפעולות   (א)     

  מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, השירות המותקנות בדירה לרבות  תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות  (ב)     

  יות וכיוצא באלה.מערכות אלקטרומכנ      

  שות.ת, אם נדרת ותקופתיורות ואפיון ביקורות שוטפותדי  (ג)     

  ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.ה, לרבות שמות יצרן/תקנים בדירל ציוד ומערכות המוכני ותעודות אחריות שמפרט ט  )(ד     
  

  וחומרי הגימור של  של המערכותת והוראות תחזוקה תכני )1( ה בבנייןהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונ  10.3   

  עניין:בות המכר דירפי חוק  ת עלדין לרבולכל  םבהתאבה למסור יין שיש חוהבנ    

  פות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.פעולות שוט  (א)     

   טיחות, מעליות, מערכות מיזוגמערכות בהשירות המותקנות בבניין לרבות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות   (ב)     

  ה.באלוצא כיו מכניות ואוויר, מערכות אלקטר      

  אם נדרשות. ותקופתיות, אפיון ביקורות שוטפותתדירות ו  (ג)     

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

  מיליה.יקספומספר  וןת והפיתוח לרבות מספר טלפהמתכננים של הבניין, המערכו רשימת צוות  (ה)     

  חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ניטרית, ות בלבד של אינסטלציה סהמשותפ) למערכות AS MADEת (ניות עדותכ  ו)(     

  על רוכש הדירה האמור המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה  ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.      

  נה) מיד עם מינויה.ונה שתמו(הראש ירותל בעלי הדו הקבועה שור אותם לנציגות הזמנית אלמס      

  

  

  

  

  לעיל, יראו החברה  10.3בל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעיף לק הראשוןסרב הרוכש  )1(    

  פעל ל (באם תניהו 'ו חבהבית ו/א בות נציגותכל זמן לרוכש/ים אחרים לרן. החברה תהא רשאית למוסרם בכעמדה בחובתה לעשות כ        

  בבניין).        
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  ת ואזהרותהערות כלליו –נספח ב'   

  הערות כלליות למבנה ולדירה  

  

 .מבנה ולדירהבוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים ל הבסיסי (כלשונו בצו מכר דירות), בטופס המפרט .1

  .ליהישרא התקןוהבניה ו נות התכנוןלאכות יהיו לפי דרישות תקכל המוצרים והמ .2

אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת  תקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/אורה תהא פטורה מחובת ההחב .3

 להוראות כל דין. פוףלווין, בכ

 ומיםתקרה האטטחי השף, שתקרת מרת מוקמים מעלחניה של הבניין מחי מסעה/ידוע לו ששטחי גינון ו/או שטהוסבר לו ושהקונה מצהיר  .4

כדי לגרום לשינוי  ו/או הריסה ו/או בנייה ו/או התקנת מערכות ו/או פעולות כגון אלה, שיש בהןאו להיפגע עקב פעולות שתילה /עלולים להינזק ו

 רתף או כדומה. ניקוז ו/או פגיעה באיטום המ במצב התקרה על מרכיביה, כגון שינוי

וכר. החצר כולה או חלקה ע"י מהנדס האינסטלציה מטעם המבמיקום שייקבע ניקוז ת ביוב ושוחו התהינר הפרטית ע לכך שבחצהקונה מוד .5

גוע באיטום המרתף וכן ס"מ טוף ו/או פרלייט ו/או אחר. על הקונה להקפיד שלא לפ 30נמצאת מעל מרתף חניה. עומק המילוי המינימלי 

אך לא רק, אי שתילת צמחיה  , לרבותהפרטית כאמור רות בחצרר עובשש) אפות (אם ירכות המשותהקונה לאפשר תיקונים במע מתחייב

 .למניעת קינון חרקים לת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס תקופתיבע

רכות מים, ייתכן מעבר מעכר. כמו כן ם בהכרח מסומנים בתוכניות הממערכת שלד הבנין (עמודים, קירות נושאים, קירות בטחון וכו'), אינ .6

הודע לקונה, כי  מוקדמת. בדיקהסה, פתיחה, וכו'), מחייב לכן כל שינוי (הרית ומחיצות. בתקרות, רצפות, קירו גז וכו' שורת,קל, תחשמ ביוב,

למנטים של מערכות הבניין מהמסומן בתכניות, של כלל הא תועבר אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה

רת היוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, מננרת מים, צנרת חשמל, צנרת בצ רת, תעלות ועוד כגון:תפות, צנן משונשאי של מערכותהמשותפות ו

יים, שטחים משותפים ובשטחים ציבורמ.א. ואוורור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בדירה, המחסנים, וחצרות, בחניה פרטית, ב

ו/או סגירה אחרת  מערכות כאמור יכוסו בתקרה קלהטת היועצים הטכניים. לפי החל ניות,כן בתן/ למצויימעבר למסומבקירות ובתקרות הכל 

 וישנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות.

 ים (ברזל)צנות מינרלוכן התחמ ,"עיניים" ידים,בדלי מרקם, גוון, גת כגון: היתכנו תופעות טבעיוובכפוף לתקנים, באבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .7

 .מוי חלודהבכתמים דת וטאבהמת

בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות . מידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםריצוף יעשו מרווחים (פוגות) בבחיפוי וב .8

 .(גרונגים)

 ת.וסגורתוחות או באריזות פ ריחות חריפים או רעילים, סנים דירתיים חומרים הפולטיםחל איסור חמור לאחסן במח .9

 ירה לקונה.נה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדעבודות בדירה ע"י הקו יבוצעו לא . 10

כאמור  לכלים אלו המינימליים עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישהלאחר קבלת החזקה, החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה  . 11

 ת אלו.אחראית לחריגה ממידו לא תהיה החברה כי, ספק יודגש. למניעת 3 חלק 1205תברואה) ובת"י  ת למתקניבהל"ת (הוראו

יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  רכשו ע"י הדייריםשי ,(ככל שקיימים) במחסנים . 12

 בלבדונפרד למחסנים  הרכוש המשותףהזנת החשמל למחסנים תעשה  מ

אך לא  עהטינים החלל ועלולים ליצור הפראזור תליית כביסה, מקיותקנו בבאם  ראווי' מיזוג ההחמים ויח של דוד המים מםמיקו  . 13

 פחות מן הקבוע במפרט.

) Aהם לא תעלה על (באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש של . 14

dB60י המתקן/ים.   לפי בולמי רעידות תחת רגל, וכן מתממוק היחידבו ה מקוםבאויר חם  מ' ממפוח פליטת 1.5חק של , במר

 .ץ האקוסטיקההנחיות יוע

הו או הקונה מצהיר שהוסבר שחל עליו איסור מוחלט לבצע כל שינוי הנוגע לצד חיצוני של הדירה ו/או הפוגעים בחזיתו או במרא . 15

הבניה ו/או בשכבות הריצוף ו/או  שינויים ו/או ההריסנרת ו/או ו במהלכי צהבניין, בייעוד חדרים ו/אברכוש המשותף או בשלד 

ו/או פעולות כגון אלה,  שקועים בתוך קירות הפרדה בין דירות פלזמה וכד', T.Vמסכי  רמקולים, ות התקנתהתקנת מערכות, לרב

ת. בתקנוונים ותרות בתקות הרעש המבאופן שתהיה חריגה מעל רמרעש ורעידות לדירות שכנות,  שיש בהם בכדי לגרום למטרדי

 פעולות ושינויים אלו. י לנזקים ולתלונות שיהיו בגיןלא תהיה אחריות כלשה למוכר

או אביזרים כלשהם שיובאו פריטים זק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, מוסכם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נ . 16

ביצוע העבודה אלה כולל לטיב החומרים ו/או  כל האחריות בגין ,מכןין לאחר רה ובים בדפני התקנתוזאת בין להקונה לדירה או לבניין,  ע"י

 הפריטים והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.,

 זאת על מנתעמדת הדירה לרשות הקונה ובשלוש השנים הראשונות מעת ה המוגן, באופן תכוף לפחות חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב . 17

 .א בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןחצץ), המופק מבטן האדמה והנמצבאגרגטים ( אלהימצול ן אשר עלראדו זדי גלסלק שרי
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רך מעבר דיירים בקומה בעתות חרום לצויתכן ובאחת מהדירות בכל קומה בבניין, ימוקם חלון/ דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל ה . 18

עת חירום יאפשר את קבע סורג קבוע בפתח זה, וכי בלוץ, מתחייב כי לא יידלת החי חלון/ מוקםותה רכש משר בדירה אומילוט. הקונה, א

 המעבר בדירה אל חלון/ דלת החילוץ.

ות, גינבשטחים פרטיים, כגון: ל הדיירים במבנה ואשר יעברו הודע לקונה, כי יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות את כל . 19

 קט."י החלטת מתכנני ויועצי הפרויפרן ומיקומן יקבעו עפטיות, מסות פרסומרפמחסנים,  חניות,

כים לכלל עוברות צנרות (מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השייאו המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, . 20

  מכך.עניין, על כל המשתמע ול לפי הוטיפ החזוקה לצורך תלאפשר גיש מחויבקים משותפים. הקונה הבניין, ומהווים חל

ים ושוחות של מערכות השונות (חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם פילרים (גומחות) עירוני . 21

 רו ע"י הרשויות.לתכניות הפיתוח שיאוש

ניה בנה, הועדה המקומית לתכנון ובה ע"י המוכר לפעול במגז שנבחרברת החשור איבכנון ותהה על פי י גז לאספקת גז מרכזי יהי/מיקום צובר . 22

 .ומשרד העבודה

 ות בריצוף זה.ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיענסיעה  . 23

 בלי לגרוע מכמות מקומות החניהוהכל מישור הרשויות, ן ו/או אהתכנו צרכים בהתאם ליקט ומיקומבמספר מקומות החניה בפרו יתכנו שינויים . 24

 הכלולה בממכר.

 .אסורה הכניסה לרכבים המונעים בגז פחמימני (גפ"מ), למרתפי חניה תת קרקעיים . 25

 ים./פים במרתףים או משותבשטחים פרטי ימני (גפ"מ),בגז פחמאחסן כל מתקן המופעל בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או ל . 26

בהתאם לאילוצי התכנון, יות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, ודים, אינם סופיים וייתכנו סטהפיתוח, והחלקים הצמ ת המגרש,גבולו . 27

 הרשויות. הביצוע ולדרישות

ר ברה כמאפשר בחיפי המפרט הך שסעיף ו/או סעיפים מסעיוזה עם הרוכש התקדמה הבניה כלמען הסר ספק במידה וטרם חתימת הח . 28

לשיקול דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות  בחר מתוך אחת האפשרויות בהתאםתאפשר בחירה. הקבלן ילם, לא תהוש

 בחירה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן.

 הגברנ], ת8.12.2016 - 10 מחייב מחיר למשתכן מהדורה[מפרט  1פרט להוראות נספח ג'במקרה של סתירה בין הוראות המ 
 , בכפוף לכל דין.ות הנספחהורא

 
 ו/או המכרז (להלן:"ההוראות") לבין המפרט לעיל הקוגנטיות הדיןהוראות אות החוזה ו/או במקרה של סתירה בין הורו כן, כמ-

  . תגברנה ההוראות.
 

________  ____________  
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   יכוייםז טבלאות –' גנספח 

  

  יםיכוריכוז טבלאות זי
  
  
  ותרות מיוחדהע

   08.12.2016  -  10וי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה במפרט המחייב של משרד הבינים לו הינם אך ורק הנדרשא יכוייםכוז זיר .1

  כוללים מע"מ.  להלןהמחירים הנקובים  .2

בלן קה/ הע"י החבר רוכש הדירהימסר לאלו  כותו לזיכוייםחברה/קבלן, על רצונו  לנצל זהמועד האחרון שעל רוכש הדירה להודיע ל .3

  .מהיום החתיב

  יתור לזכותו זו על פי כל דין.האמור תתקבל כוו מועדירה עד ההדאי הודעת רוכש  .4

 ו/או גורמים לעיכובבבטיחות  וק ובתקנים ו/או פוגעיםבחבדרישת הרשויות ,למניעת ספק יודגש כי לא יאושרו שינויים שאינם עומדים  .5

  לוס.כרי אקבלת אישות הבניין ובהתקדמות העבודה או השלמ

, התקנת דייר) להתקשר עם ספק מטבחים אחר שאינו ספק החברה,ובחירת הרוכש (הח המתוכננים מטבכוי בגין ארונות הניצול זי .6

  המטבח תתאפשר לרוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.

סיום מה התקנתם, יחשבו כיייים והסתו בנואקים מנטים יצונמצאים באלה ביוב,/מיםתקשורת/לחשמל/למניעת ספק יודגש כי צנרות  . 7

  מהאמור במפרט המכר. כוילחוק המכר לענין הודעת רוכש על מימוש זכותו לזי 6בתיקון כמשמעותו  הפריט"התקנת "

  ינתן כל זיכוי בגינו.שאינו מצוין במפרט המכר, לא בנספח זה ו פריט מתומחר לזיכויבמקרה של ציון  . 8

המוכרת הקונה על  /ורטים בטבלה זו, בחתימת החברהיט/ים המתומחרים והמפים, מהפרזיכוילותו ועל את זכש הקונה בפמימ .9

  נספח זה, יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.
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  : מקרא

  יחידה.  -יח'

  ר מרובע. מט -מ"ר

    מטר אורך.  -מ"א

  . חור+ עבודהחומר לבן+ חומר ש -קומפלט

  ודד. אחד ב פריט -פריט
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד - צהושא: ארונות מטבח, רחנ
  
עיף ס

במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
ן, כולל ארון תחתון/עליו( לכלל ארונות המטבחזיכוי 

), רז מטבח, חיפוי מטבחמטבח, במשטח עבודה, כיור 
 ר.במפרט המכי התיאור שלפ

 4,881 ---  ---  ---   מפלטוק

3.3.3 
כיור אינטגרלי), לפי  . כוללכללין רחצה (בחדר רחצה ארו

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

  
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים
  

  
  הערות:

  פריט+ התקנה. כל המחירים כוללים זיכוי  .1

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

ח' בש"ח לי
 סה"כ מותכ

   100 פריט קומפלט במפרט המכר. ור רחצה,  לפי התיאורברז לכי סוללת 3.6

3.6  
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידייםסוללת ברז לכיור 

 המכר.
   80 פריט קומפלט

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

3.6 
 טבמפרי התיאור ,  לפרפוץ)(אינט סוללת ברז למקלחת

 .המכר
   102 פריט קומפלט



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 

31  וךמת 31 'מע16.12.19תאריך:  / 123 מגרש/N,J מיםמפרט מכר למשתכן / דג / באר שבע -1ץ בוני הנגב בפארק פרפרץ בוני הנגב / / מסד לאיכות הבניה
 

  מחיר בגין זיכויים/חיובים -נושא: חשמל/ תקשורת
  

סעיף 
במפרט 
 המכר

  תיאור
 חומר/
  עבודה

  יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

3.7 
  

   72 פריט קומפלט זיכוי –תקרה נקודת מאור קיר/ 

3.7 
  

   78 פריט לטקומפ כויזי – רמאו בית תקע

3.7 
  

    48 פריט קומפלט  קודת טלפון נ

  
  

  :לטבלאות החשמל/תקשורתות הער
  ), במפרט המכר.5(טבלה  3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1
  סים לזיכויים לפני ביצוע.מתייח חשמל/תקשורת . מחיר המחירון2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      תאריך           נהתימת הקוח     


