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  510865058. בע"מ ח.פ פרץ יםאחנגב וני הפרץ ב
  
  

  16.12.19אריך עדכון: ת
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 4 מס' חדרים:

  *M,M :דגם

 א',ב',ג' קומה:

  6,21,24,36,51,66,69,80 :(זמני) דירה מס'

  1,2,3,4,5,6 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               
  חסן וחניה.מ, יןרה בבנידיה קוםמי : 3סעיף               

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

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

  ריכל מתכנן הבנייה.פרטי אד  :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 ( חומרי הבניין  :2 סעיף               
  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 
  ביסה.כת יימתקן לתל   :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           
  .)3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ( ,)5(טבלה    :3.7סעיף           

  ).4.1-4.9ה (רדיב ר/חימוםרוקיני מתק  :4סעיף 
  .)5.1-5.3בוי אש ובטיחות בדירה, במחסן (סידורי כי  :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(וי אש ם לכיבריודיס   :7.2ף סעי    
  חניה.  תפיץ במרולאוורור מא   :7.3יף סע    
  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     

  ).8.1-8.7שתית (תת כוה למערמבנר הבוחי  :8סעיף 
  .שותףרכוש מ  :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     
  הבית.  ניהולבדבר  החלטותת קבל רידס : 9.5יף עס    
  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'
  .תהרוואזת הערות כלליו  נספח ב'

  ויים.זיכ טבלאות  ' גח נספ
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    חדרים M  ,4/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -שכונת הפארקשם האתר:

  __דירה מס':    

  __קומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  121מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

  2015- ההתשע" , ותיקון2008  –ח התשס" קון(תי

  ים שונים)יחיובים וזיכו בעניין

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה) כולל(                           

  

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

                                                  .זת        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:, חלק)(ב 1חלקה  38602שום ש רבחלק) וגו( 71 חלקה 84653שום (בחלק), גוש ר 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      

  2017.0508.: ת החכירהפקות תחילת 98 כירה:תקופת הח  2.2      

  

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

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

  .שמרפסת שמ ,ת שירותפסמר ,(מקלחת) םריהו חדר רחצה, )יהאמבטרחצה כללי (חדר  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,, לרבות בין הה לבין מה שמחוצה לרדיפריד בין המה ירק –" ץחו קיר"     )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.עם חיפוי אבן  בלא גימור; בקיר קירפני ה –" חוץ ירק ניים שלצוחיו הפני"  )2(        

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

  ופקיים; שופעים והאהמשטחים המל כל ש ופקיטל האי ההיחת בלבד לפשטחו 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(          

  תר). ה להיתקנות התכנון והבניה (בקש –(להלן  1970           

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיףוד לדירהממשותף הצחלק ברכוש השיעורו של ה  )ה(         

  

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

נמצא הלא פרגולה) (ה קרדמוי ת לאשטח מ[קירוי הכוונה לממתוכה מרפסת שמש מקורה  ,מ"ר ___ -כ :)1(מרפסת שמש בשטח  6.1     

  מ"ר. ___ -כ: בשטח, בד]לאחת מעל ב קומה

  חניה:  6.2     

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

  : ___,לא מקורה מס'חניה  -      

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

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

  אין. :)3(דירתי בשטחמרתף   4.6     

  אין.: בשטחמוצמד לדירה גג   6.5      

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

  . שטח)ו(מהות  טםפרל לעדי ישופן באב רהיים את הדמששמ או נוספים המוצמדים /חלקים/אזורים,אם יש שטחים  6.7      

  ממפלס רצפת הדירה). מוכהנ(יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה כמסומן בתוכנית המכר.  :סהימסתור כב       

         

  הערות לחישובי השטחים:        

  ים הקוו יידל צר עע הנולצוהממרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש"  .1     

  של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ות החוץ או המעקים רוניים של קייהם החיצים על פנוברעה       

  במרפסת.       

  וף ע כפקירה 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 פיזית כלשהי הן בתחום ההרוחות ובכפוף לבנייחסית לשושנת ומה בבניין ייקלמ       

  .שיפת המרפסת לשמשח       
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  רה יד שלבינו לבין חלק המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  .2     

  יכלל שטח הקיר במלואו.יקיר המחסן גובל בשטח משותף  הקיר; כאשרהרוחב של ת מתחת למחצירק השטח ש יכללי תרחא       

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

  אשר קיר המרתף כ צית הרוחב של הקיר;חטח שמתחת למייכלל רק השרת חא רהחלק של די יןלבריד בינו כאשר 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.       
  

  :תלוביסטיות ק  .7   

  יראו אותן כסטייה ממפרט זה: ת ולאהן סטיות קבילורטות להלן פוהמהסטיות      

   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  כסטייה ו/או ות למעשה לא ייחשבודין המימכר ובניות התוכנות ביצוהמידות ת במיוטס        

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

   יה ממפרט זהאו אותן כסטיבילות ולא ירק ותיסטהן  למעשה יםזרזרים במפרט ומידות האבבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד   ב)(     

  .)קבועות שרברבות, ארונות תריסים, דלתות,חלונות, , אריחיםזרים קרי: י(אב      

      

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

  08-6490730:טלפון  
       
  עשבר , בא31שד' שז"ר   :כתובת  08-6490943  פקס:

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
  
  

  א.ד כהן בע"מ "):המהנדסהלן "ל( י לתכנון השלדאחראשם ה  .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.
  

  בניין, בתנאי שלא ישנו אתב וחלקים אחרים חרותאת של דירות ימלוקה פניים בחינושיי להכניס ארשר המוכ     *  

  .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית     

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

        

  תיאור הבניין  .1
  

 והכולליםהנמצאים במגרש אחד  ). B ,1B ,C ,1C ,2C, 1E( דומים יניםניב 6אחד מתוך " והבג" משפחתיב ר םריבנין מגו    1.1   

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

        .פיהבניינים יבנו במקביל או בשלבים לפי החלטת החברה. הבניינים ירשמו כבית משותף אחד רב אג                         
  

  ;, הכוונה למגורים בלבד(*)דירות בבניין; דירות למגורים 1E: 11 ןבבניי, ות למגוריםרדי B,1B,C ,1C ,2C(: 15( בניין לכב     1.2              
  

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

  ר.חא רךאו לכל צו ,קסעל      
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  דה של כל קומהיעווי וט הקומות בבנייןפיר – 1 מס' טבלה  1.3  

  

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

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

  מרתף קומת
  1 -  --- 

ות, ואמב ם,ות, מעבריעיסמ חניות, כללי:

 משאבות,ם וחדר מאגר מי גות,מדר יחדר

ומערכות טכניות לפי דרישת ים מתקנ

 המתכננים והרשויות.

  

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים 

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

מיקומם הסופי של המתקנים 

ות יקבע נשוה והמערכות בקומות

  מתכננים.לטת החה פיל

 

  :B ,1B ,C ,1C ,C2בבניינים   

  

  

  י או תיאורנויכ
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

, כניסה (לובי) תמגורים (דירות גן), מבוא

מערכות ו םנימתק, , חדר מדרגותמעלית

  ת.ים והרשויוננתכרישת המלפי ד ותניכט

 

 --- 

 1-3 יםמגורקומות 
3  

 (בכל קומה)

מעליות, חדר מבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

 2 4 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

ת לפי וניטכמתקנים ומערכות , מדרגות

  ת.ם והרשויותכננימה שתדרי

 

 --- 

  מגורים עליונהת קומ
 1 5 וז)טהא(פנ

, חדר מעליתמבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

 יות), לפיפרט/ ומערכות טכניות (משותפות

 שויות.כננים והרת המתשריד

 --- 

  סך הכל קומות 
  יםלמגור
 

6  ---  ---  --- 

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

  סך הכל קומות  (הראשי). נכלל הגג העליון לא במניין הקומות
  2C  6 ןלבניי
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   :ותוהבהר הערות

  לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה יזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש   )א(

  (בקשה להיתר)].    

  ת מתן שרו לאפשר או ם,נות מיקומלש ואףם יעודאו י םניתקאו לבטל מהמתכננים להוסיף  או הנחיות הקול דעתיש פיהחברה זכאית ל  )ב(

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

  מקובלת ה שיטהבו /א.. וכו' ו: קרקע, ביניים, א', ב'להשתנות כגון ישוע הקומות בפועל כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי  )ג(

  .ו'... וכ0,1,2כגון  ותמעליהבחב'    

  

  )ראשיים( משותפים מדרגות יחדר  1.4   

   עד למפלס הגג.ו (באם קיים) מרתףממפלס קומת מקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1 בכל בנייןהמדרגות  ימספר חדר      

   אין.: ספיםונ ותחדרי מדרג     

   ,6 )ללא מרתף( C2ן . לבניי7 רתףלבניינים עם מ:  ליתלכל מעתחנות מספר ה; 1: ייןבנ כלב ותהמעלימספר יש;  מעליות:  1.5   

  .5(ללא מרתף)  E1לבניין     

  אין. :(*)שבתמנגנון פיקוד   .6: בכל בניין מספר נוסעים לכל מעלית     

  .אין מר:עמדת שו  1.6   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) ןינילב בעתהקו

מספר דירות 

  ומהבק
 הערות ושסוג השימ

 2 קרקע ןלבנייסה קומת הכני

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

, מחסנים, חדר מעלית, חדר מדרגות

לרווחת הדיירים (משותף לכל ששת 

), B,B1,C,C1,E1הבניינים במגרש 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 המתכננים והרשויות.

 --- 

 1-2 מגורים תמוקו
3  

 (בכל קומה)

חדר  ליות,עמ ת,ה קומתיואמב ,מגורים

כניות לפי מערכות טמתקנים ו, ותמדרג

  ת המתכננים והרשויות.רישד

 

 --- 

 2 3 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  הניועלמגורים קומת 
 1 4 (פנטהאוז)

 דרח ,מעליתת, מבואה קומתי ,מגורים

יות לפי ות טכנומערכ מתקנים, תמדרגו

  והרשויות. ניםנדרישת המתכ

 

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  ת מוסך הכל קו
 ---  ---  ---  5 למגורים

 .אשי)(הר ג העליוןנכלל הג לא מותוהקן במניי  5   סך הכל קומות
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  :(בכל בניין) ניין ועבודות גמררי הבחומ  .2

  
  .תו/או מתועשת ו/או משולב רגילה: שיטת הבניה; השלד ית מהנדסתכנ לפי ד הבניין:לש          2.1

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

   .1חלק  1004מס' ישראלי  תקן לפי קוסטי:וד אביד .1045 מס' לפי תקן ישראל :תרמיבידוד                  

    .בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה ריצוף    

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

   .1ק חל 1004מס'  לפי תקן ישראלי י:סטבידוד אקו     

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

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

  קיר מית של ן פניבדופ מתועש, ולכלמם בא .רגילהמתועשת בשילוב  קירות חוץ:  2.5

  .1045ישראלי מס'  לפי תקן :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון : לפי עובי .או בלוק תאי  רות, בלוקי בטון,ה לדיהחוץ ובצד הפונ

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

  ץ:וח ותגימור קיר  2.6

  ו/או חיפוי קשיח דוגמאת קרמיקה. הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.. לאכותיתאבן מו/או  טבעיתאבן : ריעיק /ציפוי,יחיפו  2.6.1  

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

  ומית.עם הרשות המקיפויים בתאום צהת וקוחל גוון ,: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגרי אחפויח  2.6.3  

  

  או משולב, לפי ו/או בלוק תאי ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: ין הדירותרדה בקירות הפ  2.7

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

  .ן האדריכלתכנו י/או משולב, גובה לפבלוק וו/או  : בטוןוגובה מרחו :)שיש(ככל  מרפסותקיר הפרדה בין   

  

  ראשי: מדרגותחדר   2.8

, הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות לפי חישובי המהנדס עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת  2.8.1  

  ל פי הוראות כל דין.עע וצוהמעלית יב

, בעל "תו תקן בשיפולים+ צבע אקרילי חיפוי בע אקרילי עד תקרהצב גימור, ), שכבות 2( : טיחמרוח :רות פניםגימור קי  2.8.2  

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

  ירוק" מטעם מכון התקנים.  בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחחומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:     

ישות צמנט לבן בהתאם לדר ואצצלן או טרגרניט פורה או רסונ יהיו מאבןמדרגות בניין המגורים : ופודסטים גותמדר  2.8.3  

הכל ופסים מחוספסים כנגד החלקה,  התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים

  . 2279בהתאם לת"י 

  .1142בהתאם לת"י , (לרבות מאחז יד) לבשו: מתכת או בנוי או מ/ מאחז ידמעקה  2.8.4  

    ות.ר המדרגות חדבאמצע: (ראשי) גגלה עלי  2.8.5  

  

  : ופרוזדורים לדירות קומתיתובי) מבואה (ל  2.9

גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, : חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים  

  קרה.לת רוק")  עדתו תקן י ("בעל ליריח וצבע אקי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיפקומשעד לגובה 

  (במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע  מלבין סינטטי ("בעל תו תקן ירוק")טיח + צבע : מרוח: גימור תקרה  

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

  בלבד).(צד חיצוני ור נבתע : פח צבותארונות למערכו: כמו מבואה קומתית . תוירלדפרוזדורים 
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   :בכל בניין ראשית מבואה (לובי) כניסה  2.10

אבן נסורה או קרמיקה (רגיל או גרניט פורצלן), לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי : חומר: ימור קירות פניםג

   על תו תקן ירוק").ב("י הקשיח יבוצע טיח וצבע אקריל

  רטיבית.רה דקואו תק או תקרת משנה/ומת פוליסיד ן סינטטי דוגבימל בע: טיח + צחומר: תקרהגימור 

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-שטח אריח בודד לא יפחת מואריחים מסוג גרניט פורצלן  אבן נסורה (שיש) אוחומר: : ריצוף

  .למניעת החלקה

זית , בח816ובניה ות"י  נוןתקנות התכניום לפי אלומי יתחזיו בעלות ניסה לבניין ויהומת הקרקע ליד דלת הכקב מותיבות דואר ימוק

  ניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.הב

  לבד).בי ונ: פח צבוע בתנור (צד חיצארונות למערכות: כמו מבואה קומתית. פרוזדורים לדירות

  ים וכו'). שמל, מארונות חעט גומחות, פוליסיד (למ טטי דוגמתע סינבבצע ה טיח צבוקורות ותקר פרוזדורים למחסנים:

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

  התקנים.   ון כמ עםסינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטבמלבין צבוע בטון : גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה  2.11

    מטעם מכון התקנים. ו תקן ירוק"טטי, בעל "תסינין לבבמע ן צבו: בטוחומר: גימור תקרה  

  ,.משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף רצפת גימור: מקורה רצפת חניהגימור   

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

   :משותף שמושיחדרים ל  2.12

  .)חדר/ים טכניים (ככל שיהיו  

ארונות חשמל,  (למעט גומחות,רוק" מטעם מכון התקנים. תו תקן יבעל "וגמת פוליסיד, ן סינטטי דבימל: טיח + צבע תרוקיגימור   

   לב,.שומו ו/א ו/או תקרת משנה במלבין סינטטיו/או טיח צבוע  מלבין סינטטיצבוע בטבעי בטון  :גימור תקרה. )מים וכו'  

  או משולב.ן או פורצל טראצו אוה יחי קרמיק: בטון מוחלק או ארגימור רצפה  

  
   :הערות

  צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. בבטון או פנים בטיח יעשו קרהקירות/תצביעת  . 1

    .למניעת החלקה 2279ראלי שהין יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התק (בדירות ובשטחים המשותפים) בנייןבריצוף . 2

  
  

  יחה הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר בעלת פת ג)וזיגו אלומיניוםאה (ול המבובמכל משולב: יש, ןייבנ כללכניסה ת דל  2.13

  .)3.7.8, כולל אינטרקום (ראה סעיף שמן

ר מילוט מחדדרישות הרשויות והיתר הבניה), ללפי  גוגמזאלומיניום או  עפ"י תכנית (מתכת .: ישיןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה    

  ת הקרקע.רומי בקומגות דרמד

  ות אש/ עשן, סגירה אוטומטית באש או סגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אש.דרגות: דלתדלתות חדר מ       2.14

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

    אין.  :לובי קומתיות דלת  2.15

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

    תוך הדירהורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מאלתת בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שב               

   .חדר המדרגותהדלקת  אור בל               

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

   או ן,ד לכל מחסאו לחילופין התקנת מונה נפר נה נפרד,ולמם חיבור הזנות החשמל של כל המחסני :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

  .ווכר והחלטתבחירת המ עפ"יהמחסן אליו משויך  למונה הדירתי

  של הבניין/ים לפי  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה וחיבור חשמל     2.19

  יין/ים נב וישרתו גם בבנייןמו ימוק ו/או ים סמוכים/מו בבניין שר ישרתו הבניין, אך ימוקאת פו(יתכנו מערכות משות החלטת החברה   

  הרשויות השונות). לאישורפוף , בכסמוכים
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  פרטי זיהוי) –תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א'   .3
  

  גובה הדירה*:  3.1  

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

  מ'; 2.05 -: לא פחות מדורזרוופות דרי שרגובה ח    

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

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

  ובה הדירה בשטח המינימליגה קרלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מהערה: *  

  פי דין. קבוע עלה המינימלי היפחת מן הגובתקנות לא פי ה לע רהי חלקי דיהקבוע לגב   

  

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

  

 )1(חומר קירות תיאור
 )2(ר קירות ותקרותמג

 )4(ויומידות אריחי חיפ
 )"מ(בס

  )4( וחיפוי )3(צוףיר
בס"מ)ריחים (מידות א

  ריצוף
למ"ר/ מ"א מחיר לזיכוי 

  בשקלים חדשים
 הערות

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

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

)1( וןבטבלוקי ן, בטו  מטבח
 בגובה חיפוי אורך משטח העבודה ל לכ  אין )3(ה רא )2( ראה

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

  ראה פרוט בהערות בהמשך.
  ---  )4(ראה חתוןתחיפוי מעל משטח ארון 

 .שךהערות בהמראה פרוט ב  אין )3(ראה  )2( ראה)1( ןטוב בטון, בלוקי  פינת אוכל

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

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

  חדר רחצה הורים
 (מקלחת)

)1( בטון, בלוקי בטון
לת דהמשקוף חיפוי קירות לגובה  אין )3(ה רא )2( ראה

רילי בעל ח + צבע אקל טיומע .לפחות
  ן התקנים.תקן ירוק" מטעם מכו תו"
 בהמשך. אה פרוט בהערות ר 

  ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה

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

 ממ"ד
  בטון מזוין 

 ג"אראות ההו יפל
 .בהמשךות רהעב ראה פרוט אין )3(ראה  לפי מפרט הג"א

  צה (כללי)רח חדר
 (אמבטיה)

)1( קי בטוןבטון, בלו
הדלת משקוף חיפוי קירות לגובה  אין )3(ראה  )2( ראה

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

 ---  )4(ראה  מיקהקר ויחיפ בהמשך. ראה פרוט בהערות  

הערה  ראה פרוט בהערותה: מעק אין )3( ראה )2( ראה)1( ןטווקי ב, בלבטון מרפסת שירות
 .בהמשך

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

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

   דירתיסן חמ
  )שהוצמדל (ככ

 )1( וקי בטון, בלבטון
צבע ות קירגימור  .טיח
י. גימור תקרה סיד אקריל

 סינטטי. 

 גרניט פורצלן
עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין

ממצג החברה   האדריכל/המהנדס.
  לבחירת הקונה
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  ה:לטבלוהבהרות הערות 
  

  טפת הפנים ניתן שמע כאלה ככל שיהיו -הים למחצ/ מתועשועשיםים של קירות מתנפ פן(בדו תאי בלוקבטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות  )1(

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

ייבנו  בחדרי רחצה וקי גבס.בל בטון תאי/ן/ בלוקי י בטוקלוב מ: בטון/ ). קירות הפנים (חלוקה פנימית): יהיוםריגותרמי של בנייני מ

  בטון".  ע"י היצרן או בלוקי"עמידים למים" המוגדרים בלוקים מהקירות 
מתועשת או יבוצעו בשיטה  ץחוה באם קירות בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. .ודרישות התקנים הרלוונטיים : טיחגמר קירות  )2( 

  לוחות גבס.ו מת אלו יעשם של קירוהפני תטפמעה, יתכן שמתועשת למחצ

  כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.  : לבן.ווןגילי. בצבע אקרצביעה    

  לבן. גוון: ה.מדור או חומ פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  . : טיחמר תקרותג

  , R-9בדרגת התנגדות להחלקה ה הרלוונטיות וות התקינה והחקיקרישוד ה,ת להחלקהתנגדו 7922"י תת שועומד בדריסוג א'. ה: ריצוף  )3(  

  שאחת  ותפחדוגמאות/גוונים ל 3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין לכל מידת אריח יוצגו לקונה אריחים מסוג טראצו, שיש, גרניט פורצלן.     

  תה מהנדרש לחדרים קה לא תהיה פחות מניעת ההחל"מ. דרגס 33/33 -  ,מס" 45/45 ,"מס 60/60במידות . ניטרלי - מהן היא בגוון בהיר     

  שתציג הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירת . ומרפסת שמש ושירותים, מרפסת שירותבכל הדירה למעט חדרי רחצה אלו.     

   שיבחר על ידה. ,פקהסהחברה או     

ודרישות ות להחלקה, התנגד 2279ת"י העומד בדרישות  ס"מ, 33/33 -ות כבמיד. סוג א': תרוש ומרפסת ,הריצוף בחדרי רחצ -    

טרצו, שיש, גרניט פורצלן. לכל , אריחים מסוג R-11וברצפת תא מקלחת R-10 התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה 

 דרגת מניעת לי.טרני - א בגוון בהיר מהן הי שאחת לפחותנים ת/גווומאוגד 3 - וף וסדרות של ריצ 4לבחירה מבין  גו לקונהציוח מידת ארי

שתציג החברה או הספק, שיבחר על הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירתההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

   ידה.

היא בגוון  ןחות שאחת מהדוגמאות לפ 3 - וף צות של רירוסד 4מבין  לבחירהס"מ,  33/33 -ות כידבמ '.סוג א :במרפסת שמש ריצוף -

בחירת הרוכש תעשה  ם בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.המתאימייטרלי. נ - בהיר 

  .בשיפולים)וי קשיח, אין צורך ר החוץ מחופה בחיפיק הם(במקומות שב הספק, שיבחר על ידה.ממבחר שתציג החברה או 
- כ במידותניטרלי.  –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  3ת מבין לפחו שרוכת ה. לבחיר-  קרמיקה סוג א'. חצה:חדרי ר חיפוי  )4( 

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

י ועד לתקרה טיח+ צבע דלת. מעל החיפוובה קו משקוף העד ג המחירשינוי מקונה ללא ירת החלבת יקה במידו(חיפוי קירות בקרמ    

ס"מ ללא  33/33- כ ,ס"מ 20/50- כ בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות אקרילי).

ירות, הרצפות ה לגמר הקירות. הקזהקה יפוי קרמיאקוסטי וחידוד בל ולמובנית כ לצנרת גלויה תבוצע סגירה מחיר הדירה.בי נוכל שי

  הנקזים באזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.ו

גמאות/גוונים שאחת דו 3ן לפחות בחירה מביס"מ,  20/20 - ו/או כס"מ,  10/20 -במידות כא', סוג  –יקה מקרת חיפוי קירו: מטבחחיפוי ב   

ס"מ לפחות לכל אורך  60בגובה    ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.ניטרלי. בחירת הרוכש תעשה  –היר הן היא בגוון במ

ל החיפוי העליון ש ו הסףקב בותנור וסביחיפוי קירות תואם מאחורי ה BIביחידת  נואימשטח העבודה (מעל ארון תחתון.  כאשר התנור 

  יצוף). מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי. מ' מעל הר 1.50עד הרצפה (גובה מי והקר

 בודדהאריח ה. שטח קבלן/זםהי או טראצו לפי בחירת גרניט פורצלן ריצוף ס"מ, 33/33 -במידות כסוג א'. (ככל שנרכש):  ריצוף במחסן  )5(  

  ר .מ" 0.20 - עד כ

  

   :ותהער  

  ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור  הרוכש תעשה אך ודגש כי בחירתספק י למניעת –ייר בחירת הרוכש/ד  

  מוצרים שונים מספקים שונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.  

 כדוגמת ויאו בנ מתוסכית מחזכועם יתר הבניה) מעקה אלומיניום משולב הב רתעיצוב מעקות המרפסות (באם לא נקבע אח – מעקה

  קים ומסעדים"."מע 1142הנחיות ת"י ולפי החזית 

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

  ריכל.אדה ןנותכלפי  ,)גובה/רוחב ס"מ 20ותר בתקנות (עד ה המגוב ד(מדרגה) ע /מונמךמוגבה יתכן סף/גג, ביציאה למרפסות שמש  

  בטבלה. ה לגובה המצויןוי הקירות יעשבה חיפגו  - תקירו חיפוי  

  לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 - באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  –פרופיל פינות בחיפוי 
  טבעי, א חומרן הישהאב בחשבון ...יש להביא ),2ק חל 5566ת"י מתוך ( -תף/פרטי)ל שיותקנו בשטח המשוכ(כת אריחי אבן טבעי  

גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת , בנוסף נאמר בתקן זה.... גידים והבדלי גוון ומרקם נימים, ולים להיות בולעש

  .הרות תחזוקם למטימרנשהאריחים הבין הלוחות או ת או האריחים שברצפה לווחהלשוני בגוון בין  יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 
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  ע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה.דגש כי לא יבוצלמניעת ספק יו - רקהליטוש/הב  

  ו/או  פלדה אוו/ ) עץ ו/או בטוןככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכר( – , קורה/ותרגולהפ  

  משולב,   

 ארון מטבח, ארונות למערכותת מחופים, בגב לי קירות וחזיתובשו למעטלפחות,  ס"מ 7בגובה וף צריה ומרים) מח(פנל –שיפולים   

  ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות (גרונג).  

   ת.חופל מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים (פוגות)נדרש , היקבאבן טבעית וקרמנים לריצוף לפי דרישות התק – מרווחים (פוגות)  

  חות.לפ מ"מ 1אצו לריצוף טר  

  
  הם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחריד ומתקנים לגב(מובהר כי ציו

  שצורף להסכם הרכישה). 

  ארונות:  3.3
 ,חה של הכיורשטום להתקנה פתח המתאייתוך ח, ורתושבת לכיהארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים,  :וןחתארון מטבח ת   3.3.1  

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

  . MDFו דוויץ') אץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ מעובד (סנעמ יהגוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד (סנדוויץ'), וגב הארון יה                    

  מעל    ס"מ לפחות 90 -כסף עליון של משטח העבודה יהיה  ובהס"מ לפחות. ג  60-כיהיה ת הדלתות, , כולל חזי ןעומק הארו    

  יבות של תחתית הארון.    טר עתס"מ ובחיפוי עמיד למים למני 10-בתחתית הארון הגבהה (סוקל) בגובה של כ. סף הרצפה           

  עומקו. ו ולכלכל גובהפחות לס"מ ל 60וחב רות ברית מגחידיל לוהארון יכ           

                    5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ידיות:יותקנו "פתרונות פינה".  ת הפינה של הארוןוביחיד

   וגמר פנימיציפוי  די החברה.על י ור/בחספק/ים שיהיר ניטרלי) שיוצגו ע"י החברה ו/או הבד אחגוונים לפחות (מהם אחד לבן ו

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

     ראה נספח ג' מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון:    

          

בן אמ ס"מ 2-מות בעובי לא פח דהועבח טהקונה משלבחירת  : תיאור:ולכל אורכו בח תחתוןטמ וןמשטח עבודה מעל אר

עם שוליים ), לפי העניין  1,2 (חלקים 4440דרישות ת"י ל קיסר או שווה ערך), העונה וגמת אבןית (כדפולימרטבעית או 

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

עם עיבוד בחזית המשטח ככל  בהוגנה ללא קנט מי להעדיף התקשאונה רמוכר (הק"י הדו יקבע עעיבו ןופשאון מוגבה עלי

  . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה). הנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח

   לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3ונה כר תציג בפני הק/המוברהל ידו. בחשיבחר/ו עק/ים פהסו המוכר ו/אמגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י ונה מתוך קה רתלבחי גוון:    

    . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד).)(אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי ם לפחות גווני      

      

  אין.ארון מטבח עליון:   3.3.2  

  

    חניכיור שול הכולל מונחתלוי או פה, יץ' או טרסנדווס ץע העשוי תוןתח ארון (כללי), רחצה בחדר): ם (צייןיחרא ארונות  3.3.3  

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

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

  החברה.     

     ג'ראה נספח  הרחצה:ון בעד ארזיכוי מחיר ל
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              :ותהער
  מחושבת אורך. המדידה לאורך הקיר (פינה ככל שקיימת מטר 05.מטבח ארונות  של תחתוןארון  אורך מדידת   )1(

 הארונות בתוך יםלבהמשוקרר) (למעט מ תנור, כיריים וכיו"בלמדיח,  יםדועהמי ). חלליםבאורך הארון פעמיים

    זה. אוריה מתייחשבו כסטי המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. ארונותלו באורך הכלי
 בחמטבמקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות ה  )2(

  .וקהלצורך תחזח/ים אלו ה לפתשגיר . יש לאפשפתח/י גישה לקולטן/ים משותפים קיימים
  ורך התקנה של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה.ון הארון לצתכנ           )3(

במקומות  ם,פידלתות ומד לרבות ,בשלמותו המטבח ארון לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט  -

מדיח תחת יקוז לשות של מים וננדרההכנות ה ם) ולרבותחללי ללא( ם המובניםשיועדו להתקנת הכלים החשמליי

  באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את הרוכש.יור. הכ

  

  מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

  ה ישירה למתקן תליית הכביסה.שגיה פתח בקיר חוץ אשר ממנו תהי

בלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של ח 5ת, גלגלוכולל  ניצבים וונים)ממתכת (מגול מוטות 2: קטנה)( היסכב לתלייתמיתקן   

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

  מתקן ממתכת פסת משמעו מרב בחצר אוביסה כת יילה ערך לתמתקן שוו( ערך בחצרשיותקן מתקן שווה  שראפלדירות הגן:   

   5מבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות המבנה. המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפחות קיר הנת על מגולוו  

  ה.וניתנים למתיח UVיים, עמידים לקרינת תכואיס"מ. החבלים יהיו  160חבלי כביסה באורך מינימאלי של   

  5100ישראלי  עמיד העומד בתקןומר : מחתיאור: )(ככל שמתוכנן הסביכ מסתור  

: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פריטי הערה

   .יבימחה אך לא פחות מהכתוב במפרט כביסה גדולים  

  

  

  

    בס"מ)דות (מי  דירהסים ביתרו ת, חלונותרשימת דלתו – 3טבלה מס'   3.5

תחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים ם במיקום הפ: יתכנו שינוייהערה  
  ת נוספות בהמשך.וערה החופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם  

  
  
  
  

 תריסים ותחלונ  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   תחהפ
 רוחב)(גובה/  

חומר (עץ 
יניום/ אלומ

חר)אמתכת/ 

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

 כמות ומידת
   חפתה

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
 אלומיניום/
ר)מתכת/ אח

שלבים מרחו
ציר/תיחה(סוג פ
ע.כ/נגרר/ כ.

/אחר)ליכיס/חשמ

 כניסה

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  95/205- כ

 חדר דיור

1 

אלומ' מזוגג
  וטרינה,

 נגרר כ.ע.כ

 --- 

 ---  --- 

1 

 'אלומ אלומ'
  חשמלילה גלי

 כולל גיבוי ידני
 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

 --- 

 ---  --- 

1 

 .ככ.ע נגרראלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ --- 

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

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

 חדר
כמות ומידת 

   תחהפ
 רוחב)(גובה/  

חומר (עץ 
יניום/ אלומ

חר)אמתכת/ 

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

 כמות ומידת
   חפתה

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
 אלומיניום/
ר)מתכת/ אח

שלבים מרחו
ציר/תיחה(סוג פ
ע.כ/נגרר/ כ.

/אחר)ליכיס/חשמ

  ממ"ד 
(משמש 

  דר כח
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א הג"
. ציר (רגילה)
 פתיחה חוץ

1 

גמזוג אלומ'

לה או ציר רגי
  כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

 , הדף ורסיסים, הנגררת/יםזגד נגכנף אחת או שתיים, פלדה 
         ."אהגנחיות י הלפ לכיס. 

 ---   ---  

3ר שינה דח

1 

 הרגילציר  עץ

1 

 נגרר כ.ע.כמזוגגאלומ' 

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

ח. רחצה 
 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

אלומ' מזוגג
  נטוי

 (קיפ)

 --- 

 --- -- - - -- 

 ---  55/75- כ 70/205 - כ

רחצה  ח.
 )אמבטיה(

 

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  +(קיפ)

חלק קבוע 
 תחתון

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 --- ניאוורור מכ

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  --- 

 תפסרמ
  תרויש

1 
 ר רגילהיצ עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 כ.ע.כ 'ומאל אלומ'

  155/85- כ  ---   80/200 - כ

דירתימחסן 
  צמוד
(ככל 
  )שהוצמד

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 ציר רגילה
 --- 

 ---  --- 
 --- 

 ---  ---  --- 
  ---   ---   80/205 - כ

  

  :ואחרות טבלהל ותרעה

  ).שצורף להסכם הרכישה ראו במסמך אחר זה מכ פרטבמ לה,טבב צויןאם (הקיים בפועל רק ב

ובפתיחה רגילה, הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית  23בהתאם לתקן ישראלי מס' לתות לבודות ד= עץ  דלת .א

סב וי), שתפלת (נט= פתיחה מפ יק פתיחה, וגס =הילרג ציר,  וםהנחיות יועץ האלומינילפי  ג פרופיל:וס= אלומיניום, אלומ'  .ס"מ. 7הדלת בגובה 

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

= גלילה  .טימה מוגברתן השלבים לאיגומי ב םטא ללוכף קצאוריתן מובמילוי פוליבי לפי הנחיות היצרן), עו(בעשויים פח אלומיניום  יםשלבי התריס

  . (גיבוי ידני אחד, לגלילה החשמלית, בחדר דיור) לפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמליתריס נגלל כ

 /תותדלה אים לסה"כובלבד שהכמות הכללית בדירה תת בטבלה של אחד מחדרים רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע דלתות/חלונות .ב

 .ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר 3ל רצפה עד נים יוגבהו מעיתכן ושולי דלתות פ ה.וינות בטבלות המצונחל

המורכבים משני לוחות , התקן לפי דרישות רגיל/בטיחותי) Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,(למעט ממ"ד) טרינותי/ וחלונות .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . או אחר לפי תכנון) מ"מ 6ר בעובי של עם מרווח אוילפחות, מ"מ  4 בעובי(זיגוג  יהםניב ירוומרווח א םזכוכית ע

 פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידיצירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני  ,EPDMתקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי 
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 לכל במסילות :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורףפלדה, גג עם כנף/ים מיניום מזומסוג אלו יהיה חלון"ד בממ רן.ציה םעטמה רשמתקין מו

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

יותקן ון, ס או חלירבת הרוסגה רפסת שרותמטבח באם פונה למבחדרים סניטריים וב בחדר שרות, לקיר חיצוני בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .פת כיסוי)(לרפות רפ מכניורור או

יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע  יועץ האלומיניום. ו/או סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל .עשויים אלומיניום גרות החלונות והתריסיםמס .ה

 .קירות מסךו/או  מחסום,המשמש כמעקה/

 ל. האדריכ בחירת "חלב") עפ"יעמומה ( שקופה אותית בטיחוית וככז ןתקות ),חלונות (באם יש רחצהבחדרי  .ו

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

ערכות מ, )טלסקופית/(פנורמית עינית הצצה פנימי נוסף,טחון ר בסג  5044 אלישרלתקן  תואמת ,יתרב בריח דלת פלדה (ביטחון) .דלת כניסה .ח

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

 המוכר. תריחב יפל ון. גמר לגווף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנורלפחות. כנף הדלת והמשק

  בטחון/אש.לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות  .בחירת החברה גוון לפי וניל,  פויצי דלת ממ"ד .ט

 בטהיערך בכל  מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר שווה כנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם פנים: מכלולי דלתות .י

המתאים  ציפוי חיצוני מתועשצבע או פורמייקה או גמר ג משקוף הדלת. קנו בהתאם לסותיים, אחר. צירים יויקה, קאקוסט חוזק, – ידוקפת

בהתאם לתקן ישראלי הדלת יהיה  קוףשמ. צדדים לפחות 3-בהיקף כנף הדלת (קנט) מצופה ב .ידיות מתכת משני הצדדים , עםלעמידות במים

בחדרי אמבטיה / מקלחת  התקנתו יהיה עמיד למים.  . המשקוף לאחראטימה יכולל פסלדלת בגמר תואם ץ רי או עמילופ תובשהל בעל 23' מס

גוונים לפחות  3יוצגו לו מתוך מגוון דוגמאות שלבחירת הרוכש מתוך  גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 שיבחר/ו על ידה. םיק/ו/או הספ י החברהדי לע וגוצשיהם לבן), (אחד מ

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה) (בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירה"ד ובפתח בממ -ח חילוץתפ .יא

 .יחהוכיון הפתהפתיחה  גסו תולרב, חלון/תריסוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג הבפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חיל

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  /נגררת,יסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתדלת כנ :העורףפיקוד לפי דרישות  .יב

 נים,טרים שווקב םילגעומ חי אוורורכיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות ל

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף),לפי הנחיות (סינון אויר  מערכת התקנת פרוק.'), וניתנים לת פלדה (פלנצבדיסקאוחסומים 

 תוניקתשי הרנון, הסי מתקןע"י החברה יודגש שבאם סופק  ).2010(תקנות הג"א מאי  הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן.

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםי הרוכש, יחייב ע"רוקו יפלכן י פיקוד העורף, ו ע"אושרונבדקו  תווהתקנ

 עלפוהביצוע ב ו במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגברלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/א העורף.

 יקוד העורף.ל פעודכנות שהנחיות מ םאותה

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' טות בטבלה המידות המפור – מידות .יג

 מסך ירותת/ויטרינות/קלונות/ חתולד יבנלמ של ,יניהםפרופילים היקפיים לממשקופים ות וכן  כגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויומשלימים 

  בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםודל הפתחים המתקבלבכל מקרה ג .)(לפי הענין

  

  מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'   3.6  

  טבלה זו) לאחר הערותגם (ראה     
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  מיתקן
מיקום

 םרירחצה הור חד מטבח
 טיהאמבר דח

 י)(כלל
  מרפסת 

  תרושי
  אחר

  כיור מטבח
  לה)(בודדת/כפו

 

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 כיור רחצה

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- משולב בארון 40/50 -כ ---

 --- ---3.3.3ראה סעיף  א' ---  סוג

 --- --- אין ראה ---   ₪ יוכזי

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
  "מ)(בס

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

 --- --- --- --- ---  סוג

 --- --- --- --- ---   ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- א' א' ---  סוג

 --- --- אין ןאי ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
  (בס"מ)

--- 
דין הוראות כל לפי 

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 ---  סוג
  ריצוף משופע

 (מקלחת)
 --- --- א'

 --- --- אין --- ---   ₪זיכוי 

סוללה למים קרים 
ר מהקי כיור,/חמים ל

  או מהמשטח

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

 --- --- 'א א' א'  סוג

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

סוללה לאמבטיה 
  למים קרים וחמים

 --- ---  (ה)סוללה --- ---  דגם

 --- --- א' --- ---  סוג

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

ת סוללה למקלח
  למים קרים וחמים

 ---  דגם
ינטרפוץ אדרך (-רב
 --- --- ---(ה)ללהסו או )3 רךד

 --- --- --- א' ---  סוג

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

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

 לשרוול בדופן חיצונית4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

ה ומשקולת סגירה כולל תריס הגנ
  והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

  כלים בור מדיחלחיהכנה
 כנה משולבת בניקוז כיורהה(

  )חהמטב
 --- --- --- --- יש
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  מיתקן
מיקום

 םרירחצה הור חד מטבח
 טיהאמבר דח

 י)(כלל
  מרפסת 

  תרושי
  אחר

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

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

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

  :ואחרות טבלהל ערותה

  ישה).מך אחר שצורף להסכם הרכזה או במספרט מכר במ ה,בלבט ןצויק באם בפועל ר(הקיים 

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

 תוצרת לפי .ס"מ 40/50 -כ ידותמב רסח :החצכיור ר ה.היצרן/ספק, שיבחר ע"י החבר לפי ):רליכיור רחצה שולחני (אינטג בהתקנה שטוחה

  ה.החלטת החבר

(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 פלסטי

ומיטת תמיכה ינות פוליאסטר. מילוי עץ בפ עם ציפוי , שלד עץקפיהיק זוחיני, בעלת מ"מ הומוג 3.5יה מחומר אקרילי בעובי תה אמבטיה:

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

קוז עם שיפועים לני 2279ומד בדרישות ת"י שטח משטח המקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין, בגמר הע מקלחת:

  .המשטח

העבודה או הכיור, מידות ברז משטח והוא ימוקם על מישור  מערבל, פרחם: : דגח. לקערת מטב(כולל חסכם) רים/חמיםה למים קוללס  ג)(  

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

  על ידה.שיבחר/ו  הספק/ים /אוו לןקב/ ע"י החברהשיוצגו  1385

  , מידות על מישור משטח העבודה או הכיור והם ימוקמו  פיה ערבל: דגם: פרח/מ(כולל חסכמים) לכיור/י רחצה, ם/חמיםם קריסוללה למי  (ד)  

 י החברה/ע" גווצשי ץתוצרת הארכשאחת לפחות  סדרות 3לבחירה מתוך  ת,ס"מ לפחו 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -באורך כברז תהיינה: 

  .  דהו הספק/ים שיבחר/ו על יקבלן ו/א

תותקן סוללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר הכוללת יציאה תחתית למיל' האמבטיה  :באמבטיה :(כולל חסכמים) סוללה למים קרים/חמים  (ה)

   .לףלפחות ומזס"מ  60ה טלסקופי ומוביל אנכי באורך צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלק

 60כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך  ניקל בציפוי כרום , )3דרך ( רב -הקיר מדגם: : לחתמקל

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

  או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.ו/ לןרץ שיוצגו ע"י החברה/קבתוצרת הא חת לפחותכשא תרוסד 3ירה מתוך סוללות האמבטיה/מקלחת, לבח

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

  ללו חסכמים.אחת)ויכ

  .ניל יזברוביוב, חיבור ל :לתולכ להאס/י שטיפת ארגזכיורים והתקנת   (ו)  

  .לבן: עותגוון הקבו  (ז)  

  . והזנת חשמל ) וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007אוג'  תיקון -(הל"ת : מים קרים, מים חמיםהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת  (ח)  

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

  מהרשת העירונית. ה המסופקתבטמפרטורים מ :םריק מים  )י(  

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

  .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

  ור. דה או הכישטח העבור משומיל ע רז הממוקם= קרי ב פרח קבוע. הנשלף מתוך שרוול ראש ברזנשלף =   )יב(  

    ת מים לקרים /חמים, בעזרת ידית אחת. ויסו (מיקסר) = מערבל    

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

  נדנסר. בשיטה זו הלחות בשיטת קו סה הפועלכביש יבמיב יש להשתמשור ליניקת אויר חם/לח, ממיבש הכביסה בהעדר חיב קונדנסר=) יג(

  טת בעת תהליך הייבוש נפלטת כמים אל מיכל איסוף המחייב ריקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדירה הנפל

  בסמוך למכונה.

  חי ניקוז וכו').מקלחות/פת(ברזים/ יותרטנדסטה רכות הקצהרכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למעיש לקחת בחשבון כי מע  )יד(

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

  ברצפה. מים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוזעלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות ה

  מבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון פת האינו גם למקלחת וככל שרצבאמבטיה הוהשימוש יל ואה )וט(  

   הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.     

בוי לאקרה של כית הגז במרימז וקיתלנם מנגנון לון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללי)  ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחטז(  

  /ות הבישול.להבה  רצוני של          
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  (מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  , ברצפה, הבניין) ם לכללשותפימו(בחלקם יתכן ני ביוב ורת לקולטפתחי ביקת ונרצ :ראח לכל צורךאביזרי אינסטלציה נוספים בדירה,    3.6.1  

  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש).  (מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, בקירות או בסמוך לתקרה    

  בין  פיקודכבלי להעברת גז ווצנרת  פוצלמו/או  זייני מרכמגן מזל וזיקסטלציה. נלפי החלטת מהנדס האינ ,מיקוםב קי מיםארון למחל    

  . למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום     

  

  הערה:    

  דמוי טטי ויצרו בליטות התקנת כיסוי מבודד ואסידרשו), יתכן ויחייבו ככל שבוי, (הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי    

  , כרבתכנית המ שלא בהכרח יסומנו רצפה,בסמוך לקירות וו/או רה קירות ותקבסמוך ל ,ם"ליפס"סו א" קורות עמודים או"    

  או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.    

  פתחי  יתכן וידרשו ןהבניים העוברים לגובה יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטני ,בנוסף    

  תחזוקה. גישה לצרכי ן לחסום אותם ויש לאפשר, אי ביצוע פתחי ביקורת אלו שיידרבהם בדירות  לכןו ת,וריקב    

  

  

התקנת המערכת . תהיה לפי הוראות כל דיןבאמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת הספקת מים חמים לדירות : מיםחימום    3.6.2

  .המים (טיימר)ימום חמים והתקן קוצב זמן לחוד המים החשמלי לדוי יבג ותרבל 579אלי הסולארית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישר

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

  מני ההפעלה.במאפשר לתכנן מראש את ז

  המים באמצעות חשמל והתקן קוצב ימום מערכת סולארית, יעשה ח ם באמצעותמים חמי ספקל תןניא כל דין ל לדירות שלהם לפי הוראות 

  זמן לחימום המים (טיימר).  

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

      ה.ציס האינסטלמהנד תכנוןעליון לפי 

  ).2007תיקון אוג'-ת. מכונת כביסה (הל"תאמבטיה, מקלחחצה, : קערות מטבח ורם לכליםר מים חמיחיבו  3.6.3

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

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

   דס האינסטלציה,תכנון מהנלפי  ,PPR, S.P ל,גווונת, פקס: פלדה מגולהצינורות: מים חמים וקריםחומר   3.6.6

  : פלסטי.שפכיםלסטי, : פיןדלוח   

   .יש: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחצנרת גז בדיר  3.6.7

  : יש.הכנה למונה גז לדירה  3.6.8

  

   הערה:  

הראשית  קודת הגזד נועז הגת מקור הספקצנרת גז בדירה מיכלול מחיר הדירה ה. הגז בדירה, הינו לפי החלטת החברנק' מיקום   

  י. דירת וכן הכנה למונה גז מטבחב

, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים מונה התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון, ם עבור מחברים, מאריכיםמחיר הדירה אינו כולל תשלו  

החברה לפעול  ורשית ע"יהגז המ' לחבת רושיי שלם הקונהעצמו לחיבור הגז, אותם י מונה והמונהנוספים הנדרשים לצורך התקנת ה  

   אספקת גז מושחלת בשרוול פלסטי (הכנה בלבד), כלולה במחיר הדירה.צנרת  בבניין.  

  

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

  קודות טלפון, ראה נספח ג'מחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונ
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  מיקום

דת נקו
 מאור

 רהתק /ירק
 לל מפסקכו

 תקע בית
  גילר

 תקע בית
  מוגן מים  

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;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
  .לוח חשמל דירתי -
 וללכ רתשותקארון  -

   .שקע
  וניה/טלוויזיהטלפארון - 

 רדיו חדר
  אוכל נתופי

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

תוספת  - תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת 

  התריס.

  פרוזדור

2  
(כולל מפסק 

  מחליף)
1  -  -  -  

 3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל 

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

  1  טבחמ

6  
ם מהד אח(

ל, אחד כפו
הם מוגן מ
ים בדרגת מ

44IP  ואחד
 מוגן מהם

בדרגה 
  רגילה)

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

מיקום השקעים, בתי 
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

לתכנון המטבח יותקנו 
שקעי כח נפרדים 

  למדיח, לתנור, למקרר

ה שינ חדר
   הורים

1  
(כולל מפסק 

 מחליף
   )למנורה

  

4  
 ידל ים(שני
  ה)מיטה

-  1  1  
ום (נק' אינטרק -

  )שמע/דיבור בלבד

   רחצה רחד
  הורים

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  -  1  1  -  3  1  חדר שינה

  /ד"ממ
  ח. שינה

מנורה לפי 
הנחיות 

  פיקוד העורף
3  -  1  1  

פיקוד  תתקנולפי 
  רףעוה

  חצהר רחד
  טיה)(אמב

1  
  וגן מים)(מ

-  1  
1  

ע בית תק(
  ור)לתנ

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  + אוורור מכני

  1  מרפסת שרות
  (מוגן מים)

-  -  

2  
  מוגן מים

  (מכונת כביסה,
  מייבש כביסה)

-  -  

  1  משמרפסת ש
  (מוגן)

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
+ י מלל תריס חשכול
פתיחה  + מנגנוןסק מפ

  ני.יד

  מחסן
(ככל 
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 
החשמל הדירתי אליו 

  משויך המחסן.
או לחילופין שהזנות 

החשמל של כל 
המחסנים יחוברו למונה 

משותף ונפרד 
למחסנים בלבד, או 

פרד לכל מחסן, מונה נ
להחלטת המוכר ועפ"י 

  ירתו.בח

  רתומס
  היסכב

-  -  -  
1  

פקט הכנה (
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   ואחרותטבלה הערות ל

 אהיל/ ארמטורה), כולל נקודת הדלקה אחת. -בית נורה על גבי קיר או תקרה (ללא נורה וכיסוי = נקודת מאור קיר/ תקרה )א(



 

 

  , ג''בחים א', נספ

31  מתוך 20 'עמ  16.12.19תאריך: /  121 /מגרשMם דג/ מפרט מכר למשתכן /  באר שבע -1ארק פפרץ בוני הנגב בפרץ בוני הנגב /  / המסד לאיכות הבני
 

 בנפרד). פר כל שקעאחד, נס פנלב תריוו י שקעים א(שנ קן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.= "שקע" בודד לחיבור מת בית תקע מאור (רגיל) )ב(

 ממ"ר לפחות. 1.5ם בכבליהחיבור יבוצע 

החיבור  (שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד). הניזון מזרם חשמל רגיל שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  בית תקע מאור (רגיל)  )ג(

 ממ"ר לפחות. 1.5ם יבוצע בכבלי

לכמות  ושאינם תוספתצוינים בסעיף א' ), המות המאור (בתקרה או קירשל נקוד הפן ההדלקלאוד לבב ורתא כפולה=נקודת מאור הדלקה  )ד(

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

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

 בדרגת הגנה גבוהה.אביזר הקצה מוגן מים  רד אךנו בהכרח במעגל חשמל נפמוגן שאי בית תקע חר=א או 4P4Iות הגנה בית תקע עם דרג )ו(

, בין מחשבים –נקודות ביחד (קומפלט) או לחוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת  3= (מחשב) טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  )ז(

/אינטרנט. דירה לרשת הטלפוניםבור הללא חישידורי כבלים.   ור לקליטתרות לחיבאפשו ר,מוכאורי חובה חיבור לקליטת שיד –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה

 .)ת שומר לפי הענייןעמדלה או יסה למבנכנ לתדל( יםתקשורת פננקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה ל)= נקודת טלפון פנים (אינטרקום )ח(

  מ"מ.  2.5, מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים על גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = חודת כנק )ט(

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

למניעת ספק "מפזר חום" ולא "תנור להט" (ספירלי).  יותקן (באחריות הדייר),חצה דר הרמעל דלת חחימום נמצאת  כנה לתנורבאם הה. קירב

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה.

ים/מכבים את אותה/ם דליקמאים בריחוק ביניהם, אך ונים הנמצנפרדים שים זרביא ניכיבוי, משנקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/  =ליףחמ )יא(

 מאור. נקודה/ות

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

רות חובר ישיתה ודנקה ם.נן לכירייפאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכתותקן נקודת תלת בדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  )יג(

 . הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.2.5/5בכבל  תחווטתלת פאזי בלוח החשמל ו למפסק

 

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

  כישה).הר כםהסל רףשצו 

  

  מנגנון שבת לתאורת לילה ובחדר מדרגות לחצן להדלקת אור  .יש: ת מאורול קומה: נקודת: בכדר מדרגות/ מבואה קומתיח   3.7.1  

   יש. :קומתית וך הדירה להדלקת אור במבואהצן מתלח יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:. קבועה                             

  התכנון והבניה (בקשה להיתר).קנות צינורות) בדירה על פי תשרוולים (הכנת : ץחו וןלפט  3.7.2  

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

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

לפי   ם:מיקו : ישבתוך הדירה רגיל), (כולל שקעדירתי ת שורתקח לוו מודולים) 6-(כולל השארת מקום פנוי לדירתי  שמללוח ח  3.7.5   

  אין.שעון שבת: : יש. מפסקי פחת החשמל.  תכנון מהנדס    

                              כולל קוצב זמן.  : יש.חשמלישמש/מים,  נקודת חשמל לדוד  3.7.6  

  .וע"ח הקונה)ע"י  מונה אשר יוזמן ויותקן נה והתקנתכולל הזמנו איה ירהדמחיר ר. (אמפ 3×  25: תלת פאזי: ל חיבור דירתיגוד  3.7.7  

  , כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומתשמע דיבור (אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום  3.7.8  

  ר שינה הורים).בחד רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה    

  ן.אי: נפרדת)ר (גוס גלמעה נוספת במערכת טלוויזי  3.7.9  

  

   לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :יזיהטלווי הכנה לקליטת שידור  3.7.10  

לחילופין   .)אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות (     

ע"י הקונה  שדירתי אשר יירכ א ממיר(לל M.Fדיו ור 33, 1,2 דורי ערוץקליטת שיל םניניב פראו למס ןילבניאנטנת צלחת מרכזית     

  מספק שרות זה).    

  :מיתקנים אחרים     3.7.11  

פאזי ולרשת החשמל מערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת בכל דירה תותקן   -

  נים.משתה מלחשה נת תעריפיזההישראלית ותאפשר 

  :רכת תכלולהמע



 

 

  , ג''בחים א', נספ

31  מתוך 21 'עמ  16.12.19תאריך: /  121 /מגרשMם דג/ מפרט מכר למשתכן /  באר שבע -1ארק פפרץ בוני הנגב בפרץ בוני הנגב /  / המסד לאיכות הבני
 

  רכיב המודד זרם חשמלי, על ירתית אשר מתבססת שמל הדיחידת מדידה בלוח הח 

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

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

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5בה ש ובגובמקום נגי מבואת הכניסה/ בהכניסהוך לדלת בסמה ירהדם ותקן בפניהצג י

  ואת עלותם הכספית. (בקוט"ש) והמצטברת  השוטפת נתוני צריכת האנרגיה

  .3.5ף ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעי ./יםחשמלי חיבור לתריס/ים  -

  

  :רהימום, בדימתקני קירור / ח.         4  

  :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד ההכנ יש,ן. אי מרכזי ינידירתי מ רזוג אווימי  4.1  

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

  ;הדירה לקיח

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

   מוצא .הכביסה תורלניקוז מס או רצפה וםחסלמ דייהמא ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,נן למעבההמתוכ המיקום ועד למאייד                            

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

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

  .אוויר מיזוג מהנדס ידי על כתהמער לתכנון בהתאם יהיה ההכנות םמיקו       .4                  

  .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

  נה תכלול:ההכ , תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד. במקרה זה.       באישור פיקוד העורף6   

  ח החשמל. שירה מלוה יזנה דתפרדת חשמל ננקו -                    

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

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

  אויר.ס מיזוג הנון מהנדלתכם תאבהל הכנות הנ"כל ה -                            

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

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

  .מים ניקוז וצנרת זג צנרת, צנרת חשמל רבותל הנדרשות התשתיות

   .איןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:   4.3

    .: איןהפועל בגזתנור חימום     4.4

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

  .אין: יםוראטרדי    4.6

  : אין.חשמליים ונבקטוריםק    4.7

  .: איןם תת רצפתימוחי    4.8

  : אין.מיתקנים אחרים    4.9
  

  סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:*  .5

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

  .כבאותי רשות הע" רשדישיל ככ: י עשןגלא  5.2   

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

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

  ניות.יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנו , ו/או שיסומנו אךכנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח      

  :ח ושונותיתופ ותודעב  .6

  יהחנ  6.1  

                           : בתחום המגרש;כולםלפי היתר הבניה. : לכל הבניינים מות חניהוסך הכל מק  6.1.1     

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

  ן בתוכנית המכר.יכמצו: מיקום יתר הבניהלפי ה: ותחני מספרש, י :)פתות(פרטית/משחניה לנכים   6.1.2     

  חנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה (עם הצגת תג נכה רשמי                 

  ייר שאינו נכה.וגם לד יםהבנייני דירל כלן בינכה,   כש מטעם משרד התחבורה), ובהעדר רו                               

  : יש.מערכת תאורה לפי הנחיות האדריכל., / אבנים משתלבותמוחלק בטון חניה לא מקורה: גמר רצפת  6.1.3    
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  יש.: גישה לחניה מהכביש  6.1.4    

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

   ן.אי :הנילחה בכניססום מח  6.1.6    

  גרשפיתוח המ  6.2  

   מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף יהיה  כניסה שביל  .יןיבנכל ל עד למבואת הכניסה שבילים/חיצוני רחבה תתוכנן המגרש בתחום                               

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

  .טבעיתות/ אבן תלבמשם ניאב/ אספלט/ : בטון/ גרנוליטשבילים: חומר גמר  6.2.1    

  .הריצוף יהיה ככל הניתן בעל גוון בהיר : בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית.מר גמרו: ח/ מדרגותשבילים  6.2.2

   אםהתני במים בגינון חסכו פי תוכנית אדריכל הפיתוח)(על  .יש :צמחיה(על פי סימון בתכנית  מצורפת). .יש: חצר משותפת  6.2.3     

   החקלאות. דלהנחיות משר                                

  יש. (על פי תכנית אדריכל פיתוח) גינון חסכוני במים בהתאם  צמחיה: .) (על פי סימון בתכנית מצורפתיש. : משותפת חצר  6.2.4    

  להנחיות משרד החקלאות.

  . )ת השקיהכלא מגונן וללא מער שטחל ונההכו ,כר (חצרהמ יתכנתוי לפ :מחדר יציאה לחצר; יש: ות הגןה/צמודה לדיר חצר,  6.2.5    

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

  . סידור הגינה הפרטית       

  ,שוחות וכו') צנרת, מרזב/ים,(, חלחול מיםו ובבי, מה/ות, גזיתכן גיש: ות גןה/, בחצר הצמודה לדירפירוט מערכות משותפות  6.2.6    

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

  מ"ר. 7-לא פחות מ: יש, בשטח ות גןה/משטח מרוצף בחצר הצמודה לדיר  6.2.7    

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

  .עת החברהיולפי קב פיתוח המאושרתתוכנית ה לפימוצע ה מובבג      

  אין.): בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת (  6.2.9    

  

  מערכות משותפות  .7

  מערכת גז:  7.1  

  בתוכנית המתואר  ובמיקום ,בתאום עם חברת הגז ,קרקעי -גז תת /יצובר באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1    

  ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות /אוו אחר שיקבע ע"י החברה או במיקוםהבניין  או רשמגה      

   להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.       

  ז.בבעלות חברת הגהינם וצנרת אספקת הגז  ,מובהר בזאת כי צובר/י הגז כאמור      

  ;: ישהמרכזי לדיר ממקורצנרת גז   7.1.2    

  ).3.6(סעיף  4ה לראה טב: מיקום: יש. רהבתוך הדי אספקת גזרת צנ  3.1.7    

  

  :סידורים לכיבוי אש  7.2  

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. לפי דרישות :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות  7.2.1    

  .ותיחבטות יועץ הרשות הכיבוי והנחילפי דרישות  :דוריםבמבואות/פרוזמערכת ליניקת עשן   7.2.2    

  לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :נקלרים)ימתזים (ספר –אוטומטית כת כיבוי מער  7.2.3    

  : לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן  7.2.4    

  ת.עץ הבטיחורשות הכיבוי והנחיות יו לפי דרישות :גלאי עשן  7.2.5    

  

  יבוי בשטחים משותפים, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות כאש כיבויו יוגיל מערכותאות, לרבות ידורי הכבכל סרה: הע        

  מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או                
  

  ת.רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחושות לפי דרי: בקומת מרתףאוורור מאולץ   7.3  

  אין.: נת הדירות)(להז כזיתאוויר מרוג יזמ כתערמ  7.4  

  .אין מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים:  7.5  

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :תיבות דואר  7.6  
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  .816 י "ות ובנייה תכנון קנותת לפי אלומיניום חזית תבעלו יהיוו נייניםהב כלל חדא במקבץאו  , בנייןכל ל                    

 : מיתקנים אחרים  7.7  

  חדר/ים לשימוש כלל  בחלקים משותפים),(תאורה  מאגר מים, מערכותשנאים,  ח., ת מיםמערכות סניקה ומשאבו    

  ים והיועצים.נתוכנית המתכנלפי  מות:מיקום וכ .וכו' יןבניה בתטול סמוכים יםבבניינאו  נים סמוכים,יין ולטובת בניבבני הדיירים    

  

  חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

  לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשימונה מים : יש; חיבור לקו מים מרכזי  8.1   

  יש. מרכזי:חיבור לביוב   8.2   

  לא כולל התקנת מונה.; יש. שמלחברת הח אותורלהם תאבה ,החשמלחיבור הבניין לרשת   8.3   

  .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל תכנון והבניה (בקשה להיתר): לא בהתאם לתקנות ה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים  8.4   

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

  עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  כלוליםים, ניקוז, דרכי גישה, כומביש, מדרכה, קירות ת: כבמגרש לי הגובלכל וחיתפ  8.6   

  יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.    

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

  .יתומהרשות המק ע"י: פינוי אשפה    

    

  תףרכוש משו  .9

  :יאור הרכוש המשותףת  9.1  

  באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: מקומות חניה משותפים    9.1.1     

  יש.: )חלקית פתוחה ועמודים, (קומת כניסה חלקית קומה מפולשת  9.1.2     

  לפי החלטת בחברה.: ותמחסנים שאינם צמודים לדיר  9.1.3     

  .יש :סהניכ מתקו(לובי) ב מבואה  9.1.4     

   יש.: אה (לובי) קומתיתמבו  9.1.5     

  בכל בניין. 1(מספר):  חדרי מדרגות  9.1.6     

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

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

  ם.ממ"די -םתייירד יםגנמרחבים מויש  אין. :ממ"ק/ מקלט  9.1.9     

  ין.א: חדר דודים משותף  9.1.10     

  חדר משאבות, מערכות סולאריות, משאבות סחרור,  :) כגוןשותפותמ ו/או: יש מערכות טכניות (פרטיות מיתקנים על הגג  9.1.11    

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

  .; ישגינון שטח ללא .: ישמגרשי הומתחב וחושטח פת רחצ  9.1.12     

  מסומנים כרכוש משותף הכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, : מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף  9.1.13     

  בתוכניות המכר.      

  

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

  לוט)., (מיי מדרגות/חדר  9.2.1    

  כנית.ה טומק  9.2.2    

  שה לחניה משותפת.גי  9.2.3     

  לובי בקומת כניסה.  9.2.4    

  לובי קומתי.  9.2.5    
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  על הגג. המשותפים)( גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים  9.2.6    

  גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.  9.2.7    

  .)ים(משותפ יםמדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/גישה מחדר   9.2.8    

  .על הגג םימשותפ על ידי מיתקנים התפוס –ג חלק הג  9.2.9    

  .מעליות  9.2.10    

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

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

  בית משותף  9.3  

   תירה בבית משותף או בבי, המוכר דר דירות)המכק חו –ן (להל 1974 – דלחוק המכר (דירות), התשל" 6סעיף בהתאם ל  (א)    

  של התקנון המצוי  המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה       

  ים:ה העניינואל; יןניע אותו ם עלהמכר פרטי לכלול במפרט או לצרף לחוזההמתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב        

  שותף;מהוצאת חלק מהרכוש ה  )1(       

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;  )2(      

  שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו;  )3(      

  בית המשותף;סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול ה  )4(      

  לחוק המכר דירות; (א)3סעיף האמור ב דרךב צוב וןע שר השיככל עניין אחר שקב  )5(      

  מוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב   )ב(    

  המשותף.   שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית       

  

  :ירהלדד מוהצש המשותף שיעורו של החלק ברכו  9.4

  של כל ) לשטח 5ירה (כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף דהאפשר ליחס שבין שטח הקרוב ככל יהיה   

   כפי שיידרש על ידי כל רשות  ף,, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותיחידות הדיור בבניין   

ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים הצמודים לדירה  תב חלקה של כל דירה בביבחישוכי  בתקנון, בועלקי שאר המוכרכת. מוסמ

  ).6(כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף 

  

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:  9.5

  .1969 -טיהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"  

  

  

  

  

  

  :בקשר אליוהמחויבים שירותים וב תףשוהמת וצאות הבישיעור ההשתתפות בה  9.6

  עורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.שי יהיה על פי  

בתשלום חלקן היחסי ברכיב ההוצאות הקבועות של אחזקת יחויבו דירות שהחזקה בהן תהיה בידי המוכר ולא יעשה בהן שימוש בפועל 

ר מתשלומן פטומשותף, אשר המוכר יהיה ס לרכוש הפועל ביחה ביכצרן גיההוצאות בוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב הרכ

  ביחס לדירות האמורות, וזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן כאמור בתקנון המצוי.

  
  

  או שיוחזרו לרכוש המשותף):/החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (ו  9.7

  כניות המצ"ב ומנים בתים אשר מסטחים הבאהש תףושהמש מהרכו צאויו, בהסכםלי לגרוע מהאמור בעניין זה מב       

   ו/או מצוינים במפרט המכר ו/או בהסכם המכר.       
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  מקומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה של החברה. .א

הוצאו מהרכוש השטחים ש כלוכן . ברההח לש תהלפי קביע המשותף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף המחסנים יוצאו מהרכוש .ב

  שר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף.אהמשותף ו

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

 מוצא מהרכוש המשותף.   (באם קיים) חדר השנאים .ד

 שתחול על        החלה ו/אור נוספת עי יןינב ותי כל תכנייאושרו לבנייה במגרש לפי התב"ע, ולפ כל זכויות הבניה אשר אושרו ו/או .ה

  ן עיר שיאשרו בעתיד. י, וכן זכויות בניה עתידיות שייווצרו על פי תכניות בניעהקרק

שבבעלות המוכרת  ם לתאככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסני .ו

 כמפורט לעיל.

  

  

  

   ____________      ____________      ____________  

  חתימת המוכר        תאריך              מת הקונהיחת          

  

  

  

  

  

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

  .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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  דירותי העלב ותיגקונה ולנצמסמכים נוספים שיועברו ל – 'נספח א

  

  לתי נפרד של המפרט:בניות אלו יצורפו כחלק תוכ  10.1   

  דירה.ה(חיצוניות) של מידות של כל חדר ומידות כלליות הכוללת  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ  10.1.1     

  ה.קומב תףשוהמון הרכוש הכוללת סימ 1:100 -ן מקנה מידה לא קטתכנית הקומה בה נמצאת הדירה ב  10.1.2     

  בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -דה לא קטן מית קומה טיפוסית בקנה מתכני  10.1.3     

  הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מתכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מ  10.1.4     

  .1:200מידה  קטן לקנהמו וםילבצ ףניתן לצר ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו      

  .1:100 -מת גג בקנה מידה לא קטן מותכנית ק  10.1.5     

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250בלת היתר בניה בקנה מידה תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק  10.1.6     

  וגינות צמודות.
  

  רבות על פילבהתאם לכל דין למסור  ימור, שישחומרי הגול תורכמעה לכל שימושו מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה בעת  10.2   

  חוק המכר דירות בעניין:     

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

  , מערכות מיזוג אווירמערכות בטיחות, ת השירות המותקנות בדירה לרבו תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות  (ב)     

  .יוצא באלהכניות וכרומקטאלת כומער      

  ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות. ןתדירות ואפיו  (ג)     

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

  ימור של גשל המערכות וחומרי הה אות תחזוקנית והורתכ )1( יןניה בבראשונסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה ההמוכר ימ  10.3   

  עניין:בהמכר דירות פי חוק  הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על    

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

  מערכות מיזוג מעליות,  בטיחות, כותערמ ותרבבבניין ל השירות המותקנותוקה מונעת של מערכות תחזוקה כוללת ותחז  (ב)     

  באלה.וצא , מערכות אלקטרו מכניות וכיראווי      

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

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

  מיליה.יפקסומספר  לרבות מספר טלפון ניין, המערכות והפיתוחנים של הבות המתכנצו מתשיר  ה)(     

  חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ות בלבד של אינסטלציה סניטרית, ) למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות (  (ו)     

  אמור ש הדירה הה על רוכלפיו תבבכה ורים הנחיהמוכר יצרף למסמכים האמ בנה ובפיתוח.ומערכות אלקטרומכניות במ      

  ציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מינויה.נלמסור אותם ל      

  

  

  

  

  לעיל, יראו החברה  10.3ט בסעיף לקבל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפור הראשוןסרב הרוכש  )1(    

  כש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהול (באם תפעל ואית למוסרם בכל זמן לררה תהא רשכן. החב שותלעה בתחוכעמדה ב        

  בבניין).        
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  הערות כלליות ואזהרות –נספח ב'   

  הערות כלליות למבנה ולדירה  

  

 .לדירהלמבנה ו ניםכוהנת פואמות ותוסבוצעו שינויים, הת ו בצו מכר דירות),הבסיסי (כלשונ בטופס המפרט .1

  .לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי והמוצרים והמלאכות יהי כל .2

צלחת החברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או  .3

 להוראות כל דין. פוףלווין, בכ

 יה של הבניין ממוקמים מעל תקרת מרתף, ששטחי התקרה האטומיםנחינון ו/או שטחי מסעה/ו ששטחי גוידוע ל לו ברוסהשר קונה מצהיה .4

כדי לגרום לשינוי  יש בהןעלולים להינזק ו/או להיפגע עקב פעולות שתילה ו/או הריסה ו/או בנייה ו/או התקנת מערכות ו/או פעולות כגון אלה, ש

 מה. ועה באיטום המרתף או כדו/או פגי וי ניקוזשינן גוכ ה,על מרכיביבמצב התקרה 

במיקום שייקבע ע"י מהנדס האינסטלציה מטעם המוכר. החצר כולה או חלקה הקונה מודע לכך שבחצר הפרטית תהינה שוחות ביוב וניקוז  .5

ף וכן יטום המרתלפגוע באלא ש ידקפלהעל הקונה ס"מ טוף ו/או פרלייט ו/או אחר.  30י נמצאת מעל מרתף חניה. עומק המילוי המינימל

, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה שר תיקונים במערכות המשותפות (אם יש) אשר עוברות בחצר הפרטית כאמורפמתחייב הקונה לא

 .למניעת קינון חרקים בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס תקופתי

ייתכן מעבר מערכות מים,  ןבתוכניות המכר. כמו כ ח מסומניםינם בהכר, א')כוו וןקירות בטחת שלד הבנין (עמודים, קירות נושאים, מערכ .6

הודע לקונה, כי  מוקדמת. בדיקהלכן כל שינוי (הריסה, פתיחה, וכו'), מחייב חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות.  ביוב,

מערכות הבניין  ת, של כלל האלמנטים שלמן בתכניונה מהמסובשוו א מןסושונה, כמ ת ו/או אופקית, בגבהים שונים ובמיקוםתועבר אנכי

רת הנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, מנצהמשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: 

בשטחים ציבוריים, משותפים ובשטחים  ית,רטפ יהחנוחצרות, בון, תקשורת וכדומה, בדירה, המחסנים, מ.א. ואוורור, קווי חשמל, טלפ

ת ובתקרות הכל מעבר למסומן/ למצויין בתכניות, לפי החלטת היועצים הטכניים. מערכות כאמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת ובקיר

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

וכן התחמצנות מינרלים (ברזל)  ,יים"נ"עי רקם, גוון, גידים,בדלי מ: היות כגוןטבעת עוופת יתכנוים, ובכפוף לתקנבן טבעית, בריצוף וחיפוי בא .7

 .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ם לא יבוצע קיטום פינות בחיפוי קירות ו/או שיפולי. בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים (פוגות) במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראליים .8

 .(גרונגים)

 פים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.ימרים הפולטים ריחות חרירתיים חומחסנים דן בחסלאר מול איסור חח .9

 עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונה. יבוצעולא  .10

 לו כאמורם אלילכ םייהמינימל הלפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגיש עלולהלאחר קבלת החזקה, החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה  .11

 . למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחריגה ממידות אלו.3 חלק 1205בת"י ות למתקני תברואה) וראובהל"ת (ה

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

 פרד למחסנים בלבדונ המשותףמהרכוש  שה תעם ניחסהחשמל למ הזנת

אך לא  של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעה מםומיק  .13

 פחות מן הקבוע במפרט.

) Aתעלה על (שלהם לא עש הרת רמש דות עיבויאוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחיבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג ה .14

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

 EMDV 50אך ורק מעבים שקטים כדווגמת נדרש יהיה להתקין   C-ו Bבדירות צפוניות של בניינים הנחיות יועץ האקוסטיקה, 

SQ54רעשם לא עולה על  אשר מפלס שווה ערךאו ה טרלקא של חברתdB(a) .(בשעות הלילה) 

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

בניה ו/או וף ו/או הבות הריצבשכם יינושייסה ו/או יעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או הרברכוש המשותף או בשלד הבניין, בי

ו/או פעולות כגון אלה,  שקועים בתוך קירות הפרדה בין דירות פלזמה וכד', T.Vמסכי  רמקולים, , לרבות התקנתתהתקנת מערכו

. ם ובתקנותה חריגה מעל רמות הרעש המותרות בתקנישיש בהם בכדי לגרום למטרדי רעש ורעידות לדירות שכנות, באופן שתהי

 בגין פעולות ושינויים אלו. ולנזקים ולתלונות שיהי יות כלשהיתהיה אחרלא ר וכלמ

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

ו/או ביצוע העבודה  אלה כולל לטיב החומריםיות בגין כל האחר ,כןמ חרלאן בדירה ובירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם ע"י הקונה לדי

 הפריטים והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.,
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לרשות הקונה וזאת על מנת  המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .17

 .והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן צץ), המופק מבטן האדמהגרגטים (חבא אהימצלל לוע שרא גז ראדון לסלק שרידי

יתכן ובאחת מהדירות בכל קומה בבניין, ימוקם חלון/ דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל הדיירים בקומה בעתות חרום לצורך מעבר  .18

וכי בעת חירום יאפשר את  בע סורג קבוע בפתח זה,כי לא ייקמתחייב  וץ,ילהחת דלקם חלון/ ילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממוומ

 המעבר בדירה אל חלון/ דלת החילוץ.

גינות, יים, כגון: הודע לקונה, כי יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות את כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרט .19

 הפרויקט. י החלטת מתכנני ויועצייקבעו עפ"ומיקומן רן ספמ ת,יורפסות פרטחניות, מחסנים, ומ

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

  כך.המשתמע מ ן, על כלנייהעי לפל וקה וטיפולאפשר גישה לצורך תחז מחויבם. הקונה הבניין, ומהווים חלקים משותפי

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

 לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.

ון ובניה ננה, הועדה המקומית לתכלפעול במבי המוכר ע" רהבחשנז ר חברת הגאישובתכנון והת גז מרכזי יהיה על פי י גז לאספק/מיקום צובר .22

 .ומשרד העבודה

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

החניה  לי לגרוע מכמות מקומותוהכל מב, הרשויות שוראיו /או כי התכנוןמות החניה בפרויקט ומיקומם בהתאם לצריתכנו שינויים במספר מקו .24

 הכלולה בממכר.

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

 ם.בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/י ),בגז פחמימני (גפ"מבנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  .26

בהתאם לאילוצי התכנון, נו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, כדים, אינם סופיים וייתלקים הצמותוח, והחהפי, רשמגה גבולות .27

 הרשויות. הביצוע ולדרישות

כבר  או סעיפים מסעיפי המפרט המאפשר בחירהלמען הסר ספק במידה וטרם חתימת החוזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/ .28

בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות  חר מתוך אחת האפשרויותהקבלן יב ר בחירה.אפשתתא ל ם,הושל

 בחירה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן.

 'רנה ], תגב8.12.2016 - 10למשתכן מהדורה  [מפרט מחייב מחיר 1במקרה של סתירה בין הוראות המפרט להוראות נספח ג
 דין.פוף לכל בכ ח,ספהנת הוראו

 
 ו/או המכרז (להלן:"ההוראות") לבין המפרט לעיל הקוגנטיות הדיןהוראות ן הוראות החוזה ו/או יבמקרה של סתירה בכן,  כמו-

  . תגברנה ההוראות.
 

__________  __________  
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   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםייכוז טבלאות זיכור
  
  

  הערות מיוחדות

   08.12.2016  -  10הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה  דבמפרט המחייב של משרם רק הנדרשיינם אך וו האל םייכוריכוז זי .1

  כוללים מע"מ.  להלןהמחירים הנקובים  .2

הקבלן  ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/אלו  ייםהמועד האחרון שעל רוכש הדירה להודיע לחברה/קבלן, על רצונו  לנצל זכותו לזיכו .3

  .הימחתה וםבי

  ל כוויתור לזכותו זו על פי כל דין.בהאמור תתק מועדרה עד ההדירוכש  אי הודעת .4

ו/או גורמים לעיכוב וק ובתקנים ו/או פוגעים בבטיחות בחבדרישת הרשויות ,למניעת ספק יודגש כי לא יאושרו שינויים שאינם עומדים  .5

  אכלוס. העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישוריבהתקדמות 

, התקנת כש (הדייר) להתקשר עם ספק מטבחים אחר שאינו ספק החברהו,ובחירת הרהמתוכננים  מטבחנות הבגין ארווי יכז וליצנ .6

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

יום יחשבו כס התקנתם, מהיתיהסו יםם או בנויהנמצאים באלמנטים יצוקי /ביוב,מיםרת/תקשולמניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/ .7

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

  כוי בגינו.בנספח זה ושאינו מצוין במפרט המכר, לא ינתן כל זי פריט מתומחר לזיכויבמקרה של ציון  .8

החברה/ המוכרת הקונה על  רטים בטבלה זו, בחתימתרים והמפום המתומחט/יריהפמ ם,ו לזיכויימימש הקונה בפועל את זכות .9

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

  יחידה.  - יח'

  מטר מרובע.  - מ"ר

    מטר אורך.  -מ"א

  מר לבן+ חומר שחור+ עבודה. חו - קומפלט

  . דדיט אחד בופר -פריט
  

  בדלמחיר בגין זיכוי ב - המטבח, רחצארונות  שא:נו
  

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון תחתון/עליון, ( לכלל ארונות המטבחזיכוי 

), יפוי מטבחמטבח, ברז מטבח, חמשטח עבודה, כיור 
 לפי התיאור שבמפרט המכר.

 4,881 -- - -- - -- -  קומפלט

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

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

  
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים
  

  
  הערות:

  ה.כל המחירים כוללים זיכוי פריט+ התקנ  .1

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 טיפר קומפלט במפרט המכר.י התיאור חצה,  לפר ריולכז ברסוללת  3.6

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

3.6 
,  לפי התיאור במפרט (אינטרפוץ) סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 פריט קומפלט
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  ויים/חיוביםבגין זיכ מחיר - רתקשות ל/שמח נושא:
  

סעיף 
ט רבמפ

 המכר
  תיאור

 חומר/
  עבודה

  יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

3.7 
  

   72 פריט קומפלט זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה 

3.7 
  

   78 פריט קומפלט זיכוי –בית תקע מאור 

3.7 
  

    48 פריט קומפלט  טלפון  נקודת

  
  

  :רתשותקל/שמטבלאות החלות הער
  ), במפרט המכר.5 ה(טבל 3.7ות לאחר סעיף ערות כללי.ראה ה1
  מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. חשמל/תקשורת . מחיר המחירון2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      תאריך           חתימת הקונה     


