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  510865058ע"מ ח.פ. ב אחים פרץפרץ בוני הנגב 
  
  

  16.12.19תאריך עדכון: 

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 5 מס' חדרים:

  *L,L :דגם

  )6 פרט לבניין ג'( קומות  א',ב' קומה:

 :(זמני) דירה מס'
4,7,10,19,22,25,34,37,40  
49,52,55,64,67,70,78,81  

 1,2,3,4,5,6 ין:בני
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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               

  חניה.מיקום הדירה בבניין, מחסן ו : 3סעיף               
  אור הדירה.ית  :4סעיף               
  חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

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

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

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

  
  .)1.1-1.6( קומהל ה של כדעווי הבניין, הקומות אורית  :1סעיף                
  .)2.1-2.19הבניין והגמר ( חומרי  :2סעיף                
  אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                

  גובה הדירה.            :3.1סעיף 
  הצמודים לה. ) רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2(טבלה    :3.2סעיף 
  ).3.3.1-3.3.3ורחצה (בח מט תונארו   :3.3סעיף 
  מתקן לתליית כביסה.   :3.4סעיף 

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

  ).4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה (  :4סעיף 
  .)5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן (  :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- .7.1.3( מערכות גז   :7.1 ףיסע    
  ).7.2.1-7.2.5בוי אש (סידורים לכי   :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     
  ספות.משותפות נו תכורעמומתקנים    :7.7סעיף     

  ).8.1-8.7(חיבור המבנה למערכות תשתית   :8סעיף 
  .רכוש משותף  :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     
  משותף הצמוד לדירה.לק ברכוש ההחל ש ורשיעו   :9.4סעיף     
  הבית.  החלטות בדבר ניהול סדרי קבלת : 9.5סעיף     
  שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.   :9.6סעיף     
  החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.   :9.7סעיף     

  
  נספחים

  
  תף.ת המשוהבי תומסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציג  נספח א'

  .ואזהרותהערות כלליות   ב' פחנס
  אות זיכויים.נספח ג'   טבל
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    חדרים L  ,5/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -שכונת הפארקשם האתר:

  __דירה מס':    

  __קומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  121מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דות), התשל"כר (דירוק המחי לפ

  2015- הותיקון התשע" ,2008  –(תיקון התשס"ח 

  ים שונים)יבעניין חיובים וזיכו

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה) כולל(                           

  

  
  )רה"חב"האו  /ת"וכר"המ ןל(לה      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    

  .121 מגרש:, (בחלק) 1חלקה  38602וגוש רשום  (בחלק) 17חלקה  38465ש רשום (בחלק), גו 1ה חלק 38464 וםרש שוג  1.1     

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

  

  .מקרקעי ישראל רשות: קרקעהזכויות בעל   .2   

  .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה      

  .קעי ישראלקרמ תושר: שם המחכיר  2.1      

  08.05.2017: ירהתחילת תקופת החכ 98 תקופת החכירה:  2.2      

  

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

 ה),שינ רדהמשמש גם כח ממ"ד,  –חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן  2 שינה הורים,חדר  ,פינת אוכל, מטבח : כניסה, חדר דיורבדירה  .4

  מרפסת שמש. ,מרפסת שירות, (בית שימוש נפרד) אורחיםשרותי  ,מקלחת)( הורים חדר רחצה, )אמבטיהרחצה כללי (חדר  פרוזדור,
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    שטח הדירה  .5  
  והמחושב לפי כללים אלה: ,___ מ"ר - כ :הואשטח הדירה       

  קירות החוץ של הדירה. יים שלהחיצונם הינפהעוברים על  השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים  (א)      

   –לעניין זה         

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

  דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין          

  במרכזו של קיר החוץ;האמור ר קו המצולע רה אחרת יעבודי ןיבכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה ל         

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

  ה.ירדב םסכום שטחי כל המפלסיכל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי   )ב(         

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

  המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט           

  –התש"ל אגרות), יו ותנא ,ר(בקשה להיתואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת  )ד(          

  בניה (בקשה להיתר). התקנות התכנון ו –(להלן  1970           

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיףשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה  )ה(         

  

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

דמוי תקרה (לא פרגולה) הנמצא  הכוונה למשטח מלא [קירוימתוכה מרפסת שמש מקורה  ,מ"ר ___ -כ :)1(טחשמש בשת ספרמ  6.1     

  מ"ר. ___ -כ: בשטח, אחת מעל בלבד] קומה

  חניה:  6.2     

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

  : ___,לא מקורה מס'חניה  -      

  המוצמדת); הם החנים סימון מקועה ני(יש לצרף תכנית שטחי הח        

  המוצמד);ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן יש לצרף תכני ש,כככל שנר( ,מ"ר ___ -כ: )2(בשטח, _____מס' מחסן   6.3      

  אין. :)3(דירתי בשטחמרתף   6.4     

  אין.: בשטחמוצמד לדירה גג   6.5      

  ן.אי: )4( ');מרוצפות ואחר ותה/לרבות שבילים ורחב בשטחמוצמדת לדירה  חצר  6.6      

  . שטח)ו(מהות  ים את הדירה באופן בלעדי יש לפרטםשאו משמ נוספים המוצמדים /חלקים/אזורים,טחיםאם יש ש  6.7      

  ממפלס רצפת הדירה). מוכהנ(יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה כמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה       

         

  ם:הערות לחישובי השטחי        

  ע הנוצר על ידי הקווים להמצומרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך חה של ת לדירה; שטיחיצונ מרפסת –" משמרפסת ש"  .1     

  של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר       

  במרפסת.       

  ע כפוף יהרק לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, חות או בבשלמ מקורה חשופה ו/או ,הכוונה "שמשת ספרמ"מובהר כי         

  שיש בה כדי להשפיע על  להוהן מחוצה  הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום       

  .שיפת המרפסת לשמשח       
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  רה יבינו לבין חלק של דהמחסן מפריד ; כאשר קיר הקירות ת שטחבתוספ ןקירות המחסין ח הכלוא בטהשא , הושטחו של מחסן  .2     

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

  ס"מ;  20  בעובי וץרות החמתחת לקיטי פת שטח תיאורסתוב ץ של המרתף, הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף  .3      

  כאשר קיר המרתף  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;חלק של דירה אחרת  ריד בינו לביןכאשר קיר המרתף מפ       

  ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף        

  ע במפרט המכר ופיהמ חצרח השט בין 5%של עד יעור יה בשיותר סטת; פה, את שטח הקירות התומכים בהיקכולל חצרשטחה של   .4     

  לבין השטח למעשה.       
  

  סטיות קבילות:  .7   

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

   לה יה גדוצר תותר סטיין שטחה של חיענל ובין השטח למעשה; ואולם 6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%סטייה בשיעור של עד   (א)      

  לעיל. 4והערה  6.6מפורט בסעיף ר כיות       

  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המידוסטי        

  ל.לעי 6-, ו5ם ייפסעמשטח הדירה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר), המפורטים ב 2%יעלו על        

   הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה למעשה זרים במפרט ומידות האבזריםבין מידות האב 5%עור של עד שיב טייהס  ב)(     

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

      

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

  08-6490730:טלפון  
       
  ע, באר שב31שד' שז"ר   :כתובת  08-6490943  ס: פק

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
  
  

  א.ד כהן בע"מ "):המהנדס(להלן " שם האחראי לתכנון השלד  .9

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

 yosi@adcohen.co.il:"לדוא  
 

  

  ואביזריהנה, הדירה, ציודה ין, המבהבני תיאור  ב.
  

  בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות אאהמוכר רש     *  

  .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית     

  .הבניה תרהית קבל מועדלתקפים והתקנות, ה ילראישהתקן ה כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות  *  

        

  תיאור הבניין  .1
  

 והכולליםהנמצאים במגרש אחד  ). B ,1B ,C ,1C ,2C, 1E( דומים בניינים 6אחד מתוך " גבוה" ב משפחתיר בנין מגורים    1.1   

  ).B ,1B ,C ,1Cמתחת לבניינים (קומת מרתף משותפת       

        . הבניינים ירשמו כבית משותף אחד רב אגפי.החברה החלטת ים לפיביל או בשלבנים יבנו במקיניהב                         
  

  ;, הכוונה למגורים בלבד(*)דירות בבניין; דירות למגורים 1E: 11 ןבבניי, דירות למגורים B,1B,C ,1C ,2C(: 15( בנייןכל ב     1.2              
  

  ערכת חדרים שנועדו למגורים,או מחדר  -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד"של) התדירות(לפי חוק מכר   (*)  

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

  

  B ,1B ,C ,1Cקומת מרתף מתחת לבניינים 
  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) ייןת לבנעובהק

 מספר דירות

  בקומה
 הערות סוג השימוש

  מרתף קומת
  1 -  --- 

מבואות, , מעברים, עותחניות, מיס כללי:

 מאגר מים וחדר משאבות,מדרגות,  יחדר

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 המתכננים והרשויות.

  

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים 

/ים סמוכים מוקמו בבנייןיו /או

 ן. הבניי וישרתו

מם הסופי של המתקנים קומי

יקבע  נותוהמערכות בקומות השו

  לפי החלטת המתכננים.

 

  :B ,1B ,C ,1C ,C2בבניינים   

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קעקר ןלבנייסה יכנה קומת

, כניסה (לובי) תת גן), מבוא(דירו מגורים

רכות ומעמתקנים , , חדר מדרגותמעלית

  טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

 1-3 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

מעליות, חדר מבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  .ותדרישת המתכננים והרשוי

 

 --- 

 2 4 יםורמג קומת

ר , מעליות, חדמבואה קומתית ,יםורמג

לפי ות מתקנים ומערכות טכני, מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 5 (פנטהאוז)

, חדר מעליתמבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  יוןלע גג
 ---  -- -  (ראשי)

אריות, מתקנים מערכות סול, ותמדרגחדר 

ת), לפי טיוטכניות (משותפות/ פרומערכות 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  סך הכל קומות 
  למגורים

 
6  ---  ---  --- 

  סך הכל קומות 
 B ,1B ,C ,1C  7לבניינים 

  ת מוסך הכל קו (הראשי). נכלל הגג העליון לא במניין הקומות
  2C  6 ןלבניי
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  :E1בבניין 

  

   :והבהרות הערות

  והבניה לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון עת יא הכניסה הקובהת סויזו מהכנילבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש   )א(

  . ה להיתר)]קש(ב   

  מתן שרות  לאפשר או ואף לשנות מיקומם,ם לבטל מתקנים או ייעוד או המתכננים להוסיף או הנחיות התלפי שיקול דע החברה זכאית  )ב(

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

  מקובלת ה וכו' ו/או בשיטה '..: קרקע, ביניים, א', בתנות כגוןעל עשוי להשהקומות בפו י. כינוינו נומינליומות במפרט הכינוי מס' הק  )ג(

  .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'    

  

  )ראשיים( משותפים מדרגות יחדר  1.4   

   ס הגג.עד למפלו ם)(באם קיי תףרמממפלס קומת מקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1 נייןבל בכהמדרגות  ימספר חדר      

   אין.: ספיםרגות נוחדרי מד     

   ,6 )ללא מרתף( C2ן . לבניי7לבניינים עם מרתף :  מספר התחנות לכל מעלית; 1: בכל בניין עליותהמ מספריש;  מעליות:  1.5   

  .5(ללא מרתף)  E1לבניין     

  אין. :(*)שבתמנגנון פיקוד   .6: בכל בניין לכל מעליתוסעים נ רפסמ     

  .ןאי מר:עמדת שו  1.6   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  י או תיאורנוכי
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) ת לבנייןעובהק

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 2 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מגורים (דירות גן), מבואת כניסה (לובי), 

, מחסנים, חדר מעלית, חדר מדרגות

שת של לכלרווחת הדיירים (משותף 

), B,B1,C,C1,E1הבניינים במגרש 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 המתכננים והרשויות.

 --- 

 1-2 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

ה קומתית, מעליות, חדר ואבמ ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

 2 3 מגורים קומת

מעליות, חדר  ,יתמתמבואה קו ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  .ים והרשויותדרישת המתכננ

 

 --- 

  ונהם עלימגוריקומת 
 1 4 (פנטהאוז)

, חדר מעלית ית,מבואה קומת ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

ריות, מתקנים אולס חדר מדרגות, מערכות

לפי ניות (משותפות/ פרטיות), ומערכות טכ

 ויות.תכננים והרשדרישת המ

 --- 

  קומות סך הכל 
 ---  ---  ---  5 למגורים

 (הראשי). נכלל הגג העליון לא במניין הקומות  5  ת סך הכל קומו
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  :(בכל בניין) חומרי הבניין ועבודות גמר  .2

  
  .תו/או מתועשת ו/או משולב רגילה: שיטת הבניה; לפי תכנית מהנדס השלד שלד הבניין:          2.1

  ; השלד דסהנשובי מ: לפי חיביוע .םם/טרומייו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשי בטון מזוין מר:וח: קעת קומת קררצפה ותקר           2.2

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .1045 ל מס'לפי תקן ישרא :תרמיבידוד                  

    .ת החלקהענילמריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי     

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי ;השלד מהנדס יחישובלפי  עובי: .בטון מזוין :חומר :רצפה ותקרה קומתית          2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  ד אקוסטי:בידו     

   .השלד ובי מהנדסחיש לפי :עובי. : בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון,חומר גגות הבניין:           2.4

   .1045י מס' תקן ישראל פיל :רמיבידוד ת .עץהנחיות היוי לפ שיפועי ניקוז ואיטום:     

  בדופן פנימית של קיר  באם מכלול מתועש, .הרגיל מתועשת בשילוב קירות חוץ:  2.5

  .1045ישראלי מס'  לפי תקן :רמיד תדוביהמהנדס. תכנון : לפי עובי .או בלוק תאי  החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,

  לי.תו תקן  ירוק" של מכון התקנים הישרא" בעלייהיו  ת פניםוקירו תקרותצבעי  :בשיטה                 

  ר קירות חוץ:גימו  2.6

  בניה.הר יתו/או חיפוי קשיח דוגמאת קרמיקה. הכל לפי התנאים בה. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי /ציפוי,חיפוי  2.6.1  

  ; הבניהבהיתר לפי התנאים  פויים אחריםמשולב עם חי שכבות) 2: טיח (טיח חוץ  2.6.2  

  וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית. ן, גוו: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגחיפוי אחר  2.6.3  

  

  שולב, לפי מ או/ו או בלוק תאיו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות  2.7

  . 1חלק 1004ל פי ת"י נדרש עוסטי הוד האקשיעור הביד רה יעניקו אתהשלד והיועץ ובכל מק מהנדס נחיותה   

  .: בטון ו/או בלוק ו/או משולב, גובה לפי תכנון האדריכלחומר וגובה: ל שיש)ת (ככמרפסוקיר הפרדה בין   

  

  ראשי: מדרגותחדר   2.8

גות י המדרראקוסטי לחד, הבידוד הדסלפי חישובי המהנ עובי:ין או בנוי או משולב. ן מזובטו: חומר: קירות מעטפת  2.8.1  

  יבוצע על פי הוראות כל דין.מעלית וה

, בעל "תו תקן חיפוי בשיפולים+ צבע אקרילי בצבע אקרילי עד תקרה גימור, שכבות),  2( : טיחחומר: פניםירות גימור ק  2.8.2  

  .ירוק" מטעם מכון התקנים

  ם. התקנימכון  ירוק" מטעם בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחחומר: גימור תקרה. תקרהלגובה:  דע    

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

הכל ופסים מחוספסים כנגד החלקה,  םיסטודהתקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפ

  . 2279בהתאם לת"י 

  .1142בהתאם לת"י , ז יד)משולב (לרבות מאח בנוי אות או : מתכד/ מאחז יקהעמ  2.8.4  

    באמצעות חדר המדרגות.: (ראשי) עליה לגג  2.8.5  

  

  : ופרוזדורים לדירות קומתיתמבואה (לובי)   2.9

צלן, יט פורמיקה או גרננסורה או קר גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן: רחומ: מבואה קומתית גימור קירות פנים  

  בע אקרילי ("בעל תו תקן ירוק")  עד לתקרה.יח וצה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טד לגובע

  כת לא יבוצע מונמ (במקרה של תקרה מלבין סינטטי ("בעל תו תקן ירוק"): טיח + צבע חומר: גימור תקרה  

  .לןט פורצגרני ורה אואבן נס: צוףירטיח מעל תקרה זו).                

  ח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).: פותארונות למערכ: כמו מבואה קומתית . ם לדירותפרוזדורי
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   :בכל בניין ראשית מבואה (לובי) כניסה  2.10

יפוי ניסה, מעל החת עד לגובה משקוף דלת הכל או גרניט פורצלן), לפחורגי( אבן נסורה או קרמיקה: חומר: ימור קירות פניםג

   ילי ("בעל תו תקן ירוק").בע אקרטיח וציבוצע הקשיח 

  או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנהמלבין סינטטי דוגמת פוליסיד + צבע  : טיחרחומ: תקרהגימור 

י אלבתקן הישר , והעומדיםמ"ר 0.64-שטח אריח בודד לא יפחת מוצלן רפוט אריחים מסוג גרני אבן נסורה (שיש) אוחומר: : ריצוף

  .לקהלמניעת הח

, בחזית 816לות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י היו בערקע ליד דלת הכניסה לבניין ויוקמו בקומת הקבות דואר ימית

  ת הרשות המקומית.שריד הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי

  יצוני בלבד).נור (צד חבת בועח צ: פותלמערכ ארונותמתית. : כמו מבואה קופרוזדורים לדירות

  צבוע בצבע סינטטי דוגמת פוליסיד (למעט גומחות, ארונות חשמל, מים וכו').  רה טיחקורות ותק פרוזדורים למחסנים:

  ).פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד ארונות למערכות:

  התקנים.   מטעם מכון קן ירוק" ו תבעל "תסינטטי , ן במלביצבוע ן בטו: גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה  2.11

    במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.בוע ון צ: בטחומר: ימור תקרהג  

  ,.משתלבת או באבן קחלומ בבטון יעשה החניות או המרתף רצפת גימור: מקורה גימור רצפת חניה  

  .6.1.3 פיתוח סעיף : ראה עבודותגימור חניה חיצונית לא מקורה  

   :וש משותףלשימ חדרים  2.12

  .)חדר/ים טכניים (ככל שיהיו  

ארונות חשמל,  (למעט גומחות,מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. : טיח + צבע ר קירותגימו  

   או משולב,./ו משנה תקרת ו/או ילבין סינטטמבח צבוע ו טיו/א מלבין סינטטיצבוע בטבעי בטון  :גימור תקרה. )'כוו מים  

  או משולב.או פורצלן ה או טראצו ריחי קרמיק: בטון מוחלק או אגימור רצפה  

  
   :הערות

  עם מכון התקנים.טמ ק"צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירו בבטון או פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

    .למניעת החלקה 2279תקן הישראלי שות היאם לדרקה בהתה נגד החלהיי המשותפים) (בדירות ובשטחים בנייןבריצוף . 2

  
  

  בעלת פתיחה הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר  וזיגוג) אלומיניוםמשולב במכלול המבואה (: יש, ןבנייכל לת כניסה לד  2.13

  .)3.7.8ום (ראה סעיף קטרינ, כולל אשמן

ר למילוט מחדדרישות הרשויות והיתר הבניה), לפי  ם מזוגגאלומיניואו  (מתכת עפ"י תכנית .: ישיןילבנ נוספת, דלת כניסה/ יציאה    

  מדרגות דרומי בקומת הקרקע.

  יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אש. טתחלדלתות חדר מדרגות: דלתות אש/ עשן, סגירה אוטומטית באש או סגירה ידנית, לפי ה       2.14

  .כלדריהא תכנוןלפי חומר וכמות,  ,אורית :וש משותףת חדרים לשימוחלונודלתות  .פח דלתות ם:כנייים ט/דלתות חדר   

    אין.  :דלתות לובי קומתי  2.15

  .: ישמשותפים וחלקים יםדרח ,ים טכניים/חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים, , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה  2.16

    מתוך הדירהשבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן נגנון מה, ומבכל קוהדלקת אור  ים יהיו לחצןבבניין המגור               

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות               

   האדריכל.תכנון )  בגוון לפי דלבב החיצוני פח מכופף צבוע בתנור (בחלקם ארונות חשמל, גז ומים: חומר:  2.17

  או ן, רד לכל מחסהתקנת מונה נפאו לחילופין  נים למונה נפרד,כל המחס ל שלת החשמחיבור הזנו :דירתייםנים תאורה במחס     2.18

  .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן 

  י ין/ים לפשל הבני הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף : יש.תפוותלמערכות אלקטרומכניות משלתאורה וחיבור חשמל     2.19

  בניין/ים  וישרתו גם בבנייןו/או ימוקמו  /ים סמוכיםבניין, אך ימוקמו בבניין ותפות אשר ישרתו הרכות משנו מע(יתכ ההחלטת החבר   

  , בכפוף לאישור הרשויות השונות).סמוכים
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  פרטי זיהוי) –' א תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק  .3
  

  גובה הדירה*:  3.1  

  .)בתקנות התכנון והבניה (כאמורמ'  2.50-חות מפ לא: רהד תחתית התקפני הריצוף עגובה הדירה מ     

  מ'; 2.05 -: לא פחות מרוזדורשרות ופחדרי גובה     

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

  מ'; 2.05 -מחות פ אל :*גובה חניה מקורה (באם נרכשה)    
  

  מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי ה. בכלות משנת ותקרמכות מקומיו, בליטות, הנלמעט תחת קורות, מערכותהערה: *  

  על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין. ירהבי חלקי דהקבוע לג   

  

  המשמשים אותה.מדים לה או צמוה בדירה ובשטחים רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'   3.2  
  ).טבלה זו אחרשל /הבהרות, (ראה פרוט יתר בהערות    

  

 )1(ותחומר קיר ראותי
 )2(גמר קירות ותקרות
 )4(פויומידות אריחי חי
 )(בס"מ

  )4(וחיפוי  )3(ריצוף
מידות אריחים (בס"מ)

  ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

  בשקלים חדשים
 הערות

 ראה פרוט בהערות בהמשך.  אין )3(ראה  )2( ראה)1( וןבטון, בלוקי בט כניסה

 .ראה פרוט בהערות בהמשך  אין )3( ראה )2( ראה)1( וןבלוקי בטן, בטו  ר דיורדח

)1( ון, בלוקי בטוןבט  מטבח
בגובה  חיפוי לכל אורך משטח העבודה   אין )3(ראה  )2( ראה

. מעל משטח ארון תחתון ס"מ 60-כ
  ).םייק (באם למעט אזור חלון

  ראה פרוט בהערות בהמשך.
  ---  )4(ראה חתוןתן חיפוי מעל משטח ארו

 .משךבהערות בהראה פרוט   אין )3(ראה  )2( ראה)1( קי בטוןבטון, בלו  כלנת אויפ

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

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

  יםצה הורחדר רח
 )לחת(מק

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

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

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

 .ךהערות בהמשראה פרוט ב ןאי )3(ראה  )2( ראה )1( בטון, בלוקי בטון שינה ריחד

 דממ"
   בטון מזוין

 לפי הוראות הג"א
 .בהערות בהמשךראה פרוט  ןיא )3(ראה  לפי מפרט הג"א

  חדר רחצה (כללי)
 (אמבטיה)

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

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

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

)1( טוןון, בלוקי בטב שרותי אורחים

עד הדלת לפחות. לגובה חיפוי קירות  אין )3(ראה  )2( ראה
  מ'. 1.50גובה 

ומעל טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן 
  מטעם מכון התקנים. ק"רוי
 ראה פרוט בהערות  בהמשך. 

 ---  )4(ראה  פוי קרמיקהיח

הערה  בהערותראה פרוט ה: מעק אין )3(ראה  )2( ראה)1( בלוקי בטוןן, בטו שירותסת מרפ
 .בהמשך

  .2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין )3(ראה  2.6ראה סעיף )1( בטון, בלוקי בטון מרפסת שמש 
 ה גם פרוט בהערות בהמשך.אר

  3.4ה סעיף אר אין  אין  )2( ראה )1( קי בטוןבטון, בלו  מסתור כביסה

  דירתי מחסן 
  )שהוצמד(ככל 

 )1( ןבטון, בלוקי בטו
צבע קירות ימור ג .טיח

אקרילי. גימור תקרה סיד 
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן
עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין

 החברה צגממ  האדריכל/המהנדס.
  לבחירת הקונה
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  :לטבלהוהבהרות הערות 
  

  ניתן שמעטפת הפנים  יו כאלהככל שיה -למחצה/ מתועשים (בדופן פנים של קירות מתועשים איבלוק תטון/ב קי/בלובטון :קירותחומר   )1(

. בידוד 1045וונטית לרבות בת"י להרה של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינ

ייבנו צה בחדרי רח גבס. : בטון/ בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי/ בלוקייהיו ממית): קה פניהפנים (חלו ורים). קירותתרמי של בנייני מג

  בטון".  ע"י היצרן או בלוקי"עמידים למים" המוגדרים בלוקים מהקירות 
ת או בשיטה מתועשו החוץ יבוצעבאם קירות  בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. .ונטייםורלה ודרישות התקנים : טיחגמר קירות  )2( 

  ות גבס.יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוח למחצה,תועשת מ

  כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.  : לבן.גווןה בצבע אקרילי. צביע   

  לבן. גוון: דומה. או חומר פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  . : טיחותרתקמר ג

  , R-9יקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ינה והחקות התקודריש התנגדות להחלקה, 2279ת"י מד בדרישות סוג א'. העו :ריצוף  )3(  

  שאחת  חותדוגמאות/גוונים לפ 3 - סדרות של ריצוף ו 4בין רה מחיבל לכל מידת אריח יוצגו לקונהאריחים מסוג טראצו, שיש, גרניט פורצלן.     

  חלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים ת ההדרגת מניע ס"מ. 33/33 -  ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות יטרלי. נ - ר ון בהימהן היא בגו    

  שתציג חת מדוגמא/גוון/מידה, תעשה מאכש רוה בחירת . ומרפסת שמש ושירותים, מרפסת שירותבכל הדירה למעט חדרי רחצה אלו.     

   ל ידה.ע ספק, שיבחרהחברה או ה    

התנגדות להחלקה,  2279ד בדרישות ת"י העומ ס"מ, 33/33 -במידות כ. סוג א': ומרפסת שרות שירותים ,רחצה בחדרי ריצוף -    

טרצו, שיש, גרניט , אריחים מסוג R-11ת לחוברצפת תא מקR-10 ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה 

 ניטרלי. - היר ב הן היא בגווןלפחות שאחת מדוגמאות/גוונים  3 - וף ושל ריצסדרות  4בין רה מחילב גו לקונהידת אריח יוצפורצלן. לכל מ

 חברה אוג הצישתהרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירתדרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

   הספק, שיבחר על ידה.

ן ת מהן היא בגוודוגמאות לפחות שאח 3 - סדרות של ריצוף ו 4ן מבי לבחירה, ס"מ 33/33 -ות כידבמסוג א'.  :במרפסת שמש ריצוף -

ה שתעש בחירת הרוכ המתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.ניטרלי.  - בהיר 

  צורך בשיפולים). ח, איןוי קשיה בחיפר החוץ מחופשבהם קיומות (במק הספק, שיבחר על ידה.ממבחר שתציג החברה או 
ניטרלי.  –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  3מבין לפחות  ת הרוכש. לבחיר- קרמיקה  סוג א'. :תיםרושיו חדרי רחצה חיפוי  )4( 

   ל ידה.יבחר עאו הספק, ש שתציג החברה הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה, ס"מ. בחירת 30/60- כ ס"מ או 25/33- כ במידות

עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע  א שינוי מהמחירוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת הקונה לליפ(ח    

ס"מ ללא  33/33- כ ,ס"מ 20/50- כ ומות למפרט וכן במידות נוספותדת דובהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המי אקרילי).

זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפות וחיפוי קרמיקה סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי  ויה תבוצעלצנרת גל רה.יר הדיל שינוי במחכ

  עת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.ימנל והנקזים באזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיים

גמאות/גוונים שאחת דו 3ות בין לפחבחירה מס"מ,  20/20 - ו/או כס"מ,  10/20 -כ במידותא', ג סו –ה קרמיקקירות חיפוי : מטבחחיפוי ב   

לפחות לכל אורך ס"מ  60בה גוב   ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.ניטרלי. בחירת הרוכש תעשה  –מהן היא בגוון בהיר 

של החיפוי  רי התנור וסביבו בקו הסף העליוןת תואם מאחוחיפוי קירו BIחידת נור אינו ביון.  כאשר התמשטח העבודה (מעל ארון תחת

  מ' מעל הריצוף). מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.  1.50מי ועד הרצפה (גובה הקר

 דבודהאריח הח . שטלןקב/היזם ירתו לפי בחטראצאו  גרניט פורצלן ריצוף ס"מ, 33/33 -במידות כא'. ג וס (ככל שנרכש): ריצוף במחסן  )5(  

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   הערות:  

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

  לו שנבחרו ע"י החברה.אמ גםמוצרים שונים מספקים שונים,   

מת עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגיניום משולב ה אלומה) מעקר הבניע אחרת בהית(באם לא נקב עיצוב מעקות המרפסות – מעקה

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

  .ס"מ 2 -כעד  םחללים סמוכיבין ל ומרפסת שרות, בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – הפרשי מפלסים  

  האדריכל. תכנוןלפי  ,גובה/רוחב) ס"מ 20בתקנות (עד המותר גובה  ה) עד(מדרג /מונמךמוגבה יתכן סף/גג, ביציאה למרפסות שמש  

  בה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה.גו  - קירותוי חיפ  

  לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 - רכם פחות מת קמורות שאווינפ באם יש ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  –פרופיל פינות בחיפוי 
  טבעי, ן היא חומרשהאב יא בחשבון...יש להב ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -ף/פרטי)המשות ו בשטחשיותקנ טבעית (ככלאריחי אבן   

משמשים במערכת הם חיגוון הלוחות או הארי, בנוסף נאמר בתקן זה.... גידים והבדלי גוון ומרקם עלולים להיות בו נימים,ש

  .וקהלבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזברצפה יחים שאו הארבין הלוחות שוני בגוון  יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 
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  למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה. - רקהליטוש/הב  

  ו ו/א דהפל ו/או טון) עץ ו/או ברבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכרה להתקין, ומבהחר ככל ותבח( – , קורה/ותרגולהפ  

  משולב,   

 בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכות למעט "מ לפחות,ס 7בגובה (פנלים) מחומר הריצוף  –שיפולים   

  ג).נרו(גואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות   

   לפחות. מ"מ 3של  אריחים (פוגות) מרווח ביןוע ביצ רשנד, וקרמיקהבאבן טבעית  נים לריצוףלפי דרישות התק – מרווחים (פוגות)  

  חות.מ"מ לפ 1טראצו לריצוף   

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

  שצורף להסכם הרכישה). 

  ארונות:  3.3
 ,חה של הכיוראים להתקנה שטות לכיור, חיתוך פתח המתמגירות, מדפים, תושבדלתות, כלול רון יאה ן:בח תחתוארון מט   3.3.1  

  (כולל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה), הכנה למדיח כלים.  הכנה לכיריים מובנות

  . MDFון עץ מעובד (סנדוויץ') או קי הארשאר חלדיקט. ן יהיה מעץ '), וגב הארוגוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד (סנדוויץ                    

  מעל    ס"מ לפחות 90 -כסף עליון של משטח העבודה יהיה  ס"מ לפחות. גובה  60-כת הדלתות, יהיה , כולל חזי רוןעומק הא    

      הארון.תחתית ות של למניעת רטיבי עמיד למים ס"מ ובחיפו 10-הארון הגבהה (סוקל) בגובה של כ תיתבתח. סף הרצפה           

  עומקו. ו ולכלפחות לכל גובהס"מ ל 60ב ברוחרות יהארון יכלול יחידת מג           

                    5רוכש מתוך ירת הלבח. קהייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ידיות:יותקנו "פתרונות פינה".  ות הפינה של הארוןביחיד

  וגמר  פנימיציפוי ה. "י החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברוצגו עלי) שיר ניטרבן ואחד בהית (מהם אחד לגוונים לפחו

  ;ראה הערה בהמשך :אורך הארון* מידות)1(ו/או מלמין בגוון לבן.  קהייפורמ: מדפים                   

     ראה נספח ג' ון המטבח התחתון:וי בעד ארכזיל מחיר    

          

אבן מ ס"מ 2-מפחות בעובי לא  לבחירת הקונה משטח עבודה תיאור: :ולכל אורכו תחתון ל ארון מטבחטח עבודה מעשמ

 יםעם שולי), לפי העניין  1,2 (חלקים 4440דרישות ת"י ל פולימרית (כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך), העונהטבעית או 

יותקן קנט  חף המשט. בהיקל כיורקנה שטוחה שיותאם להתטח המשמ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם. ס" 2בלטה של הב

עם עיבוד בחזית המשטח ככל  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאונה רע"י המוכר (הק עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע

  ן אי ביצוע זה). יבגי . לא יינתן זיכוהנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח

   ן,לפי ארון המטבח חלק תחתומידות: 

 3/המוכר תציג בפני הקונה על ידו. בחברה ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ואות שיוצגו מגוון  דוגמ ה מתוךלבחירת הקונ גוון:    

    לוח בודד אחד). אולה . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבק)(אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי גוונים לפחות       

      

  .איןארון מטבח עליון:   3.3.2  

  

    כיור שולחני הכולל מונחתלוי או רספה, עץ סנדוויץ' או טהעשוי תחתון  ארון (כללי), רחצה בחדר: )(צייןת אחרים ונואר  3.3.3  

  ס"מ לפחות.  80 ך אור :מידות קוורץ (אינטגרלי) או שיש, לרבות מגרה/ות, דלת/ות וצירי נירוסטה.ניאו מחרס או       

  לפי החלטת  גוון: הארון. לפי יצרןמין ו מל/או קהייפורמ :פנימיציפוי . קהייפורמציפוי חיצוני:      

  החברה.     

     ראה נספח ג' הרחצה:ון כוי בעד ארלזי מחיר
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              :הערות
  מחושבת הקיר (פינה ככל שקיימתידה לאורך המד. אורך מטר 06.מטבח ארונות  של תחתוןארון  אורך מדידת   )1(

 הארונות המשולבים בתוך(למעט מקרר)  כיריים וכיו"ב יח, תנור,למדים ועדהמי . חללים)באורך הארון פעמיים

    זה. אוריה מתייחשבו כסטי המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. ך הארונותיכללו באור
מטבח גב ארונות התכן ובקיר שבהקונה לקחת בחשבון כי י ות המטבח וביצוע עצמי, עלנרוא במקרה של זיכוי עבור  )2(

  וקה.ח/ים אלו לצורך תחזקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתגישה לפתח/י  יימיםק
  תכנון הארון לצורך התקנה של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה.           )3(

קומות מב פים,דלתות ומד תלרבו ,למותושב המטבח ארון לספק את המוכר על ,להתקינם שלא ונהקה טליהח  -

נדרשות של מים וניקוז למדיח תחת ם) ולרבות ההכנות הם החשמליים המובנים (ללא חלליו להתקנת הכלישיועד

  רה תנחה את הרוכש.בהחש באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועדהכיור. 

  

  מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

  תליית הכביסה. למתקן ישירה ה גישהשר ממנו תהיבקיר חוץ אח פת

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של  5כולל גלגלות,  ניצבים גולוונים)ממתכת (מ מוטות 2: (קטנה) מיתקן לתליית כביסה  

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

  עו מתקן ממתכת בחצר או במרפסת משממתקן שווה ערך לתליית כביסה ( ווה ערך בחצרמתקן שיותקן אפשר שירות הגן: דל  

   5תקן יכלול לפחות מה ר.מגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות המבנה. המתקן יהיה יציב ומקובע לקי  

  וניתנים למתיחה. UVקרינת ידים לים, עמאיכותיחבלים יהיו ס"מ. ה 160ל חבלי כביסה באורך מינימאלי ש  

  5100מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי  :תיאור: תוכנן)ל שמ(ככ מסתור כביסה  

עלולה להיווצר הפרעה לתליית פריטי  זהה : בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרהערה

   .בהמחיי הכתוב במפרטאך לא פחות מ כביסה גדולים  

  

  

  

  

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

 ים: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברהערה  
  שך.ות בהמת נוספם הערובניה. ראה גות התכנון והופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנחה  

  
  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
 ומידתכמות 

   הפתח
 רוחב)(גובה/  

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

ץ (ע מרחו
ניום/ אלומי

מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

/כיס/אחר)ררנג

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

יםחומר שלב
סוג פתיחה(ציר/

ע.כ/נגרר/ כ.
כיס/חשמלי/אחר)

 כניסה

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 - -- ---  95/205- כ

 חדר דיור

1 

אלומ' מזוגג
  וטרינה,

 נגרר כ.ע.כ

-- - 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  יחשמל גלילה
 ידני גיבויכולל 

 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

 --- 

 ---  --- 

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ --- 

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 רגילהר צי עץ

1 

 .כנגרר כ.עוגגאלומ' מז

1 

 גלילה ידני 'אלומ אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ
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 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
 ומידתכמות 

   הפתח
 רוחב)(גובה/  

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

ץ (ע מרחו
ניום/ אלומי

מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

/כיס/אחר)ררנג

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

יםחומר שלב
סוג פתיחה(ציר/

ע.כ/נגרר/ כ.
כיס/חשמלי/אחר)

  ממ"ד 
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
לפי  דהפל

 א הג"
ילה). ציר (רג

 פתיחה חוץ

1 

אלומ' מזוגג

ציר רגילה או 
  כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 --- - -- 

 ררת/יםיסים, הנג, הדף ורסגז דה נגדפלו שתיים, כנף אחת א
         לפי הנחיות הג"א. לכיס. 

 ---   ---  

3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

4חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 .כנגרר כ.עוגגאלומ' מז

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

ה רחצח. 
 הורים

1 

 ר רגילהצי  עץ 

1 

אלומ' מזוגג
  נטוי

 (קיפ)

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  45/75- כ 70/205 - כ

חצה ר ח.
 )האמבטי(

 

1 
   + עץ 

 אור-/צוהרצו
 רגילהר צי

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  +)(קיפ

חלק קבוע 
 תחתון

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  --- 

שרותי 
 אורחים

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 --- -- - - -- 

 -- - ---  70/205 - כ

מרפסת 
  שירות

1 
 ציר רגילה עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 .ע.ככ אלומ' אלומ'

  135/85- כ  ---   80/200 - כ

דירתימחסן 
  צמוד
(ככל 
  )שהוצמד

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 ילהרג ציר
 --- 

 ---  --- 
 --- 

 ---  ---  --- 
  ---   ---   80/205 - כ
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  :רותואח הלטבל ערותה

  צורף להסכם הרכישה).בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר ש צויןם רק בא בפועל (הקיים

התקנת קנט פולימרי בתחתית  ולובפתיחה רגילה, הדלתות תהיינה עמידות למים ויכל 23בהתאם לתקן ישראלי מס' דלתות לבודות = עץ  דלת .א

סב  פלת (נטוי),= פתיחה משתקיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר,  םהאלומיניועץ יו יותהנחי לפ :ליסוג פרופום, = אלומיניאלומ'  .ס"מ. 7הדלת בגובה 

: תריסים ,= כנף בתנועה אנכיתה ניגיליוט= כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה (כיס) בקיר, ניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  (דרייקיפ)נטוי 

= גלילה  .מה מוגברתכולל אטם גומי בין השלבים לאטיוריתן מוקצף במילוי פוליאצרן), היות חינה י(בעובי לפום עשויים פח אלומיני יםשלבי התריס

  . (גיבוי ידני אחד, לגלילה החשמלית, בחדר דיור) ריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלית

 ים לסה"כ הדלתות/רה תתאית בדית הכללשהכמוד בלבו בטבלהחדרים של אחד מ רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע תות/חלונותלד .ב

 .ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר 3יוגבהו מעל רצפה עד  תכן ושולי דלתות פניםחלונות המצוינות בטבלה. י

ות ני לוחים משכברומה, התקןרישות לפי ד רגיל/בטיחותי) Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף ניום עםימומאל ,(למעט ממ"ד) טרינותי/ וחלונות .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . או אחר לפי תכנון) מ"מ 6עובי של עם מרווח אויר בת, חולפמ"מ  4 (זיגוג בעובי מרווח אוויר ביניהם וכית עםזכ

ל ידי תקנו ענות יוהחלו ה.ליעננוני פתיחה וצירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנג ,EPDMסרגלי זיגוג, אטמי גומי  תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם:

 לכל במסילות :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורףעם כנף/ים פלדה, ום מזוגג סוג אלומינייהיה חלון מבממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף הנככה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

יותקן תריס או חלון, פסת שרות הסגורה בונה למרבאם פמטבח ביים וריטסנ בחדרים שרות,בחדר  לקיר חיצוני בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .כיסוי)(לרפות רפפת  מכניור אוור

יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע  עץ האלומיניום.וי ו/או סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .סךמ תוריסום, ו/או קחמהמשמש כמעקה/

 האדריכל.  בחירת) עפ"י ופה או עמומה ("חלב"קשבטיחותית זכוכית תותקן  (באם יש חלונות), ושירותים צהחרדרי חב .ו

 .אשודרישות כיבוי  אדריכלה תכנוןאו רפפות קבועות, לפי /ו סבכה בדלת ו/או אוורור מכני ו/או) יעשה באמצעות חלון ככל שנרכש מחסן( אוורור המחסן .ז

מערכות , )טלסקופיתנורמית/(פ עינית הצצהנוסף,  סגר בטחון פנימי  5044תואמת לתקן ישראל  ,תירב בריח ון)(ביטח פלדה דלת. הדלת כניס .ח

מ"מ  1.25בעובי של מגולוונת משקוף בניה מפלדה  .פר דירהסמתחתון, מעצור דלת ו מברשת סף ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 עה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.או צביויניל חיפוי היו בי ףוקשכנף הדלת והמלפחות. 

  .אש/ןבטחולפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות  .בחירת החברהון לפי גו וניל,  ציפוי ממ"דדלת  .ט

אחר שווה ערך בכל היבט מילוי ו/או  קסבורדוי פלמיל םעים על מסגרת כנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבק פנים: מכלולי דלתות .י

המתאים  ציפוי חיצוני מתועשצבע או פורמייקה או גמר ים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת. אחר. ציר טיקה, קיים,חוזק, אקוס –תפקודי 

שראלי בהתאם לתקן י יהיה הדלת ףקומש .צדדים לפחות 3-בהיקף כנף הדלת (קנט) מצופה ב .ידיות מתכת משני הצדדים , עםםילעמידות במ

בחדרי אמבטיה / מקלחת  . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. אטימה יכולל פסואם לדלת ר תבגמהלבשות פולימרי או עץ  בעל 23מס' 

ת גוונים לפחו 3מתוך ו לו גוצשי וון דוגמאותגמלבחירת הרוכש מתוך  גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-וצוהר/ צו "ימנעול סיבובי דמוי "תפוס פנו

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

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועמה)וקאמור לשמש את כלל הדיירים ב (בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ .יא

 הפתיחה. ח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיוןות הפתם במידשינוייתכנו י ץוליסמכות כפתח חבפתח שיוכרז ע"י הרשויות המו
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 2 -כהממ"ד גבוהים  סף הדלת וריצוףחיצונית.  /נגררת,דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 וכן  פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, זיגוג ניום +אלומי חלון .יסלכ יים, הנגררותס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שת

 רוצתירור וואהפתח וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף),לפי הנחיות (סינון אויר  מערכת התקנת (פלנצ'), וניתנים לפרוק. חסומים בדיסקאות פלדה

תקינתו הרי שמתקן הסינון, ברה ע"י החסופק  םש שבאיודג ).2010ג"א מאי ות ה(תקנ הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן.

 דושהוסמכו לכך ע"י פיק בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן עורף, אושרו ע"י פיקוד הוו נבדקוהתקנתו 

ועל יגבר הביצוע בפועל צוע בפין הבימכר לבפרט המב או/כניות המכר ולמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתו העורף.

 ות של פיקוד העורף.התואם הנחיות מעודכנ

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "וטנ"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' המידות המפורטות בטבלה  – ידותמ .יג

 מסך רינות/קירותשל מלבני דלתות/ חלונות/ויט ,הםקפיים למיניפרופילים היופים קומשן  וכ תויו מסגרות סמוכגון: מלבנים סמויים ו/אמשלימים 

  יה.  נבבתקנות התכנון והכנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםבכל מקרה גודל הפתחים המתקבל .הענין) (לפי

  

  

  מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'   3.6  

  לה זו)בחר טלא תורהעגם (ראה     

  

  
  

  מיתקן
םקומי

 חדר רחצה הורים  שרותי אורחים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

  כיור מטבח
  (בודדת/כפולה)

 

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 רחצהכיור 

מידות 
  מ)"סב(

 --- --- בארוןמשולב  40/50 -כ --- ---

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

 --- --- אין ראה --- ---   ₪ זיכוי

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- --- א' ---  גסו

 --- --- --- --- אין ---   ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
  (ב')שטיפה

 

דות מי
  (בס"מ)

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

 --- --- א' א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
  (בס"מ)

--- --- 
הוראות כל דין  פיל

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 --- ---  סוג
  ריצוף משופע

 ת)(מקלח
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ---   ₪יכוי ז
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  מיתקן
םקומי

 חדר רחצה הורים  שרותי אורחים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

סוללה למים קרים 
הקיר מ כיור,/חמים ל

  או מהמשטח

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

 --- --- א' א' א' א'  סוג

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

יה סוללה לאמבט
  יםים קרים וחמלמ

 --- ---  (ה)הסולל --- --- ---  דגם

 --- --- 'א --- --- ---  סוג

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

סוללה למקלחת 
  למים קרים וחמים

אינטרפוץ דרך (-רב --- ---  דגם
 --- --- ---(ה)ללהסואו  )3דרך 

 --- --- --- א' --- ---  סוג

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

 --- יש --- --- --- --- ם מכונת כביסה ולניקוזחיבור מי

 לשרוול ניתבדופן חיצו4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
  והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

  הכנה לחיבור מדיח כלים
ההכנה משולבת בניקוז כיור (

  )המטבח
 --- --- --- --- --- יש

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

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

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

  :ואחרות טבלהל ערותה

  ם הרכישה).להסכ בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף צויןבפועל רק באם קיים (ה

גרניט/נירוסטה,  סילי קוורץ/קוורץ /מחרסלבחירת הקונה, : ס"מ) 80/46 -במידות כ ס"מ או כפולה 40/60 -כ (בודדת במידות חטבכיור מ )א(

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

 ה.ות לפי היצרן/ ספק שיבחר ע"י החברחרס, במיד ידים:ת ר נטילכיו החברה. החלטת

(מושב)  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת. 1385עפ"י ת"י  ליטר) 3/6מונובלוק/חרס, דו כמותי ( ארגז שטיפה :מונחת. : אסלה   )ב(

  .בעל צירי נירוסטה כבד סטיפל

נות ומיטת תמיכה עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפי ק היקפי, שלד עץזועלת חיהומוגני, ב מ"מ 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:

  מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5גלוון או לחילופין מפח בעובי מפרופילי ברזל מ

ים לניקוז שיפועעם  2279ת על פי הנדרש בהוראות כל דין, בגמר העומד בדרישות ת"י דושטח משטח המקלחת לא יפחת מהמי מקלחת:

  משטח.ה

העבודה או הכיור, מידות ברז משטח מישור  והוא ימוקם על מערבל, פרח: דגם: . לקערת מטבח(כולל חסכם) רים/חמיםסוללה למים ק  ג)(  

ת"י בועומדת ככל שישנה כשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3ה מתוך ירלבח ס"מ. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כתהיינה: 

  שיבחר/ו על ידה. לן ו/או הספק/יםקבחברה/ יוצגו ע"י הש 1385

  , מידות על מישור משטח העבודה או הכיור והם ימוקמו  פיה ערבל: דגם: פרח/מחסכמים)(כולל  לכיור/י רחצה, קרים/חמים סוללה למים  (ד)  

 וצגו ע"י החברה/שי הארץ לפחות תוצרתשאחת כ סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -רך כאובברז תהיינה: 

  .  הקבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על יד
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טיה מבתותקן סוללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר הכוללת יציאה תחתית למיל' הא :באמבטיה :כולל חסכמים)( סוללה למים קרים/חמים  (ה)

   ף.זלחות ומס"מ לפ 60ך באור צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי

 60כוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך כולל צינור שרשורי, מתלה מתום ניקל בציפוי כר , )3רב דרך ( -מהקיר : דגם: למקלחת

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

  ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. קבלןחות תוצרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/כשאחת לפ סדרות 3 ה מתוךקלחת, לבחירטיה/מסוללות האמב

(ויסות מים לחמים/קרים בעזרת ידית תיכל הסוללת  למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל,דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמו-

  אחת)ויכללו חסכמים.

  .ניל יברזור לביוב, : חיבוכוללת סלהא שטיפת ארגז/ירים וכיות התקנ  (ו)  

  .: לבןבועותגוון הק  (ז)  

  . חשמלת והזנ ) וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007אוג'  תיקון -(הל"ת : מים קרים, מים חמיםכביסה כוללת הכנת חיבור למכונת  (ח)  

  יזרי קצה.לא אבבאם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ל: הכנה לנק' גז  )ט(  

  טורה המסופקת מהרשת העירונית.: מים בטמפרקריםם מי  )י(  

  למניעת  שעומדים בתקן ישראלי קבועותלרכוש  אינם ממבחר החברה, באחריות הרוכש, לבחור או באם -קבועות רחצה (אגנית/אמבטיה)  )אי(  

  .  R-11 -ולא פחות מ ההחלק

  עבודה או הכיור. על מישור משטח הם הממוק = קרי ברז חפר ע.קבו ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =   )יב(  

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

  ברז ו/או שניהם. ית(אונטרפוץ) = חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפי דרך- רב    

  ת ועל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחובמייבש כביסה הפש להשתמ ש הכביסה ישממיב בהעדר חיבור ליניקת אויר חם/לח, קונדנסר=) יג(

  ה מים אל מיכל איסוף המחייב ריקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדירהנפלטת בעת תהליך הייבוש נפלטת כ

  בסמוך למכונה.

  ים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו').הסטנדרטיות (ברזה ות הקצכננים למערכז מתויש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקו  )יד(

"גשם", ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, ומחסום הקפי מפני גלישת המים, י מהאמור לעיל כגון ראש מקלחת דמוי שינו

  רצפה.לת הניקוז בלקיבוהצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים  ורעלול לגר

  ע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון רצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל ש) הואיל והשימטו(  

   הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.     

במקרה של כיבוי לא ניתוק זרימת הגזל מנגנוןים הכוללים בכירישמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש  כל)  כטז(  

  להבה/ות הבישול.  שלרצוני           
  

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

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  , ברצפה, הבניין) משותפים לכללו(בחלקם יתכן ביקורת לקולטני ביוב צנרת ופתחי : חרא ל צורךם בדירה, לכנוספיאביזרי אינסטלציה    3.6.1  

  מות, עפ"י דרישות כיבוי אש). וכ (מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, קירות או בסמוך לתקרהב    

  בין  וכבלי פיקוד להעברת גזוצנרת  מפוצלו/או  מרכזייני קוז למזגן מנילציה. הנדס האינסטלטת מלפי הח ,מיקוםב ארון למחלקי מים    

  . למאיידהמיועד למעבה, עד המיקום המיקום המיועד     

  

  הערה:    

   דמויהתקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות רשו), יתכן ויחייבו ידככל שבוי, (הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי    

  , כרבתכנית המ ורצפה, שלא בהכרח יסומנו בסמוך לקירותו/או ך לקירות ותקרה בסמו ,"ספסלים" או" ורותעמודים או ק"    

  או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.    

  חי פת ן וידרשויתכ ןהבנייי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה לפיש לקחת בחשבון כי  ,בנוסף    

  תחזוקה. לצרכי גישה לו , אין לחסום אותם ויש לאפשרביצוע פתחי ביקורת א שיידרות בהם קורת, ולכן בדירבי    
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התקנת המערכת . תהיה לפי הוראות כל דיןמאולצת ת באמצעות מערכת סולארית משותפהספקת מים חמים לדירות : מיםחימום    3.6.2

  .זמן לחימום המים (טיימר)שמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב גיבוי חלרבות  579שראלי רישות תקן יאם לדהסולארית תהיה בהת

  ן (טיימר) הכולל מפסק זמן מיכל אגירה (דוד) המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב לכל דירה יותק

  במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.

  ב יעשה חימום המים באמצעות חשמל והתקן קוצמים חמים באמצעות מערכת סולארית, ן לא ניתן לספק דיות כל הם לפי הוראות שללדיר 

  זמן לחימום המים (טיימר).  

גג  או בסמוך להשירות או במרפסת במקום מוסתר אך נגיש כגון : דדומיקום ה ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה (דוד) 

      סטלציה.יננדס האמה תכנוןפי יון לעל

  ).2007תיקון אוג'-(הל"תת. מכונת כביסה טבח ורחצה, אמבטיה, מקלח: קערות מחיבור מים חמים לכלים  3.6.3

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

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

   לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.Pפקסגול, , ולוונת: פלדה מגיםם וקרחומר הצינורות: מים חמי  3.6.6

  : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

   .יש: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחנרת גז בדירצ  3.6.7

  : יש.הכנה למונה גז לדירה  3.6.8

  

   :רההע  

ודת הגז הראשית ספקת הגז ועד נקה ממקור רת גז בדירהצנול יכלמחיר הדירה הגז בדירה, הינו לפי החלטת החברה. נק' מיקום   

  ונה גז דירתי. וכן הכנה למ במטבח

מלאי ותשלומים  ון, מיסים, ריכוז מונים, פיקדמונה התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון, ם עבור מחברים, מאריכיםשלומחיר הדירה אינו כולל ת  

הגז המורשית ע"י החברה לפעול  'ונה ישירות לחבהקישלם  ר הגז, אותםלחיבועצמו  נוספים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה  

   י (הכנה בלבד), כלולה במחיר הדירה.צנרת אספקת גז מושחלת בשרוול פלסט ניין.בב  

  

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

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

  מיקום

קודת נ
 ראומ
 תקרה /קיר
 ל מפסקכול

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מים    מוגן

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;ויזיהטלו

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

 לדירה כניסה
  מבואה או

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

  .קומתי/חדר מדרגות
  .תיוח חשמל דירל -
ון תקשורת כולל אר -

   .שקע
  טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 דיור דרח
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

תוספת  - תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת 

  התריס.

  פרוזדור

2  
(כולל מפסק 

  מחליף)
1  -  -  -  

 3דור באורך מעל וזבפר
מ' או בפרוזדור הכולל 

נקודות  2פניית "ר", 
  ת + מחליף.לפחו מאור

  1  מטבח

6  
(אחד מהם 

, אחד כפול
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP חד וא

מהם מוגן 
בדרגה 
  רגילה)

-  
  (יג) 1

  ר)(תנו
-  

מיקום השקעים, בתי 
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 
 נולתכנון המטבח יותק
שקעי כח נפרדים 

  למדיח, לתנור, למקרר
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  מיקום

קודת נ
 ראומ
 תקרה /קיר
 ל מפסקכול

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מים    מוגן

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;ויזיהטלו

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

שינה  חדר
   הורים

1  
מפסק (כולל 

 מחליף
  ) הלמנור
  

4  
שניים ליד (

  )המיטה
-  1  1  

אינטרקום (נק'  -
  ר בלבד)שמע/דיבו

   רחצה חדר
  הורים

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  -  1  1  -  3  1  רי שינהחד

  /ד"ממ
  ח. שינה

מנורה לפי 
הנחיות 
  רףפיקוד העו

3  -  1  1  
וד יקפ קנותתלפי 

  העורף

  חצהחדר ר
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
ל מפסק לדוד הכול

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  + אוורור מכני

  -  -  -  -  1  שירותים
  בהעדר חלון,

ה לנק' אוורור מכני כנה
  + מפסק היכן שנידרש.

  1  מרפסת שרות
  ם)(מוגן מי

-  -  

2  
  םמוגן מי

  כביסה, נת(מכו
  ביסה)מייבש כ

-  -  

  מרפסת
  שמש

1  
  (מוגן)

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
כולל תריס חשמלי + 

סק + מנגנון פתיחה מפ
  ידני.

  מחסן
(ככל 
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
ן המחסן תחובר לשעו

החשמל הדירתי אליו 
  משויך המחסן.

או לחילופין שהזנות 
 החשמל של כל

למונה נים יחוברו המחס
ותף ונפרד מש
ים בלבד, או למחסנ

מונה נפרד לכל מחסן, 
להחלטת המוכר ועפ"י 

  בחירתו.

  מסתור
  הכביס

-  -  -  
1  

(פקט הכנה 
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   הערות לטבלה ואחרות

 דלקה אחת.ודת האהיל/ ארמטורה), כולל נק -על גבי קיר או תקרה (ללא נורה וכיסוי רהבית נו = נקודת מאור קיר/ תקרה )א(

 פנל אחד, נספר כל שקע בנפרד).(שני שקעים או יותר ב ן מזרם חשמל רגיל.קע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזו= "ש אור (רגיל)מ ית תקעב )ב(

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  כל שקע בנפרד).ר ד, נספותר בפנל אחאו י (שני שקעים הניזון מזרם חשמל רגיל שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  )בית תקע מאור (רגיל  )ג(

 ות.ממ"ר לפח 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספתשל נקודות המאור (בתקרה או קיר), המצוינים בסעיף א'  לאופן ההדלקהתאור בלבד  נקודת מאור הדלקה כפולה= )ד(

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה ותודנק

 "כוח".ושאינם בהכרח נקודה/ות  גל נפרד),פרד (כל נק' במענ חשמלי על גבי מעגלא/ים "שקע/ים" הנמצ = בית תקע מעגל נפרד )ה(

 .בדרגת הגנה גבוההבית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים חר= או א IP44בית תקע עם דרגות הגנה  )ו(

בין מחשבים,  –קשורת לפוניה, נקודת תט נקודת חוד וכוללותאו ל נקודות ביחד (קומפלט) 3= (מחשב) טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  )ז(

/אינטרנט. ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםאפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.  חיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ו –יה נקודת טלוויז

 .כיסויל כול 1 מודול 55סא וקופ מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר רת תכלול צינור וחוט משיכהשונקודת התק

 .)עמדת שומר לפי הענייןלכניסה למבנה או  דלתלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים (נקודה/ות מלפון פנים (אינטרקום)= נקודת טל )ח(

  מ"מ.  2.5מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים  ,דעל גבי מעגל חשמלי נפר בית תקע כוח = נקודת כח )ט(
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(מחשב) מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה הכנה לנק' תקשורת  וט משיכה בלבד.רת ("שרוול") וחצנוונה לוין אחרת הכלא צ באם"הכנה"=  )י(

למניעת ספק לא "תנור להט" (ספירלי). ו "מפזר חום" יותקן (באחריות הדייר),מעל דלת חדר הרחצה באם ההכנה לתנור חימום נמצאת קיר. ב

 ת שקע מוגן מים.תנור חימום כוללל ההכנה ע"י החברה. ופקיםיודגש כי אמצעי חימום לא מס

דליקים/מכבים את אותה/ם ים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך ממאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרנקודה/ות  =חליףמ )יא(

 מאור. נקודה/ות

 שמל.בעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנדס הח שינויים במיקום וסוג הנק' נויתכ )יב(

תחובר ישירות ה טבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודתותקן נקודת תלת פאזית בארון המ= חיבור תלת פאזי לתם הכולבדירת מגורי )יג(

 לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.ט . הנקודה תכלול את כל החיוו2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

  מפרט מכר זה  או במסמך אחרו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, בערות לעיל יותקנבהיחסות ביהם יש התיים לג(מובהר כי ציוד ומתקנ

  הרכישה). שצורף להסכם 

  

  מנגנון שבת לתאורת לילה ובחדר מדרגות ר אולחצן להדלקת  .יש: ת מאורוחדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקוד   3.7.1  

   יש. :קומתית ת אור במבואהצן מתוך הדירה להדלקלח יש. ת אור:לחצני הדלק יש. ר:פי מאוגו. קבועה                             

  הכנת שרוולים (צינורות) בדירה על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר).: חוץ טלפון  3.7.2  

  , או אחר לפי החלטת החברה.זמזם צליל: .לחצן ן: סוג:מופע  3.7.3  

  ת"י., לפי דרישות הטדר: סטנג: סולקה/שקערי הדאביז  3.7.4  

לפי   מיקום:: יש בתוך הדירה (כולל שקע רגיל),דירתי שורת ולוח תק מודולים) 6-ל השארת מקום פנוי ל(כולדירתי  לוח חשמל  3.7.5   

  אין.שעון שבת: : יש. חתמפסקי פ החשמל.  תכנון מהנדס    

                              ן.ולל קוצב זמכ  ש.: יחשמלישמש/מים,  נקודת חשמל לדוד  3.7.6  

  .נו כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה)מחיר הדירה איאמפר. ( 3×  25תלת פאזי:  :גודל חיבור דירתי  3.7.7  

  מתית בקוהכניסה הראשדלת  , כולל לחצן לפתיחתשמע דיבור (אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום ש,: ימערכת אינטרקום  3.7.8  

  בחדר שינה הורים). רלשמע ודיבוית ופומ ,הכניסה    

  ן.: איר (נפרדת)מערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגו  3.7.9  

   ה רב ערוציתזילקליטת טלווילחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי   3.7.10  

.  לחילופין )שר תספק שרות זהא ערוצית -ה הרבזיהטלווילחברת ירות נה ישללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקו(     

ע"י הקונה  ש(ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  או למספר בנינים ןלבנייטנת צלחת מרכזית אנ    

  זה).ת מספק שרו    

  :מיתקנים אחרים     3.7.11  

ל תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמדירתית. המערכת ה החשמל רה של צריכתולבק מערכת לניטורבכל דירה תותקן   -

  שתנים.זנת תעריפי החשמל המההישראלית ותאפשר 

  :המערכת תכלול

  י, מלרכיב המודד זרם חשעל יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת  

  .יאלחוטיחידת תקשורת לשידור (שלושה חיישני זרם עבור לוח תלת פאזי) 

  ם בצורה ברורה.ת הנתונים בצורה מקומית ומציג אותי המקבל ומעבד אוטלי אלחצג דיגיט

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5במקום נגיש ובגובה  / במבואת הכניסהסמוך לדלת הכניסההצג יותקן בפנים הדירה ב

  ואת עלותם הכספית. (בקוט"ש) והמצטברת  השוטפת ני צריכת האנרגיהתונ

  .3.5ם בטבלת פתחים סעיף ראה גם תריסי .ם/יחשמלי ור לתריס/יםחיב  -
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  מתקני קירור / חימום, בדירה:.         4  

  :תכלול אשר ,פאזי תלת יתסטנדרט אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה יש,ן. אי מרכזי דירתי מיני מיזוג אוויר  4.1  

   לכל וקצר יעיל אוויר יזורפ המאפשר אחר או במיקום המסדרון וא האמבטיה חדר תקרת חתיתלת בצמוד ידלמאי מתוכנן מיקום      .1                   

  ;הדירה חלקי

                    המתוכנן המיקום בין הרצפה במילוי ונעה מוכנסת בקיר ימלחש ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע      .2                   

   מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה וםלמחס המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                            

  .בפועל המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות סתרהה יכלול "צמה"ה                            

  .קיר המסדרון על תרמוסטטה למיקום עד המאייד ממיקום קיר ודלפיק ריק שרוול נתהתק                         3.

  .אוויר מיזוג מהנדס ידי על המערכת לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום       .4                  

  .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

  :ההכנה תכלול עילי בממ"ד. במקרה זהוצע הכנה למזגן תב, עורףשור פיקוד הבאי  .     6   

  ה ישירה מלוח החשמל. נקודת חשמל נפרדת הזנ -                    

  ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ייסגר במכסה. "דצנרת ניקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ -                    

  מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון.עבה יהיה במקום הממיקום  -                    

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

   חלקיה לכל גמיזו מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל לככ) לעיל. 6( 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל  4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/גןלמז הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני כתערמ צעותבאמ

  .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל לרבות הנדרשות התשתיות

   .איןי הניזון ממערכת מרכזית בבניין: רתמיזוג אויר די  4.3

    .ן: איזהפועל בגתנור חימום     4.4

  (בחדרי רחצה). .מוגן שקע ללתהכו חימום לתנור נקודה תבוצע. אין: ם הפועל בחשמלמונור חית    4.5

  .אין: רדיאטורים    4.6

  : אין.קונבקטורים חשמליים    4.7

  .: איןחימום תת רצפתי    4.8

  אין. :םמיתקנים אחרי    4.9
  
  

  
  סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:*  .5

  .: יש(באם נרכש) חסןבמ .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר ינקלרים):פרטית (סוי אש אוטומת כיבמערכ  5.1   

  .רש ע"י רשות הכבאותדיככל שי: גלאי עשן  5.2   

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

  ,שות הכבאותע"י ר דרשיי, ככל שעליהם לרבות חיפוי/ציפוי ,כיבוי ובטיחות אלו ילוי,ג סידורי* התקנת     

  ו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות., ו/או שיסומנו אך יותקנכנית המכרבתו יוצגו בהכרחא ל      

  

  ת פיתוח ושונות:עבודו  .6

  חניה  6.1  

                           : בתחום המגרש;כולםיה. בנלפי היתר ה: לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה  6.1.1     

   ;איןט): (לפר חניות במקום אחר . או בפיתוחו/ המרתףבקומת  ותחניל הכ                                

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

   גת תג נכה רשמי הצה (עם וכש דירה נככר לרלנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימה חניי               

  וגם לדייר שאינו נכה. הבנייניםלל דירי נכה, בין כ  מטעם משרד התחבורה), ובהעדר רוכש                                

  : יש.מערכת תאורה לפי הנחיות האדריכל., / אבנים משתלבותלקמוח בטון חניה לא מקורה: גמר רצפת  6.1.3    

  .יש: ישלחניה מהכב גישה  6.1.4    

  סימון בתכנית המכר. : לפימיקום אחת לפחות.: יות לדירהמספר חנ  6.1.5    

   אין. :יהלחנבכניסה מחסום   6.1.6    
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  פיתוח המגרש  6.2  

   ואתמב ברוחב לפחות[ צף מרוה יהי כניסה שביל  .יןיבנכל ל עד למבואת הכניסה שבילים/חיצוני חבהר תתוכנן המגרש בתחום                               

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

  .משתלבות/ אבן טבעית : בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבניםשבילים: חומר גמר  6.2.1    

  .הריצוף יהיה ככל הניתן בעל גוון בהיר ים משתלבות/ אבן טבעית.בנ: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ א: חומר גמר/ מדרגותשבילים  6.2.2

  גינון חסכוני במים בהתאם  תוכנית אדריכל הפיתוח)(על פי  .יש :צמחיהנית  מצורפת). על פי סימון בתכ(.יש: פתחצר משות  6.2.3     

   להנחיות משרד החקלאות.                                

  ים בהתאם במסכוני וח) גינון חל פיתיש. (על פי תכנית אדריכ צמחיה: .) (על פי סימון בתכנית מצורפת. יש: משותפת חצר  6.2.4    

  ות משרד החקלאות.להנחי

  . )לא מגונן וללא מערכת השקיה לשטח ונההכו, נית המכר (חצרלפי תוכ :יציאה לחצר מחדר; יש: ות הגןה/ודה לדירחצר, צמ  6.2.5    

  הרוכש בעתע"י  יעשה מים משולי הבניין ) ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות (להרחקתי : סידור שיפועהערה      

  . הגינה הפרטית ורסיד       

  ,שוחות וכו') צנרת,מרזב/ים, (, חלחול ב ומיםביויתכן גישמה/ות, גז, : ות גןה/חצר הצמודה לדירפירוט מערכות משותפות, ב  6.2.6    

  ).ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןייענה (הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,       

  מ"ר. 7-לא פחות מטח בש: יש, ות גןה/לדירמודה משטח מרוצף בחצר הצ  6.2.7    

  לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות. חומר: : רשות של המג/גדר בחזית  6.2.8    

  .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתגובה ממוצע ב      

  אין.): בחלקה קומה פתוחהלשת (פוקומת עמודים מ  6.2.9    

  

  מערכות משותפות  .7

  :מערכת גז  7.1  

  המתואר בתוכנית  ובמיקום ,אום עם חברת הגז, בתקרקעי -גז תת /יצובר באמצעות סידור מרכזי גז:ת לאספק הכנה    7.1.1    

  ת הנאה וזיק נהידת הצורך תינתבמ המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או גרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברההמ      

   להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.       

  בבעלות חברת הגז.הינם אספקת הגז וצנרת  ,ז כאמורהגובר/י ר בזאת כי צמובה      

  ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז   7.1.2    

  ).3.6(סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה  7.1.3    

  

  :בוי אשכיסידורים ל  7.2  

  טיחות.הביועץ  בוי והנחיותת הכירשו לפי דרישות :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות  7.2.1    

  ת.רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחולפי דרישות  :יםבמבואות/פרוזדורמערכת ליניקת עשן   7.2.2    

  הנחיות יועץ הבטיחות.ו לפי דרישות רשות הכיבוי :מתזים (ספרינקלרים) –מערכת כיבוי אוטומטית   7.2.3    

  ועץ הבטיחות.כיבוי והנחיות יה ת רשות: לפי דרישוכולתןעמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ות  7.2.4    

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. פי דרישותל :גלאי עשן  7.2.5    

  

  יבוי בשטחים משותפים) וארונות כים, ברזי כיבוי (הידרנטאש כיבויו גילוי מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:         

  באות.הכרשות  לפי דרישות וכמותמיקום  פרטיים, או                
  

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

  אין.: (להזנת הדירות) מיזוג אוויר מרכזיתמערכת   7.4  

  .אין דיירים:ה מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש  7.5  

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו ארדוה יבותת מיקום: . שגוי לדואר 1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :תיבות דואר  7.6  

  .816 י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםלכל במקבץ אחד או  , בנייןכל ל                    
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 : מיתקנים אחרים  7.7  

  ר/ים לשימוש כלל חד ים משותפים),לקבח(רה תאו מערכות מים, מאגרשנאים,  ח., ת מיםמערכות סניקה ומשאבו    

  תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו' ובת הבנייןסמוכים לט בבנייניםאו  נים סמוכים,ין ולטובת בניבבניי הדיירים    

  

  ערכות תשתיתלמחיבור המבנה   .8

  שות המקומית.לפי הנחיות הר: צרחל פרדנ מונה מים : יש;לבית ראשימונה מים : יש; חיבור לקו מים מרכזי  8.1   

  יש. רכזי:חיבור לביוב מ  8.2   

  לא כולל התקנת מונה.; יש. להוראות חברת החשמל בהתאם ,חיבור הבניין לרשת החשמל  8.3   

  .וניםה לחב' הטלפהדיר חיבורכולל תכנון והבניה (בקשה להיתר): לא בהתאם לתקנות ה :פוניםטלהכנה לחיבור הבניין לרשת ה  8.4   

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

  עבודות שביצועם בפועל חיר הרכישה. במ כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תפיתוח כללי הגובל במגרש  8.6   

  .חריות החברהנם באיעשה ע"י הרשות המקומית אי    

   פי היתר בניה).(מכלים טמונים או אחר ל .יש: אשפהמתקן/ים לאצירת   8.7   

  .תהרשות המקומי ע"י: פינוי אשפה    

    

  רכוש משותף  .9

  :תיאור הרכוש המשותף  9.1  

  אם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.ב :מקומות חניה משותפים    9.1.1     

  יש.: )חלקית חהפתו ם,ועמודי ניסהומת כ(ק חלקית קומה מפולשת  9.1.2     

  לפי החלטת בחברה.: תמחסנים שאינם צמודים לדירו  9.1.3     

  .: ישת כניסהמבואה (לובי) בקומ  9.1.4     

  יש. : מבואה (לובי) קומתית  9.1.5     

  בכל בניין. 1 (מספר): חדרי מדרגות  9.1.6     

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

  יש. חלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג:ה פחות: למשותף גג  9.1.8     

  ממ"דים. -ם דירתייםיש מרחבים מוגני אין. :ממ"ק/ מקלט  9.1.9     

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

   ת,משאבו חדרסחרור,  שאבותמערכות סולאריות, מ :) כגוןשותפותמ ו/אומערכות טכניות (פרטיות  יש: מיתקנים על הגג  9.1.11    

  מוסמכת על פי כל דין. אחר שתדרוש רשות  וכל מיתקןר מים מאג             

  .; יששטח ללא גינון : יש.בתחומי המגרשושטח פתוח  חצר  9.1.12     

  ף משות מסומנים כרכושהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, : הינם רכוש משותףש מיתקנים וחלקים נוספים של הבית  9.1.13     

  .כריות המבתוכנ      

  

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

  , (מילוט).י מדרגות/חדר  9.2.1    

  קומה טכנית.  9.2.2    

  גישה לחניה משותפת.  9.2.3     

  לובי בקומת כניסה.  9.2.4    

  בי קומתי.לו  9.2.5    



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 

32  מתוך 25 'עמ  16.12.19תאריך: /  121 /מגרשLמשתכן / דגם מכר ל / מפרט שבע באר -1ק נגב בפארפרק בוני ה נגב /פרץ בוני ה / מסד לאיכות הבניה
 

  ל הגג.ע ים)המשותפ( גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים  9.2.6    

  חדר מכונות. מחדר מדרגות אל שהגי  9.2.7    

  .(משותפים) דרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/יםגישה מחדר מ  9.2.8    

  .על הגג משותפים התפוס על ידי מיתקנים –חלק הגג   9.2.9    

  .מעליות  9.2.10    

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

  .ברה כרכוש משותףהחו ע"י ככל שיוגדר :אחר חלק  9.2.12    
  

  בית משותף  9.3  

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

  י התקנון המצושל  הוהתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראף המיועד להירשם כבית משות       

  יין; ואלה העניינים:אותו ענ המכר פרטים על כלול במפרט או לצרף לחוזהמן העניינים המנויים להלן, חייב למתייחסת לעניין ה       

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף;  )1(       

  וש המשותף הצמוד לדירה;רכשיעורו של החלק ב  )2(      

  קשר אליו;ב חויביםבשירותים המותף ושיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המש  )3(      

  ית המשותף;סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הב  )4(      

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

  י שהתחייב ר, כמהעניינים המנויים בסעיף  קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכמ מוכר שלא מסר פרטים על עניין  (ב)    

  המשותף.  י לגבי אותו עניין יחולו על הבית אות התקנון המצוורשה       

  

  וד לדירה:שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמ  9.4

  של כל ) לשטח 5ט במפרט מכר זה פרק א' סעיף וריהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה (כהגדרתה ואופן חישובה כמפ  

   כפי שיידרש על ידי כל רשות  ,פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותףביחס זה או בכל ן ל תיקואת בכפוף לכ, זיןיחידות הדיור בבני   

השטחים הצמודים לדירה ן בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבואי לקבוע בתקנון, כי המוכר רשמוסמכת. 

  ).6(כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף 

  

  ול הבית:יהבדבר נבלת החלטות דרי קס  9.5

  .1969 -על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"טיהיה   

  

  :ף ובשירותים המחויבים בקשר אליושיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשות  9.6

  לכל דירה.ד יהיה על פי שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמו  

הוצאות הקבועות של אחזקת ן היחסי ברכיב הלקשלום חבתיחויבו ל בפוע דירות שהחזקה בהן תהיה בידי המוכר ולא יעשה בהן שימוש

כה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור מתשלומן שותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין צריהרכוש המ

  זאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן כאמור בתקנון המצוי.ו ביחס לדירות האמורות,
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  או שיוחזרו לרכוש המשותף):/רכוש המשותף (ומהוצאים החלקים המ  9.7

  כניות המצ"ב ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתמשמהרכוש ה יוצאו, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה        

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

  עתה של החברה.המשותף לפי קבי יתרות בבויוצמדו לדישותף מקומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המ .א

כל השטחים שהוצאו מהרכוש וכן החברה.  שלוש המשותף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה המחסנים יוצאו מהרכ .ב

  ית המשותף.הבהמשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום 

  לעיל). 9.2.9מרפסות וגגות (למעט החלק כאמור בסעיף  .ג

 ף. צא מהרכוש המשותמו  יים)(באם ק נאיםדר השח .ד

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

  ן עיר שיאשרו בעתיד. ייווצרו על פי תכניות בנישיהקרקע, וכן זכויות בניה עתידיות 

שבבעלות המוכרת  נים לתאסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסהחניות ו/או המחל צמדו כמשותף לא יובית הככל שבעת רישום ה .ו

 כמפורט לעיל.

  

  

  

  

   ____________      ____________      ____________  

  חתימת המוכר        תאריך              חתימת הקונה          

  

  

  

  

  המשותף. הבית מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות  נספח א'
  רות.ואזהרות כלליות הע  פח ב'נס

  .םטבלאות זיכויינספח ג'       
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  ת בעלי הדירותמסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגו – 'נספח א

  

  תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:  10.1   

  דירה.השל  ת)יצוניו(חת כלליות ומידומידות של כל חדר הכוללת  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ  10.1.1     

  ותף בקומה.המשהכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מבקנה מידה לא קט תכנית הקומה בה נמצאת הדירה  10.1.2     

  בקומה.מון הרכוש המשותף סיהכוללת  1:100 -תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ  10.1.3     

  הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -ידה לא קטן ממ ף בקנהרת; קומות מולשותתכניות קומת כניסה/ קומות מפ  10.1.4     

  .1:200צילום מוקטן לקנה מידה ב ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף      

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

משותפת  חצרכוללת סימון ה 1:250 ה בקנה מידהר בניבלת היתתכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק  10.1.6     

  וגינות צמודות.
  

  בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכעלכל המ ושימוש עת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקהב  10.2   

  בעניין: ותחוק המכר דיר     

  ם.פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימור  (א)     

  מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, בות השירות המותקנות בדירה לר מערכות תחזוקה מונעת שלו כוללת תחזוקה  (ב)     

  אלקטרומכניות וכיוצא באלה. מערכות      

  ם נדרשות.א תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות,  (ג)     

  טלפון ליצירת קשר.ספק ומספר יצרן/ת ות שמובדירה, לרב תקניםמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המו  (ד)     
  

  של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  )1( ןה בבנייימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונהמוכר   10.3   

  עניין:בהמכר דירות פי חוק  מסור בהתאם לכל דין לרבות עלל הבניין שיש חובה    

  ל גימורם.רכיבי הבניין ע כלחזוקת ת שוטפות לתפעולו  (א)     

  מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג ת השירות המותקנות בבניין לרבוחזוקה מונעת של מערכות תחזוקה כוללת ות  (ב)     

  באלה.א וצאוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי      

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

  ות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבודות אחריות של תעטכני ומפרט   (ד)    

  יליה.מיפקסומספר  רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון  (ה)     

  בטיחות תקשורת, מערכות ו חשמל, ציה סניטריתינסטלות בלבד של א) למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות (  (ו)     

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

  לי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מינויה.בעלמסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של       

  

  

  

  

  לעיל, יראו החברה  10.3ורט בסעיף וקה של המערכות וחומרי הגימור כמפיות והוראות תחזכניו התולקבל ליד וןהראש סרב הרוכש )1(    

  ת ו/או חב' ניהול (באם תפעל ביתה לעשות כן. החברה תהא רשאית למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הכעמדה בחוב        

  בבניין).        
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  רותכלליות ואזהערות ה –נספח ב'   

  ולדירה ות כלליות למבנהערה  

  

 .הנכונים למבנה ולדירה בוצעו שינויים, התאמות ותוספות ונו בצו מכר דירות),הבסיסי (כלש בטופס המפרט .1

  .ניה והתקן הישראליהבכל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון ו .2

ו צלחת ן מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/אאם התקינה בבניית מרכזי ו/או אנטנה בנייןהחברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה ב .3

 להוראות כל דין. פוףלווין, בכ

 ת מרתף, ששטחי התקרה האטומיםקרחניה של הבניין ממוקמים מעל תהוסבר לו וידוע לו ששטחי גינון ו/או שטחי מסעה/שהקונה מצהיר  .4

כדי לגרום לשינוי  שיש בהן קנת מערכות ו/או פעולות כגון אלה,ו בנייה ו/או הת/אריסה ותילה ו/או הלות שעלולים להינזק ו/או להיפגע עקב פעו

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

או חלקה  להחצר כועם המוכר. היה מטבמיקום שייקבע ע"י מהנדס האינסטלצרטית תהינה שוחות ביוב וניקוז הפהקונה מודע לכך שבחצר  .5

פיד שלא לפגוע באיטום המרתף וכן ס"מ טוף ו/או פרלייט ו/או אחר. על הקונה להק 30מלי מעל מרתף חניה. עומק המילוי המינינמצאת 

יה ת צמח, לרבות אך לא רק, אי שתיל(אם יש) אשר עוברות בחצר הפרטית כאמורת מתחייב הקונה לאפשר תיקונים במערכות המשותפו

 .למניעת קינון חרקים וס תקופתיניים וביצוע ריסדרשים חובעלת שור

ייתכן מעבר מערכות מים, וכו'), אינם בהכרח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן רכת שלד הבנין (עמודים, קירות נושאים, קירות בטחון מע .6

הודע לקונה, כי  מוקדמת. בדיקה'), מחייב כויחה, ו(הריסה, פת שינוילכן כל חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות.  ,ובבי

ן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין כית ו/או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כמסומתועבר אנ

רת המנז, שוחות ביוב, קונרת נינרת ביוב, צמל, צנרת מים, צנרת חשצערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: מ המשותפות ושל

ה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, לפון, תקשורת וכדומה, בדירה, המחסנים, וחצרות, בחנימ.א. ואוורור, קווי חשמל, ט

רת אחסגירה ה קלה ו/או בתקר מצויין בתכניות, לפי החלטת היועצים הטכניים. מערכות כאמור יכוסול בקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/

 ת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות.וישנו את צור

ברזל) ( וכן התחמצנות מינרלים ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,פעות טבעיות כגון: היתכנו תוובכפוף לתקנים, באבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .7

 .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

לים לא יבוצע קיטום פינות בחיפוי קירות ו/או שיפו. ישראלייםמהנדרש בתקנים הת לא פחוות) במידות (פוג בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים .8

 .(גרונגים)

 ת או סגורות.חולאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתו חל איסור חמור .9

 ונה.רה הדירה לקם נמסעבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטר יבוצעולא  .10

לכלים אלו כאמור  המינימליים לה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישהעלולאחר קבלת החזקה, ם ע"י הקונה פת כלים סניטרייחלה .11

 יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחריגה ממידות אלו.ק . למניעת ספ3 חלק 1205ת למתקני תברואה) ובת"י בהל"ת (הוראו

נרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין. יו תקרות מונמכות, קורות ומעברי ציכול שיה דייריםה שו ע"ירכשי ימים),ל שקי(ככ במחסנים .12

 ונפרד למחסנים בלבד ים תעשה  מהרכוש המשותףהזנת החשמל למחסנ

לא אך  ר הפרעהליצו זוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלוליםמישל דוד המים החמים ויח'  מםמיקו  .13

 מן הקבוע במפרט.ת פחו

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

dB60 וכן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים.   לפי בו היחידה ממוקמת וםבמקמ' ממפוח פליטת אויר חם  1.5, במרחק של ,

 EMDV 50ן אך ורק מעבים שקטים כדווגמת נדרש יהיה להתקי  C-ו Bל בניינים דירות צפוניות שב סטיקה,ת יועץ האקוהנחיו

SQ54קטרה או שווה ערך אשר מפלס רעשם לא עולה על של חברת אלdB(a) .(בשעות הלילה) 

או זיתו או במראהו בחוגעים ירה ו/או הפשל הדר שהוסבר שחל עליו איסור מוחלט לבצע כל שינוי הנוגע לצד חיצוני היהקונה מצ .15

ויים בשכבות הריצוף ו/או הבניה ו/או בייעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שינברכוש המשותף או בשלד הבניין, 

אלה,  כגון ו/או פעולות שקועים בתוך קירות הפרדה בין דירות פלזמה וכד', T.Vי מסכ רמקולים, התקנת מערכות, לרבות התקנת

היה חריגה מעל רמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. ש ורעידות לדירות שכנות, באופן שתלגרום למטרדי רעי הם בכדשיש ב

 מוכר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ולתלונות שיהיו בגין פעולות ושינויים אלו.ל

אביזרים כלשהם שיובאו פריטים או יין, בנומרי הו שיגרמו לחכלשה זקוסכם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נמ .16

כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה  ,אחר מכןדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לע"י הקונה ל

 האביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.ו הפריטים,
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רה לרשות הקונה וזאת על מנת לוש השנים הראשונות מעת העמדת הדין תכוף לפחות בשופגן, באהמו ר המרחבלאוורחשוב להדגיש כי יש  .17

 .י המרחב המוגןשובאגרגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם ע אלהימצר עלול לסלק שרידי גז ראדון אש

רים בקומה בעתות חרום לצורך מעבר שמש את כלל הדייי ני אשרחילוץ חיצו / דלתיתכן ובאחת מהדירות בכל קומה בבניין, ימוקם חלון .18

החילוץ, מתחייב כי לא ייקבע סורג קבוע בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את  ומילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/ דלת

 בדירה אל חלון/ דלת החילוץ. ברהמע

גינות, רטיים, כגון: דיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פמשרתות את כלל הה אחרות ת או מערכותו צנרהודע לקונה, כי יתכנו שוחות ביוב א .19

 , מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט.חניות, מחסנים, ומרפסות פרטיות

לכלל  ביקורת, השייכיםי כן פתחקוז וכד') וב, ניעוברות צנרות (מים, ביואו המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תלתקר וךקירות ובסמ ברצפה, .20

  פי העניין, על כל המשתמע מכך.לאפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול ל מחויבפים. הקונה הבניין, ומהווים חלקים משות

גרש, בהתאם טח המנות (חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבון ששופילרים (גומחות) עירוניים ושוחות של מערכות ה .21

 ע"י הרשויות.הפיתוח שיאושרו ת לתכניו

נבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הועדה המקומית לתכנון ובניה אישור חברת הגז שבתכנון והפקת גז מרכזי יהיה על פי י גז לאס/מיקום צובר .22

 .ומשרד העבודה

 בריצוף זה.לגרום לשקיעות  ים" עלול"אבן משתלבתריחי ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים בא עהנסי .23

והכל מבלי לגרוע מכמות מקומות החניה או אישור הרשויות, קומות החניה בפרויקט ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/יתכנו שינויים במספר מ .24

 הכלולה בממכר.

 .םניסה לרכבים המונעים בגז פחמימני (גפ"מ), למרתפי חניה תת קרקעייהכאסורה  .25

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. "מ),בגז פחמימני (גפן כל מתקן המופעל התקין ו/או לאחסל ר חמורוסף חל איסובנ .26

בהתאם לאילוצי התכנון, ום וחלוקה סופיים, ישגרש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רגבולות המ .27

 ות.הרשוי הביצוע ולדרישות

ו/או סעיפים מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כבר עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף  טרם חתימת החוזהו במידה מען הסר ספקל .28

תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות א לא תתאפשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש להושלם, 

 ן.הקבל בחירה או החלפה בעקבות בחירת

 תגברנה 8.12.2016 - 10יר למשתכן מהדורה [מפרט מחייב מח 1להוראות נספח ג' ין הוראות המפרטב סתירה במקרה של ,[
 נספח, בכפוף לכל דין.הוראות ה

 
  ,ו/או המכרז (להלן:"ההוראות") לבין המפרט לעיל הקוגנטיות דיןה הוראותבמקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או כמו כן-

  . הוראות.רנה התגב
 

__________________  __  
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   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו
  
  

  הערות מיוחדות

   08.12.2016  -  10מהדורה  כןבמפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתאלו הינם אך ורק הנדרשים  יםריכוז זיכוי .1

  כוללים מע"מ.  להלןהמחירים הנקובים  .2

ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/ הקבלן אלו  כוייםה/קבלן, על רצונו  לנצל זכותו לזיירה להודיע לחברהדרוכש  האחרון שעל המועד .3

  .החתימהביום 

  דין. כלהאמור תתקבל כוויתור לזכותו זו על פי  מועדהדירה עד האי הודעת רוכש  .4

ו/או גורמים לעיכוב טיחות ו/או פוגעים בב יםובתקנ וקבחשויות ,שת הרבדרילמניעת ספק יודגש כי לא יאושרו שינויים שאינם עומדים  .5

  ת העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.בהתקדמו

, התקנת חים אחר שאינו ספק החברהטב,ובחירת הרוכש (הדייר) להתקשר עם ספק ממטבח המתוכננים ל זיכוי בגין ארונות הניצו .6

  ועל חשבונו. כשות הרוירה, ובאחרירת הדהמטבח תתאפשר לרוכש רק לאחר מסי

מה התקנתם, יחשבו כסיום יוהסתיהנמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים  /ביוב,מיםשורת/תקניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/למ .7

  מהאמור במפרט המכר. כוין הודעת רוכש על מימוש זכותו לזינילחוק המכר לע 6כמשמעותו בתיקון  הפריט"התקנת "

  זיכוי בגינו.נו מצוין במפרט המכר, לא ינתן כל בנספח זה ושאי יכוחר לזיפריט מתומן ל ציובמקרה ש .8

מהפריט/ים המתומחרים והמפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/ המוכרת הקונה על מימש הקונה בפועל את זכותו לזיכויים,  .9

  ר.זה, יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכח נספ
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  : מקרא

  דה. חיי - יח'

  רובע. מטר מ - מ"ר

    מטר אורך.  -מ"א

  חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  - קומפלט

   פריט אחד בודד. -פריט
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד - נושא: ארונות מטבח, רחצה
  

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  מר/חו

  עבודה
 יח'

מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
ן תחתון/עליון, רוכולל א( נות המטבחל ארולכלזיכוי 

), חיפוי מטבח מטבח, ברז מטבח,משטח עבודה, כיור 
 לפי התיאור שבמפרט המכר.

 5,812 ---  ---  ---   קומפלט

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי), לפי כלליארון רחצה (בחדר רחצה 

 יאור שבמפרט המכר.הת
 600 ---  ---  ---  קומפלט

  
  

  זיכוי בלבדן יר בגימח -אביזריםבות ונושא: קבועות שרבר
  

  
  הערות:

  כל המחירים כוללים זיכוי פריט+ התקנה.  .1

ף סעי
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 ח'י
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

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

3.6  
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידיים ורסוללת ברז לכי

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 פריט קומפלט ר.תיאור במפרט המכה ,  לפיברז לאמבטיהוללת ס 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט (אינטרפוץ) ברז למקלחתסוללת 
 המכר.

   102 פריט מפלטקו
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  מחיר בגין זיכויים/חיובים - מל/ תקשורתחשנושא: 
  

סעיף 
במפרט 
 המכר

  תיאור
 ומר/ח

  עבודה
  יח'

 ח'חיר לימ
 בש"ח 

 כסה" כמות

3.7 
  

   72 פריט קומפלט יכויז –נקודת מאור קיר/ תקרה 

3.7 
  

   78 פריט קומפלט זיכוי –בית תקע מאור 

3.7 
  

    48 פריט קומפלט  נקודת טלפון 

  
  

  :/תקשורתמללטבלאות החשות הער
  ר.), במפרט המכ5(טבלה  3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1
  לזיכויים לפני ביצוע. מתייחסים תקשורתל/חשמ וןמחיר המחיר .2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      תאריך           הקונה חתימת     


