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  510865058בע"מ ח.פ.  אחים פרץפרץ בוני הנגב 
  
  

  08.12.19 :ך עדכוןריתא
  
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 4 מס' חדרים:

  M דגם:

  א' קומה:

  92,103 :(זמני) דירה מס'

 7,8 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               
  מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               
  רה.ידאור הית  :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 סטיות קבילות  :7סעיף               
  ה.הבניי יכל מתכנןדרפרטי א  :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                
  .)2.1-2.19חומרי הבניין והגמר (  :2סעיף                

  אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3עיף ס               
  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 
  מתקן לתליית כביסה.   :3.4סעיף 

  חלונות ותריסים. תות,לדרשימת  ,)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           

  ).4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה (  :4סעיף 
  .)5.1-5.3דירה, במחסן (ות בחיוי אש ובטיבסידורי כ  :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     
  ).7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש (   :7.2סעיף     
  חניה.  תפיץ במרולמאורור וא   :7.3ף יעס    
  מערכת מזוג אויר מרכזית.   :7.4סעיף     
  : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף     
  דואר. תיבות   :7.6סעיף     
  מתקנים ומערכות משותפות נוספות.   :7.7סעיף     

  ).8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית (  :8סעיף 
  .ותףמשרכוש   :9סעיף 

  ).9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף (ית   :9.1 ףיסע    
  )9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף (  :9.2סעיף     
  בית משותף (רישום ופרטים).   :9.3סעיף     
  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.   :9.4סעיף     
  הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף     
  ור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.שיע   :9.6סעיף     
  החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.   :9.7סעיף     

  
  נספחים

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

  נספח ג'   טבלאות זיכויים.
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    חדרים 4,  __/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -פארקונת הכשהאתר: םש

  __דירה מס':    

  א'קומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  122מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

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

  ם שונים)ייכויזם וחיובי יןבעני

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה) כולל(                           

  

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

                                                 ת.ז         לבין:      

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

  

             מתאריך:     

  

  

  פרטי זיהוי     א.
  

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

  .122: שמגר, חלק)(ב 1חלקה  38602(בחלק) וגוש רשום  17חלקה  38465(בחלק), גוש רשום  1חלקה  38464רשום גוש   1.1     

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

  

  .מקרקעי ישראל רשות: קרקעהזכויות בעל   .2   

  .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה      

  .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1      

  08.05.2017: תחילת תקופת החכירה 98 תקופת החכירה:  2.2      

  

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

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

  .ששממרפסת  ,מרפסת שירותחדר רחצה הורים (מקלחת), , )אמבטיהחדר רחצה כללי ( פרוזדור,
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    רהיח הדטש  .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  רה לבין מרפסת השמש,יהדן יבה, לרבות ל ה לבין מה שמחוצהקיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ"     )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         

  י הקיר יכללו את החיפוי.נפאבן  עם חיפוי ירבלא גימור; בק פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ"  )2(        

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

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

  המדרגות.למפלס  שממנו עולה מהלך  ףיצור חהשט           

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

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

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 עיףסראה  :מוד לדירההצשיעורו של החלק ברכוש המשותף   )ה(         

  

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

דמוי תקרה (לא פרגולה) הנמצא  [קירוי הכוונה למשטח מלאמתוכה מרפסת שמש מקורה  ,מ"ר ___ -כ :)1(מרפסת שמש בשטח  6.1     

  מ"ר. ___ -כ: חבשט, לבד]ב אחת מעל קומה

  חניה:  6.2     

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

  : ___,לא מקורה מס'חניה  -      

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

 ימון מיקום המחסן המוצמד);(ככל שנרכש, יש לצרף תכנית המחסנים עם ס ,___ מ"ר -: כ)2(בשטח_____, מחסן מס'   6.3     

  אין. :)3(טחשרתי בידמרתף   46.     

  אין.: בשטחמוצמד לדירה גג   6.5      

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

  . שטח)ו(מהות  רטםאו משמשים את הדירה באופן בלעדי יש לפ נוספים המוצמדים /חלקים/אזורים,אם יש שטחים  6.7      

  ממפלס רצפת הדירה). מוכהנ(יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה נית המכר. כתוב ןמכמסו :יסהכבמסתור        

         

  הערות לחישובי השטחים:        

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

  של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ים קהמע וארות החוץ קיוניים של יהם החיצים על פנרובהע       

  במרפסת.       

  הרקיע כפוף  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 בתחום ןהי השלה פיזית כייהרוחות ובכפוף לבנסית לשושנת למיקומה בבניין יח       

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

  יכלל שטח הקיר במלואו.יבשטח משותף  גובל ןקיר המחס שרהקיר; כאהרוחב של תחת למחצית רק השטח שמ אחרת ייכלל       

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

  רתף מהכאשר קיר  ;צית הרוחב של הקירח שמתחת למחייכלל רק השטריד בינו לבין חלק של דירה אחרת 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.       
  

  סטיות קבילות:  .7   

  ה ממפרט זה:יכסטי ןיראו אות לאת והן סטיות קבילוות להלן ורטהמפהסטיות      

   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        

  התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  אי או/כסטייה ו בוות למעשה לא ייחשדכר ובין המיסטיות במידות המצוינות בתוכניות המ        

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

   יה ממפרט זהו אותן כסטיהן סטיות קבילות ולא ירא זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד   ב)(     

  .)קבועות שרברבות, ארונות תריסים, דלתות,חלונות, , םיאריח :ים קרייזראב(      

      

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

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

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
  
  

  א.ד כהן בע"מ "):סדנהמהלהלן "( 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.
  

  א ישנו אתלאי שנתבבניין, ב םוחלקים אחרי חרותאת של דירות המוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימי     *  

  .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית     

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

        

  תיאור הבניין  .1
  

  מרתף  קומת םוהכולליד אחהנמצאים במגרש  ). E,E1( יםומד בניינים 2אחד מתוך " גבוה" רב משפחתי בנין מגורים 1.1

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

     
  

  ;ורים בלבד, הכוונה למג(*)דירות בבניין; דירות למגורים 1E :11בניין  ,דירות למגורים E: 12 ןבניי     1.2              
  

  חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורים, -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד"לשת) הדירות(ר לפי חוק מכ  (*)  

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

  

  :לשני הבניינים משותפתקומת מרתף 
  

  כינוי או תיאור
 הקומ

ת/מעל קומות מתח

  יסהנכהקומת לס למפ

 (ד) ןייבנל תעהקוב

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

  מרתף קומת
  1 -  --- 

מבואות, חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

 מאגר מים וחדר משאבות,מדרגות,  יחדר

מתקנים ומערכות טכניות לפי מחסנים, 

 דרישת המתכננים והרשויות.

  

הממוקמות  יתכן ומערכות שונות

 םין/ים סמוכייבניין ישרתו גם בנב

ימוקמו בבניין/ים סמוכים ו ו/א

 וישרתו הבניין. 

מיקומם הסופי של המתקנים 

והמערכות בקומות השונות יקבע 

  לפי החלטת המתכננים.

 

    

  

  :Eין בבני  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

ת מספר דירו

  בקומה
 הערות ימושהש סוג

 3 קעקר ןנייבליסה הכנ מתקו

מיסעות,  חניות,  מגורים (דירות גן), 

, מעלית, כניסה (לובי) תמעברים, מבוא

מתקנים ומערכות טכניות , חדר מדרגות

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 (לשני הבניינים)

 1-2 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

 ליות, חדרמתית, מעמבואה קו ,םמגורי

רכות טכניות לפי מעים ונקמת, דרגותמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

 2 3 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 .דרישת המתכננים והרשויות

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 4 (פנטהאוז)

, חדר מעליתמתית, מבואה קו ,מגורים

לפי ת טכניו רכותם ומענימתק, מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

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

 .אשי)רה( העליון גגנכלל ה לא תהקומו במניין 6  ותסך הכל קומ
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  :E1בבניין 

  

  

   :והבהרות הערות

  לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה היא הכניסה הקובעת ות יסכנהמיזו יין אלצלבניין, יש  אחת הכניסמ יותר במקרה שיש  )א(

  (בקשה להיתר)].    

  מתן שרות  לאפשר או ואף לשנות מיקומם,ם המתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעוד או הנחיות ההחברה זכאית לפי שיקול דעת  )ב(

  מותקנות. גומחות בהם מערכות אלו /אוות ונואו ארם ו/ריחדהקצאת לרבות  ם,ם סמוכימבניגם ל באמצעותם   

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

  .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'    

  

  )ראשיים( םמשותפי תרגומד יחדר  1.4   

   עד למפלס הגג.ו מרתףממפלס קומת מקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1 בנייןל כב ותגרהמד יחדר פרמס      

   אין.: חדרי מדרגות נוספים     

  6:  מספר התחנות לכל מעלית; 1: בכל בניין מספר המעליותיש;  מעליות:  1.5   

  אין. :(*)שבתד מנגנון פיקו  .6: בכל בניין נוסעים לכל מעלית פרמס     

  .ןאי :רמעמדת שו  1.6   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 2 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מגורים (דירות גן),  חניות,  מיסעות, 

מעלית, יסה (לובי), מעברים, מבואת כנ

, חדר לרווחת הדיירים חדר מדרגות

), E,E1(משותף לשני הבניינים במגרש 

מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 (לשני הבניינים)

 1-2 מגוריםקומות 
3  

  (בכל קומה)

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

ות טכניות לפי ומערכ מתקנים, מדרגות

 והרשויות.דרישת המתכננים 

- -- 

 2 3 מגורים קומת

תית, מעליות, חדר קומואה במ ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 .דרישת המתכננים והרשויות

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 4 (פנטהאוז)

, חדר מעליתמבואה קומתית,  ,מגורים

יות לפי מתקנים ומערכות טכנ, מדרגות

 ננים והרשויות.דרישת המתכ

-- - 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

לאריות, מתקנים סו רכותעמרגות, מד רדח

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

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

 י).(הראש נכלל הגג העליון לא במניין הקומות 6  סך הכל קומות
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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 מהנדסובי שי: לפי חביעו .םמתועשים/טרומיין מאלמנטים ו/או בטון מזוי בטון מזוין חומר:: קעת קומת קררצפה ותקר           2.2

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

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

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי; השלד סי מהנדובחיש לפי עובי: .: בטון מזויןחומר :תיתקרה קומרצפה ות          2.3

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי:     

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

   .1045ן ישראלי מס' לפי תק :מירתבידוד  .ץועלפי הנחיות הי ום:ואיט ניקוז שיפועי     

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

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

  בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התקנים הישראלי. ם יהיופני תוקירקרות ות צבעי :בשיטה                 

  גימור קירות חוץ:  2.6

  יתר הבניה.ו/או חיפוי קשיח דוגמאת קרמיקה. הכל לפי התנאים בה. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי /ציפוי,חיפוי  2.6.1  

  ; הבניה בהיתר התנאים פיל יפויים אחריםעם ח משולב כבות)ש 2: טיח (טיח חוץ  2.6.2  

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

  

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

  . 1חלק 1004הנדרש על פי ת"י קוסטי ד האודשיעור הבית ו אבכל מקרה יעניקוהיועץ ולד הש מהנדס נחיותה   

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

  

  ראשי: מדרגותחדר   2.8

רגות המד ירקוסטי לחדהא, הבידוד י המהנדסלפי חישוב :עובי: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת  2.8.1  

  המעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.ו

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

  .ירוק" מטעם מכון התקנים

  ם. התקני מכון םירוק" מטע ןבעל "תו תק סידור גימ ,: טיחרחומ: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:     

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

ל כהופסים מחוספסים כנגד החלקה,  ודסטיםהתקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפ

  . 2279"י בהתאם לת

  .1142בהתאם לת"י , בנוי או משולב (לרבות מאחז יד)ו כת א: מתדי/ מאחז קהמע  2.8.4  

    באמצעות חדר המדרגות.: (ראשי) עליה לגג  2.8.5  

  

  : ופרוזדורים לדירות קומתיתמבואה (לובי)   2.9

רצלן, ט פויניקה או גררממת אבן נסורה או קי קשיח, דוגגימור קירות פנים יהיו בחיפו: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים  

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

  צע מונמכת לא יבו (במקרה של תקרה מלבין סינטטי ("בעל תו תקן ירוק"): טיח + צבע חומר: גימור תקרה  

  .צלןפור טירנרה או גסואבן נ: ריצוףזו). מעל תקרה ח טי               

  : פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית . רוזדורים לדירותפ
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   :בכל בניין ראשית מבואה (לובי) כניסה  2.10

פוי חידלת הכניסה, מעל הגובה משקוף צלן), לפחות עד ל(רגיל או גרניט פור אבן נסורה או קרמיקה: חומר: ימור קירות פניםג

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

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

 ליים בתקן הישראעומד, והמ"ר 0.64-שטח אריח בודד לא יפחת מוט פורצלן אריחים מסוג גרני אבן נסורה (שיש) אוחומר: : ריצוף

  .קהלחלמניעת ה

, בחזית 816ואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י תיבות ד

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

  (צד חיצוני בלבד). ע בתנורצבו חפ: למערכותת ארונוית. ואה קומת: כמו מברותפרוזדורים לדי

  קורות ותקרה טיח צבוע בצבע סינטטי דוגמת פוליסיד (למעט גומחות, ארונות חשמל, מים וכו').  פרוזדורים למחסנים:

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

  התקנים.   ירוק" מטעם מכון תו תקן בעל " סינטטי , יןבמלבצבוע בטון : הרות חניר קיגימו :עבודות גמר חניה מקורה  2.11

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

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

  .6.1.3 ףפיתוח סעית : ראה עבודומקורה אחיצונית ל גימור חניה  

   :חדרים לשימוש משותף  2.12

  .)חדר/ים טכניים (ככל שיהיו  

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

   ו/או משולב,. משנהרת ו תקו/א יטין סינטלבבמו/או טיח צבוע  טימלבין סינטבצבוע טבעי בטון  :גימור תקרה. )וכו' מים  

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

   :הערות

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

    .למניעת החלקה 2279ישות התקן הישראלי תאם לדרה בהקלנגד החיה יה ותפים)בשטחים המש(בדירות ו ןבנייבריצוף . 2
  

  

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

  .)3.7.8(ראה סעיף ינטרקום , כולל אשמן

דרישות הרשויות והיתר הבניה), למילוט מחדר לפי  ומיניום מזוגגאלאו  ת(מתכ תעפ"י תכני .: ישיןינוספת לבנ ,היסה/ יציאדלת כנ    

  מדרגות דרומי בקומת הקרקע.

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

  .האדריכל תכנוןלפי חומר וכמות,  ,אורית :ם לשימוש משותףות חדרינוחלו דלתות .פחת דלתו ים טכניים:/רדלתות חד   

    אין.  :דלתות לובי קומתי  2.15

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

  נגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  ומה, ומבכל ק הדלקת אורן המגורים יהיו לחצ בבניין               

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות               

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

  או או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל מחסן,  ל המחסנים למונה נפרד,מל של כהחש תוחיבור הזנ :דירתייםחסנים ה במתאור     2.18

  .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן 

  הבניין/ים לפי ל ש וש המשותףהזנה ממערכת החשמל של הרכ : יש.ותפותלמערכות אלקטרומכניות משלתאורה וחיבור חשמל     2.19

  בניין/ים  וישרתו גם בבנייןו/או ימוקמו  /ים סמוכיםכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין מערכנו (ית הרהחלטת החב   

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

  *:גובה הדירה  3.1  

  .)בתקנות התכנון והבניה (כאמורמ'  2.50-לא פחות מ: רהקתד תחתית הע מפני הריצוף הדירהגובה      

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

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

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

  בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי קרות משנה.ת ותוימכות מקומהנ, מערכות, בליטות קורות, תחת למעטהערה: *  

  הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.   

  

  המשמשים אותה.או  ם המוצמדים להבדירה ובשטחי רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'   3.2  
  ).וזטבלה  אחרשל /הבהרות, בהערות רוט יתראה פ(ר    

  

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

 (בס"מ)

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

  ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

  בשקלים חדשים
 הערות

 משך.ת בהט בהערוראה פרו  אין )3(ראה  )2( ראה)1( טוןבטון, בלוקי ב כניסה

 .ראה פרוט בהערות בהמשך  אין )3(ראה  )2( ראה)1( וןטבבלוקי ן, וטב  חדר דיור

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

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

  ראה פרוט בהערות בהמשך.
  ---  )4(ה ראחתוןתשטח ארון חיפוי מעל מ

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

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

 .רות בהמשךראה פרוט בהע אין )3(ראה  )2( ראה )1( בטון, בלוקי בטון חדר שינה הורים

  חדר רחצה הורים
 )לחתמק(

)1( י בטוןוקבל ,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

 .ךערות בהמשבהראה פרוט  אין )3(ראה  )2( האר )1( בטון, בלוקי בטון חדר שינה

 "דממ
  וין בטון מז

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

  חדר רחצה (כללי)
 (אמבטיה)

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

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

 ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה בהמשך. ת בהערו ראה פרוט 

הערה  מעקה: ראה פרוט בהערות אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון מרפסת שירות
 .בהמשך

  .2.6סעיף חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה  אין )3(ראה  2.6ראה סעיף )1( בטון, בלוקי בטון מרפסת שמש
 המשך.ב ה גם פרוט בהערותאר

  3.4ראה סעיף  אין  אין  )2( ראה )1( בלוקי בטוןבטון,   יסהר כבותמס

  דירתי מחסן 
  )שהוצמד(ככל 

 )1( בטון, בלוקי בטון
צבע קירות גימור  .טיח

אקרילי. גימור תקרה סיד 
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן
מחסן לפי החלטת  קירותעובי  אין

 החברהממצג   .האדריכל/המהנדס
  הלבחירת הקונ
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  לטבלה: והבהרותת רוהע
  

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

דוד יב. 1045"י בתהרלוונטית לרבות  מידה בתקינהבלוקי גבס או בלוק תאי. הכל בכפוף לעשל קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, 

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

  בטון".  קיע"י היצרן או בלו"עמידים למים" המוגדרים בלוקים מהקירות 
קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או באם  העורף.פקוד  תפי הנחיול בממ"ד .הרלוונטייםהתקנים שות ודרי : טיחגמר קירות  )2( 

  מתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.

  אלי. "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישרכל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי  : לבן.גווןצביעה בצבע אקרילי.    

  לבן. גוון: ו חומר דומה.א פוליסידת דוגמ ייד סינטטסב צביעה . : טיחקרותמר תג

  , R-9ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  התנגדות להחלקה, 2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י : ריצוף  )3(  

  שאחת  נים לפחותדוגמאות/גוו 3 - ו יצוףשל ר ותסדר 4לבחירה מבין וצגו לקונה לכל מידת אריח י. שיש, גרניט פורצלן אריחים מסוג טראצו,    

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

  ג צישת, הדא/גוון/מיגמתעשה מאחת מדו וכשהר בחירת . ומרפסת שמש ושירותים, מרפסת שירותצה בכל הדירה למעט חדרי רחאלו.     

   ה או הספק, שיבחר על ידה.החבר    

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

לן. לכל פורצ טרנישיש, ג, טרצואריחים מסוג  ,R-11מקלחת וברצפת תא R-10 דרגת התנגדות להחלקה התקינה והחקיקה הרלוונטיות וב

דרגת מניעת  ניטרלי. - לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר דוגמאות/גוונים  3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין  ת אריח יוצגו לקונהמיד

ל יבחר עאו הספק, ש שתציג החברההרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירתההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

   ידה.

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

וכש תעשה בחירת הר נה פחותה לריצוף חשוף לגשם.המתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה שאיניטרלי.  - בהיר 

  ות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים).(במקומ ידה.על  רחהספק, שיבו ר שתציג החברה אבחממ
- כ במידותי. טרלני –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  3מבין לפחות  ת הרוכש. לבחיר- סוג א'. קרמיקה  חדרי רחצה: חיפוי  )4( 

   ה או הספק, שיבחר על ידה.שתציג החבר מידה,/וגמא/גווןמדהרוכש תעשה מאחת  ס"מ. בחירת 30/60- כ ס"מ או 25/33

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

ס"מ ללא  33/33- כ ,ס"מ 20/50- כ ן במידות נוספותות למפרט וכאריחים המידות דומ ר יהיה רשאי להציעבהסכמת הקונה המוכ אקרילי).

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

  וכים.סמחלקי בניין/חדרים מעבר מים ל לפי דרישות התקנים הרלוונטיים למניעתוהנקזים באזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ו

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

לכל אורך ת ס"מ לפחו 60בגובה    על ידה. ה או הספק, שיבחרממבחר שתציג החברניטרלי. בחירת הרוכש תעשה  –מהן היא בגוון בהיר 

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי  BIתנור אינו ביחידת ון.  כאשר התחת ןוה (מעל ארודמשטח העב

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

 בודדהאריח ה. שטח קבלן/היזם חירתו לפי בטראצאו  ןלניט פורצרג ריצוף מ,ס" 33/33 -במידות כ. סוג א'(ככל שנרכש):  ריצוף במחסן  )5(  

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   הערות:  

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

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

עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת בע אחרת בהיתר הבניה) מעקה אלומיניום משולב (באם לא נק פסותרמקות הב מעצועי – מעקה

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

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

  האדריכל. תכנוןלפי  ,גובה/רוחב) ס"מ 20גובה המותר בתקנות (עד  גה) עד(מדר /מונמךמוגבה יתכן סף, גג/אה למרפסות שמשציבי  

  גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה.  - חיפוי קירות  

  ה.ברחהלפי ו/או , ס"מ 60 - כם פחות מקמורות שאורבאם יש פינות  ,PVCפיל אלומיניום או יבוצעו פינות מפרו –פרופיל פינות בחיפוי 
  טבעי, שהאבן היא חומר ...יש להביא בחשבון ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -אבן טבעית (ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי)אריחי   

 משים במערכתגוון הלוחות או האריחים המש, ן זה...בנוסף נאמר בתק. גידים והבדלי גוון ומרקם עלולים להיות בו נימים,ש

  .וון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקהשוני בג יהיה ךולפיכ מן,הז משתנה עם הרצפה 
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  למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה. - ליטוש/הברקה  

  ו/או  פלדה ו/או או בטון) עץ ו/רהמכ תימון בתוכנסיבלי שהדבר יחייב בלהתקין, ומ ככל ותבחר החברה( – , קורה/ותרגולהפ  

  משולב,   

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

  .ם פינות (גרונג)י ושיפולים, ללא קיטוואזורים טכניים. חיפו  

   לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים (פוגות)נדרש , עית וקרמיקהבאבן טב וףיצרלנים ת התקשולפי דרי – (פוגות)מרווחים   

  מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו   

  
  סמך אחרצויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במ(מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם 

  .להסכם הרכישה) ורףשצ 

  :תארונו  3.3
 ,הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של הכיור ן מטבח תחתון:ארו   3.3.1  

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

  . MDFהארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ מעובד (סנדוויץ') או '), וגב וויץדנמעובד (ס עץון והמדפים יהיו מגוף האר                    

  מעל    תס"מ לפחו 90 -כסף עליון של משטח העבודה יהיה  ס"מ לפחות. גובה  60-כ, כולל חזית הדלתות, יהיה  עומק הארון    

  מים למניעת רטיבות של תחתית הארון.    י עמיד לחיפובוס"מ  10-כל שהה (סוקל) בגובה ון הגבת הארבתחתי. סף הרצפה           

  עומקו. ו ולכלס"מ לפחות לכל גובה 60רות ברוחב יהארון יכלול יחידת מג           

                    5ך מתו ת הרוכש. לבחירקהייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ידיות:יותקנו "פתרונות פינה".  ות הפינה של הארוןביחיד

  פנימי וגמר ציפוי חד לבן ואחד בהיר ניטרלי) שיוצגו ע"י החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה. ת (מהם אלפחו םגווני

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

     פח ג'נסראה  מטבח התחתון:בעד ארון ה מחיר לזיכוי    

          

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

עם שוליים ), לפי העניין  1,2 ים(חלק 4440דרישות ת"י ל פולימרית (כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך), העונהטבעית או 

יותקן קנט  להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטח יותאםטח המש .םבכל היקפ ותביחס לחזית הארונ ס"מ 2טה של בהבל

עם עיבוד בחזית המשטח ככל  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר (הקונה ר

  ). אי ביצוע זה. לא יינתן זיכוי בגין כל היקף המשטחהנדרש כולל אף מים ב

   ן,תחתו קלהמטבח ח וןלפי ארמידות: 

 3מגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה לבחירת הקונה מתוך  ון:גו    

    ).וח בודד אחדהשיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לחות . לו)(אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי גוונים לפחות       

      

  .אין :ןעליומטבח ן ארו  3.3.2  

  

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

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

  לפי החלטת  גוון: ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהייפורמ: ימיפנציפוי . קהייפורמוני: יצציפוי ח     

  החברה.     

     ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 
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              :הערות
  מחושבת תר (פינה ככל שקיימה לאורך הקיאורך. המדיד מטר 05.מטבח ארונות  של תחתוןארון  אורך מדידת   )1(

 הארונות המשולבים בתוך(למעט מקרר)  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב חללים ).באורך הארון מייםעפ

    .הז אוריה מתייחשבו כסטי המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. יכללו באורך הארונות
ב ארונות המטבח תכן ובקיר שבגכי י ןקחת בחשבול וע עצמי, על הקונההמטבח וביצ במקרה של זיכוי עבור ארונות  )2(

  פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה. קיימים
  חתון הינם להחלטת הקונה.תכנון הארון לצורך התקנה של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון ת           )3(

במקומות  דלתות ומדפים, לרבות ,למותושב טבחמה ארון אתק לספ המוכר על ,ינםלהתק שלא נההקו החליט  -

שיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חללים) ולרבות ההכנות הנדרשות של מים וניקוז למדיח תחת 

  וכש.תנחה את הר לוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברהבאחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי ההכיור. 

  

  :הסתליית כביל מיתקנים  3.4

  ר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה.בקיר חוץ אשח פת

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

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

  מתקן שווה ערך לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת ( ירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצרלד  

   5ות ן יכלול לפח. המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקמגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות המבנה  

  וניתנים למתיחה. UVבלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינת ס"מ. הח 160ל לי שאמאורך מיניב חבלי כביסה  

  5100: מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: (ככל שמתוכנן) מסתור כביסה  

 טיהפרעה לתליית פרי ולה להיווצרידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה על: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחהערה

   .כתוב במפרט המחייבאך לא פחות מה ליםודכביסה ג  

  

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

חה. בכל מקרה, מידות המעברים : יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיהערה  
  יה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.התכנון והבננות קתמהנדרש ב חתשטח החלונות לא יפתות וים בדלהחופשי  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

ת כמות ומיד
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
ניום/ אלומי
אחר) מתכת/

סוג פתיחה 
כע"כ/ /רצי(
ס/אחר)רר/כיגנ

ת ומידת כמו
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
כיס/חשמלי/אחר)

 כניסה

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  95/205- כ

 דיורחדר 

1 

וגג' מזאלומ
  וטרינה,

 .ע.כר כרגנ

-- - 

 ---  --- 

1 

 אלומ' מ'אלו
  גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 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 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כוגגאלומ' מז

1 

 ידני גלילה אלומ' 'ומאל

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

  ממ"ד 
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ציר (רגילה). 
 פתיחה חוץ

1 

אלומ' מזוגג

ציר רגילה או 
  כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 . סלכי נגרר אלומ' אלומ'

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

 ---  
 ---  --- 

- --  
 ---  --- 

 , פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/יםתייםת או שף אחנכ
         לפי הנחיות הג"א. לכיס. 

 ---   ---  
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 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

ת כמות ומיד
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
ניום/ אלומי
אחר) מתכת/

סוג פתיחה 
כע"כ/ /רצי(
ס/אחר)רר/כיגנ

ת ומידת כמו
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
כיס/חשמלי/אחר)

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

חצה ר ח.
 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

גגואלומ' מז
  וינט

 (קיפ)

- -- 

 ---  ---  --- 

 ---  55/75- כ 70/205 - כ

ח. רחצה 
 )אמבטיה(

 

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 להציר רגי

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  +(קיפ)

חלק קבוע 
 תחתון

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

 --- 

 ---  --- 

- -- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  --- 

מרפסת 
  שירות

1 
 ציר רגילה עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 כ.ע.כ אלומ' אלומ'

  155/85- כ  ---   80/200 - כ

דירתימחסן 
  צמוד

ככל (
  )שהוצמד

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 רגילהר צי
 --- 

 ---  --- 
 --- 

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

  

  :ואחרות טבלהל ערותה

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

בתחתית  ט פולימרילו התקנת קנתהיינה עמידות למים ויכל ילה, הדלתותובפתיחה רג 23בהתאם לתקן ישראלי מס' דלתות לבודות = עץ  דלת .א

סב = פתיחה משתפלת (נטוי), קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:אלומיניום,  =אלומ'  .ס"מ. 7לת בגובה הד

: יםתריס ,יתנכתנועה א= כנף בינה גיליוטכיס) בקיר, ו/או לתוך גומחה ( = כנף נגררת על כנףניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  (דרייקיפ)נטוי 

= גלילה  .במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברת(בעובי לפי הנחיות היצרן), אלומיניום  עשויים פח יםסירשלבי הת

  . חשמלית, בחדר דיור)אחד, לגלילה ה(גיבוי ידני  תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלי

 ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאוע להופי ים יכולותדרם לשני ח, משותפיתדלתות/חלונו .ב

 .ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר 3חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד 

המורכבים משני לוחות , לפי דרישות התקן תייל/בטיחוגר) Double Glazingכפול ( ףזיגוג שקו ניום עםומימאל ,(למעט ממ"ד) טרינותי/ וחלונות .ג

לי תו החלונות ורכיביהם יהיו בע. או אחר לפי תכנון) מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 (זיגוג בעובי מרווח אוויר ביניהם זכוכית עם

נות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי ידיות מובים, לגצירים, גל ,EPDMומי ג, אטמי גסרגלי זיגו ים, ובכללם:תקן ואביזרים מקורי

 לכל במסילות :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורףיהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדה, בממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת תרש לכנף הכנכה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

יותקן מטבח באם פונה למרפסת שרות הסגורה בתריס או חלון, בחדרים סניטריים וב בחדר שרות, נילקיר חיצו גגתוז/או דלת מו ר חלוןעדבה .ד

 .(לרפות רפפת כיסוי) מכניאוורור 
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בוע וג קגישולבים בזהמתחים ן פיתכ ניום.יועץ האלומי ו/או ן, עפ"י תכנון האדריכלפיל, גווסוג פרו .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךכמעקה/ המשמש

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

 .שי את כיבורישודו אדריכלה וןתכנפי ל ת,ת קבועואו רפפו/ו תו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלחלון ) יעשה באמצעות ככל שנרכש מחסן( אוורור המחסן .ז

מערכות , )טלסקופית(פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,   5044תואמת לתקן ישראל  ,יתרב בריח . דלת פלדה (ביטחון)דלת כניסה .ח

 מ"מ 1.25י של ובבעולוונת גמה מפלדה משקוף בני .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה שת סףברמ ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

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

  בטחון/אש.קע יתכן ויותקנו דלתות לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קר .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

ם על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר שווה ערך בכל היבט ות מודבקילוח יתעשויה מש יהלת תההד כנף פנים: לי דלתותלומכ .י

המתאים  ני מתועשציפוי חיצוצבע או פורמייקה או גמר חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת.  –תפקודי 

בהתאם לתקן ישראלי הדלת יהיה  משקוף. דדים לפחותצ 3-ופה ב) מצטנקף הדלת (כנבהיקף  .ני הצדדיםת מתכת משיויד , עםלעמידות במים

בחדרי אמבטיה / מקלחת  . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. אטימה יכולל פסבגמר תואם לדלת הלבשות פולימרי או עץ  בעל 23מס' 

גוונים לפחות  3וון דוגמאות שיוצגו לו מתוך מגש מתוך הרוכ תלבחיר :וןגו   הדלת.וגג בכנף אור, מז-צו פנוי" וצוהר/נעול סיבובי דמוי "תפוס מ

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

 וסף,נב .ג קבועבוע סורן לק, איאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה) (בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ .יא

 מכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.ויות המוסי הרש"רז עשיוכ תחבפ

 2 -והים כסף הדלת וריצוף הממ"ד גבחיצונית.  ת,/נגררדלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 ים, הנגררות לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים,חת או שתיכנף א חלון פלדה. לס הדירה"מ מעל מפס

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

תקינתו הרי שמתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  ).2010ת הג"א מאי (תקנו רן.היצ תות לפי מידרכות המעידמ מקומית.הפרעה 

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  גורמיםבדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו והתקנתו 

ניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל צוין בתוכן המיבשל סתירה ה כל מקרב יודגש כי למניעת ספק העורף.

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

ם אביזרי נתהצורך בהתק עקב, "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' המידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ומסגרות סמויות וכן   ויים ו/אום סמינכגון: מלבם משלימי

  בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש אלו לפתחים  ממידות/שטח,לא יפחת  יםבכל מקרה גודל הפתחים המתקבל .(לפי הענין)
  

  

  

  

  

  

  יטרים בדירהם סנילתברואה וכי מתקנ – 4טבלה מס'   3.6  

  הערות לאחר טבלה זו)גם (ראה     
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  מיתקן
מיקום

 חדר רחצה הורים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

  כיור מטבח
  (בודדת/כפולה)

 

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 רחצהר כיו

 תמידו
  מ)ס"(ב

 --- --- משולב בארון 40/50 -כ ---

 --- ---3.3.3ראה סעיף  א' ---  סוג

 --- --- אין ראה ---   ₪זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- --- --- ---  סוג

 --- --- --- --- ---   ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
  (ב')יפהשט

 

מידות 
  ס"מ)(ב

 --- ---לפי מידות היצרן ת היצרןלפי מידו ---

 --- --- א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
  (בס"מ)

--- 
הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 ---  סוג
  ריצוף משופע

 (מקלחת)
 --- --- א'

 --- --- אין --- ---   ₪זיכוי 

ללה למים קרים וס
מהקיר  כיור,חמים ל/

  או מהמשטח

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

 --- --- א' א' א'  סוג

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

סוללה לאמבטיה 
  םלמים קרים וחמי

 --- ---  (ה)סוללה --- ---  דגם

 --- --- א' --- ---  גסו

 --- --- אה נספח ג'ר --- ---   ₪יכוי ז

סוללה למקלחת 
  למים קרים וחמים

 ---  דגם
אינטרפוץ דרך (-רב

 --- --- ---(ה)או סוללה )3דרך 

 --- --- --- א' ---  סוג

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

 --- יש --- --- --- מכונת כביסה ולניקוזחיבור מים 

 לשרוול תחיצוניבדופן4ח "פת
, המייבש כביסמ  יםדאפליטת 

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
  והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

  הכנה לחיבור מדיח כלים
ההכנה משולבת בניקוז כיור (

  )המטבח
 --- --- --- --- יש
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  מיתקן
מיקום

 חדר רחצה הורים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

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

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

 --- --- --- --- ---  (הכנה) מים םנקודת גז לחימו

  :ואחרות טבלהל ערותה

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

יט/נירוסטה, גרנ רץי קוורץ/קווסיל רס/מחלבחירת הקונה, : ס"מ) 80/46 -דות כבמי ס"מ או כפולה 40/60 -כ (בודדת במידות כיור מטבח )א(

 תוצרת לפי ס"מ. 40/50 -כ מידותבחרס : כיור רחצה היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. לפי ):צה שולחני (אינטגרליכיור רח ה שטוחהנקבהת

  החלטת החברה.

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

  .סטהבעל צירי נירו דבכ פלסטי

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

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

עם שיפועים לניקוז  2279כל דין, בגמר העומד בדרישות ת"י  י הנדרש בהוראותפ יפחת מהמידות עלחת לא ח משטח המקלשט לחת:מק

  המשטח.

כיור, מידות ברז העבודה או המשטח והוא ימוקם על מישור  מערבל, פרח: דגם: . לקערת מטבח(כולל חסכם) סוללה למים קרים/חמים  (ג)  

ת"י בועומדת ככל שישנה לפחות תוצרת הארץ כשאחת  סדרות 3 ךולבחירה מת ס"מ. 20ומק מ לפחות ולעס" 25 -פיה בגובה כתהיינה: 

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

   , מידותכיורדה או העל מישור משטח העבו והם ימוקמו  פיה ערבל: דגם: פרח/מ(כולל חסכמים) לכיור/י רחצה, סוללה למים קרים/חמים  (ד)  

שיוצגו ע"י החברה/  כשאחת לפחות תוצרת הארץ סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15עומק ס"מ לפחות ול 15 -באורך כתהיינה: ברז 

  .  קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה

יל' האמבטיה תית למלת יציאה תחיר הכולתותקן סוללה מים חמים וקרים מיקס מהק :באמבטיה :(כולל חסכמים) סוללה למים קרים/חמים  (ה)

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

 60י ומוביל אנכי באורך כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופבציפוי כרום ניקל  , )3רב דרך ( -מהקיר דגם: : למקלחת

  מ"מ.  15וראש מקלחת בקוטר ס"מ  30ר באורך יקהדייר, זרוע מה בחירת ילופין ולפיזלף. לחס"מ לפחות ומ

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

זרת ידית ם לחמים/קרים בעימדו כמותי(ויסות קרמי  בעל מנגנון ל מיקסרקרים יהיו בציפוי כרום ניקל,דגם מערבכל הסוללת  למים חמים ו-

  אחת)ויכללו חסכמים.

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

  .: לבןגוון הקבועות  (ז)  

  . והזנת חשמל םו שפכיקו דלוחין אחיבור ל) ו2007אוג'  תיקון -(הל"ת מים חמים : מים קרים,הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת  (ח)  

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

  : מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית.מים קרים  )י(  

   למניעת תקן ישראליומדים בשע קבועותלרכוש  יות הרוכש, לבחור אובאם אינם ממבחר החברה, באחר -קבועות רחצה (אגנית/אמבטיה)  )יא(  

  .  R-11 -מ תולא פחו החלקה

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

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

  שניהם. ואאו לפיית ברז ו/לחת ו/ים, לראש מקחמים/קרטרפוץ) = חלוקת כניסה/יציאה, של מים (אונ דרך- רב    

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

  ל הדירה חם לחלנפלט אויר  שעדיין ב ריקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגשהנפלטת בעת תהליך הייבוש נפלטת כמים אל מיכל איסוף המחיי

  כונה.מלבסמוך 

  קחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו').יש ל  )יד(

ים, ני גלישת המהקפי מפנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, ומחסום שינוי מהאמור לעיל כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטר צ

  התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה.ר הרחצה עקב אי דחול לגרור הצפה בעל

  ים מתאימים כגון ) הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעטו(  

   ה.למניעת החלקיועדות הדבקת מדבקות המ     

מצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לאכיריים לבישול נה )  ככל שמיקוםטז(  

  להבה/ות הבישול.  רצוני של          
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  אחר ךמכר זה  או במסמבמפרט כך בטבלה,  ם צוייןחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק בא(מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התיי

  ם הרכישה).שצורף להסכ 

  

  , ברצפה, הבניין) משותפים לכללו(בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1  

  ש). דרישות כיבוי א י"וכמות, עפ מיקום( בוי,תכן מתזי כיילציה. האינסט מיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדסב, בקירות או בסמוך לתקרה    

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

  . למאייד המיועדהמיקום המיועד למעבה, עד המיקום     

  

  הערה:    

  דמוי כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות  התקנתן ויחייבו כתידרשו), יככל ש(בוי, יביוב/מתזי כרת מים/הצורך במעבר צנ    

  , כרבתכנית המ בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנוו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"    

  ת.צי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכניאו שסומנו ומאילו    

  פתחי  יתכן וידרשו ןהבנייינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה הנחיות מהנדס האו ון כי לפי הת"י,ת בחשביש לקח ,וסףבנ    

  תחזוקה. גישה לצרכי ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין לחסום אותם ויש לאפשר שיידרביקורת, ולכן בדירות בהם     

  

  

התקנת המערכת . ןפי הוראות כל דיל תהיהתפת מאולצת ית משומערכת סולאראמצעות בהספקת מים חמים לדירות : מיםחימום    3.6.2

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

  לל מפסק וכב זמן (טיימר) הקן קוצר חשמלי והתלמנט עזבר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלכל דירה יותקן מיכל אגירה (דוד) המחו

  לתכנן מראש את זמני ההפעלה. במאפשר

  לדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים באמצעות מערכת סולארית, יעשה חימום המים באמצעות חשמל והתקן קוצב  

  מר).  זמן לחימום המים (טיי

גג  או בסמוך להשירות או במרפסת ר אך נגיש כגון תסבמקום מו: הדוד מיקום ;ליטרים 150: תיבולבק למים חמיםמכל אגירה (דוד) 

      מהנדס האינסטלציה. תכנוןעליון לפי 

  ).2007תיקון אוג'-ת. מכונת כביסה (הל"ת: קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחחיבור מים חמים לכלים  3.6.3

  לבד.ב בדירות הגן-יש. :"דלי"ברז    3.6.4 

  רה).ם לפי החלטת החבוק(מי: יש ם לדירהונה מיהכנה למ  3.6.5

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

  : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

   .יש: ועד נקודת הגז במטבחה ממקור הגז צנרת גז בדיר  3.6.7

  יש.: גז לדירה ה למונההכנ  3.6.8

  

   הערה:  

צנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז הראשית יכלול מחיר הדירה ו לפי החלטת החברה. הגז בדירה, הינ 'קנמיקום   

  וכן הכנה למונה גז דירתי.  במטבח

ם ימקדון מלאי ותשלוים, פי, ריכוז מונ, מיסיםמונה התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון, יםם עבור מחברים, מאריכמחיר הדירה אינו כולל תשלו  

הגז המורשית ע"י החברה לפעול ' עצמו לחיבור הגז, אותם ישלם הקונה ישירות לחב ים לצורך התקנת המונה והמונהנוספים הנדרש  

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

  

  

  

  

 )טבלה זולאחר הערות (ראה  קשורתחשמל ותמתקני  – 5טבלה מס'  3.7
 
  
  מאור, בית תקע ונקודות טלפון, ראה נספח ג'חיר זיכוי לנקודות מ
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  מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .ק' טלפוןנ
  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

 לדירה כניסה
  ואהמב או

1  1  -  -  -  

  לחצן +פעמון -
  אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

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

   .שקע
  טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 דיור חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

תוספת  - תריס חשמלי 
קודת חשמל להפעלת נ

  התריס.

  פרוזדור

2  
פסק (כולל מ

  מחליף)
1  -  -  -  

 3מעל  ךבפרוזדור באור
ור הכולל מ' או בפרוזד
נקודות  2פניית "ר", 

  מאור לפחות + מחליף.

  1  מטבח

6  
(אחד מהם 
כפול, אחד 
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

מהם מוגן 
בדרגה 
  רגילה)

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

תי מיקום השקעים, ב
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
התאם אפשר ובה

יותקנו  המטבח לתכנון
פרדים נ שקעי כח

  , למקררלמדיח, לתנור

שינה  חדר
   הורים

1  
(כולל מפסק 

 מחליף
  ) למנורה

  

4  
(שניים ליד 

  המיטה)
-  1  1  

אינטרקום (נק'  -
  שמע/דיבור בלבד)

   רחצה חדר
  הורים

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  ר)לתנו

-  

+ התקן קוצב זמן 
ד הכולל מפסק לדו

 במיקום עפ"יהשמש 
  ן. התכנו

  -  1  1  -  3  1  חדר שינה

  /ד"ממ
  שינה ח.

מנורה לפי 
הנחיות 

  פיקוד העורף
3  -  1  1  

פיקוד  תקנותלפי 
  העורף

  חדר רחצה
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

ום עפ"י השמש במיק
  התכנון. 

  + אוורור מכני

  1  סת שרותמרפ
  ם)(מוגן מי

-  -  

2  
  מוגן מים

  ת כביסה,נו(מכ
  סה)מייבש כבי

-  -  

  1  מרפסת שמש
  (מוגן)

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
כולל תריס חשמלי + 

מפסק + מנגנון פתיחה 
  ידני.

  מחסן
(ככל 
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 

ירתי אליו החשמל הד
  משויך המחסן.

שהזנות או לחילופין 
 החשמל של כל

 ים יחוברו למונההמחסנ
שותף ונפרד מ

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

  בחירתו.

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  

(פקט הכנה 
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   הערות לטבלה ואחרות

 לקה אחת.ודת הדה), כולל נקארמטור אהיל/ -קיר או תקרה (ללא נורה וכיסויבית נורה על גבי  = נקודת מאור קיר/ תקרה )א(
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 (שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד). " בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל.= "שקע מאור (רגיל) עבית תק )ב(

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

יבור הח כל שקע בנפרד). רפתר בפנל אחד, נסאו יו (שני שקעים מל רגילהניזון מזרם חש שקע בודד עם כיסוי,: מוגן מים בית תקע מאור (רגיל)  )ג(

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

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

 המצוינות בסעיף א'. מאורה נקודות

 ושאינם בהכרח נקודה/ות "כוח". נפרד), נפרד (כל נק' במעגל יל גבי מעגל חשמלא/ים עקע/ים" הנמצ"ש = רדבית תקע מעגל נפ )ה(

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

בין מחשבים,  –ורת טלפוניה, נקודת תקש תוד וכוללות נקודאו לח חד (קומפלט)ודות בינק 3= (מחשב) טלפון חוץ/תקשורתויזיה/טלנקודת  )ז(

/אינטרנט. ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםחיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.   –נקודת טלוויזיה 

 .כיסוי ללכו 1מודול  55א וקופס ההכנה בקיר ד נקודתמריכוז התקשורת וע צינור וחוט משיכה נקודת התקשורת תכלול

 .)עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או לנקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים (ן פנים (אינטרקום)= נקודת טלפו )ח(

  מ"מ.  2.5שירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים , מחובר יעל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = נקודת כח )ט(

הכנה לנק' תקשורת (מחשב) מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  משיכה בלבד. נרת ("שרוול") וחוטצלין אחרת הכוונה לא צו באם"הכנה"=  )י(

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

 שקע מוגן מים.לתנור חימום כוללת  הההכנ ע"י החברה.ופקים חימום לא מסאמצעי  יודגש כי

דליקים/מכבים את אותה/ם נקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מ =חליףמ )יא(

 מאור. נקודה/ות

 שמל.ות מהנדס החק ודרישבעקבות הנחיות החו במיקום וסוג הנק' יתכנו שינויים )יב(

תחובר ישירות תותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה ת חיבור תלת פאזי= ללדירת מגורים הכוב )יג(

 ת שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בי2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

  בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרהערות לעיל יותקנו ב יהם יש התייחסותים לגבציוד ומתקנ ובהר כי(מ

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  מנגנון שבת לתאורת לילה ודרגות בחדר מלחצן להדלקת אור  .יש: ת מאורוחדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקוד   3.7.1  

   יש. :קומתית צן מתוך הדירה להדלקת אור במבואהלח יש. אור:לחצני הדלקת  יש. :רוגופי מא. קבועה                             

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

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

  י., לפי דרישות הת"רטדנ: סט: סוגקה/שקערי הדלאביז  3.7.4  

לפי   מיקום:: יש בתוך הדירה (כולל שקע רגיל),דירתי ולוח תקשורת  מודולים) 6-(כולל השארת מקום פנוי לדירתי  לוח חשמל  3.7.5   

  אין.ון שבת: שע: יש. מפסקי פחת החשמל.  תכנון מהנדס    

                              לל קוצב זמן.כו  ש.: יחשמלימש/שמים,  נקודת חשמל לדוד  3.7.6  

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

  תמוכניסה הראשית בקדלת ה לחצן לפתיחת, כולל שמע דיבור (אינטרקום .5 כמפורט בטבלה: מיקום: יש, מערכת אינטרקום  3.7.8  

  בחדר שינה הורים). רלשמע ודיבו ופומית ,הכניסה    

  ן.: אימערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור (נפרדת)  3.7.9  

  

   וציתלקליטת טלוויזיה רב ערלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי   3.7.10  

.  לחילופין )תספק שרות זה אשר ערוצית -זיה הרביולחברת הטלוירות ונה יששולם ע"י הקאשר י  ללא ממיר וללא חיבור בפועל(     

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

  מספק שרות זה).    

  :מיתקנים אחרים     3.7.11  

אים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל הדירתית. המערכת תת למרה של צריכת החשר ולבקמערכת לניטותותקן  בכל דירה  -

  זנת תעריפי החשמל המשתנים.ההישראלית ותאפשר 

  :המערכת תכלול
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  רכיב המודד זרם חשמלי, על יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת  

  .יאלחוט שורת לשידורחידת תקיושה חיישני זרם עבור לוח תלת פאזי) (של

  הנתונים בצורה מקומית ומציג אותם בצורה ברורה.וטי המקבל ומעבד את חלצג דיגיטלי א

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

  תם הכספית. ואת עלו(בקוט"ש) והמצטברת  השוטפת ת האנרגיהנתוני צריכ

  .3.5בטבלת פתחים סעיף ראה גם תריסים  ./יםילחשמ ור לתריס/יםחיב  -

  

  מתקני קירור / חימום, בדירה:.         4  

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

   לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום מסדרוןה או האמבטיה רדח תקרת לתחתית דבצמו דלמאיי תוכנןמ מיקום      .1                   

  ;הדירה חלקי

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

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

  .עלבפו המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח יסויכ באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                            

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

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

  .םהמעבי / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע םמיקו      . 5          

  ההכנה תכלול: י בממ"ד. במקרה זהכנה למזגן עילה , תבוצעוד העורףור פיקבאיש       .6   

  נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל.  -                    

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

  נע ומוסתר ע"פ התכנון.היה במקום מוצי מיקום המעבה -                    

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

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

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

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

   .איןת מרכזית בבניין: מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכ  4.3

    .: איןעל בגזהפומום תנור חי    4.4

  (בחדרי רחצה). .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןעל בחשמלופתנור חימום ה    4.5

  .אין: רדיאטורים    4.6

  : אין.קונבקטורים חשמליים    4.7

  .: איןחימום תת רצפתי    4.8

  : אין.מיתקנים אחרים    4.9
  

  ורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:סיד*  .5

  .: יש(באם נרכש) במחסן .דרש ע"י רשות הכבאותיכל שיכ: הבדיר ):םיומטית (ספרינקלראש אוטערכת כיבוי מ  5.1   

  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: גלאי עשן  5.2   

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

  ,תהכבאו ע"י רשות רשדייכל ש, כעליהם לרבות חיפוי/ציפוי ,חות אלוכיבוי ובטי גילוי, סידורי* התקנת     

  , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות.ת המכרכניבתו וצגוי לא בהכרח      

  עבודות פיתוח ושונות:  .6

  חניה  6.1  

                           מגרש;: בתחום הכולםלפי היתר הבניה. : לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה  6.1.1     

   ;אין(לפרט):  חניות במקום אחר . בפיתוחו/או  מרתףה בקומתחניות כל ה                                

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

  ה רשמי  כנכה (עם הצגת תג דירה נימכר לרוכש היתר, תית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה לחנייה לנכים כמסומן בתכנ               

  וגם לדייר שאינו נכה. הבנייניםנכה, בין כלל דירי   מטעם משרד התחבורה), ובהעדר רוכש                                

  .: ישמערכת תאורה לפי הנחיות האדריכל., / אבנים משתלבותמוחלק בטון חניה לא מקורה: גמר רצפת  6.1.3    
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  יש.: בישיה מהכגישה לחנ  6.1.4    

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

   אין. :לחניהבכניסה מחסום   6.1.6    

  פיתוח המגרש  6.2  

   מבואת רוחבב פחותל[ מרוצף ה יהי יסהכנ שביל  .יןיבנכל ל ד למבואת הכניסהע שבילים/חיצוני רחבה תתוכנן המגרש בתחום                               

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין ניסהכה      

  .: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעיתשבילים: חומר גמר  6.2.1    

  .בהירהריצוף יהיה ככל הניתן בעל גוון  ית.: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבע: חומר גמר/ מדרגותשבילים  6.2.2

  גינון חסכוני במים בהתאם  (על פי תוכנית אדריכל הפיתוח) .יש :צמחיהמצורפת). ן בתכנית  ומ(על פי סי.יש: תמשותפ חצר  6.2.3     

   להנחיות משרד החקלאות.                                

   כוני במים בהתאםנון חסל פיתוח) גית אדריכיש. (על פי תכני צמחיה: .) ית מצורפת(על פי סימון בתכניש. : משותפת חצר  6.2.4    

  רד החקלאות.להנחיות מש

  . )לא מגונן וללא מערכת השקיה לשטח ונההכו, לפי תוכנית המכר (חצר :יציאה לחצר מחדר; יש: ות הגןה/חצר, צמודה לדיר  6.2.5    

  בעתע"י הרוכש  יעשה ) מים משולי הבניין רות פרטיות (להרחקת: סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצהערה      

  . טיתרפסידור הגינה ה       

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

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

  מ"ר. 7-מ תולא פחיש, בשטח  :ות גןה/מודה לדירבחצר הצמשטח מרוצף   6.2.7    

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

  .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע       

  אין.): קהבחל קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת (  6.2.9    

  

  מערכות משותפות  .7

  :ערכת גזמ  7.1  

  המתואר בתוכנית  ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת /יצובר עותבאמצ מרכזי רסידו לאספקת גז:הכנה     7.1.1    

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

   תה.להנחת צנרת הגז ותחזוק       

  בבעלות חברת הגז.הינם הגז  צנרת אספקתו ,בר/י הגז כאמורכי צו מובהר בזאת      

  ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז   7.1.2    

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

  

  :סידורים לכיבוי אש  7.2  

  יועץ הבטיחות.נחיות ת הכיבוי והרשו שותלפי דרי :כת להפעלת לחץ בחדרי מדרגותמער  7.2.1    

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דרישות  :במבואות/פרוזדוריםליניקת עשן  מערכת  7.2.2    

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

  בטיחות.יות יועץ החנרשות הכיבוי וה דרישות: לפי כולתןיבוי ותעמדות כיבוי לרבות ארגזי כ  7.2.4    

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. לפי דרישות :גלאי עשן  7.2.5    

  

  חים משותפיםיבוי בשט, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות כאש כיבויו גילוי מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:         

  רשות הכבאות.רישות וכמות לפי דמיקום  פרטיים, או                
  

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דרישות : בקומת מרתףאולץ אוורור מ  7.3  

  אין.: (להזנת הדירות) מערכת מיזוג אוויר מרכזית  7.4  

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

             הכניסה דלת ליד עהקרק בקומת וימוקמ הדואר בותתי ום:מיק שגוי.  לדואר 1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :יבות דוארת  7.6  
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  .816 י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                    

 : מיתקנים אחרים  7.7  

  ימוש כלל חדר/ים לש ,)בחלקים משותפים(תאורה  ים, מערכותמאגר מ שנאים, ח., ת מיםמערכות סניקה ומשאבו    

  תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  נים סמוכים,יבבניין ולטובת בני הדיירים    

  

  חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

  ומית.הרשות המק תולפי הנחי: חצרל נפרד םמונה מייש; : לבית ראשימונה מים : יש; ור לקו מים מרכזיחיב  8.1   

  יש. חיבור לביוב מרכזי:  8.2   

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

  .םטלפונידירה לחב' החיבור הכולל 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(טלוויזיתקשורת ניין לרשת בהחיבור   8.5   

  יצועם בפועל עבודות שבבמחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תפיתוח כללי הגובל במגרש  8.6   

  ברה.באחריות הח ית אינםיעשה ע"י הרשות המקומ    

   (מכלים טמונים או אחר לפי היתר בניה). .שי: רת אשפהיצמתקן/ים לא  8.7   

  .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה    

    

  רכוש משותף  .9

  :תיאור הרכוש המשותף  9.1  

  כנית המכר.באם סומנו כמשותפים בתו: מקומות חניה משותפים    9.1.1     

  .שי: )חלקית פתוחה ודים,ועמ ת כניסה(קומ יתחלק קומה מפולשת  9.1.2     

  לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות  9.1.3     

  .: ישמבואה (לובי) בקומת כניסה  9.1.4     

  יש. : מבואה (לובי) קומתית  9.1.5     

  בכל בניין. 1(מספר):  חדרי מדרגות  9.1.6     

  בכל בניין. 1: יותמספר מעל: יש; מעליות: יש; פיר מעלית  9.1.7     

  יש.וס על ידי מיתקנים על הגג: החלק התפ תוחפ: לגג משותף  9.1.8     

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

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

  אבות, חדר משבות סחרור, ות, משאמערכות סולארי :) כגוןשותפותמ ו/אות : יש מערכות טכניות (פרטיומיתקנים על הגג  9.1.11    

  אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל דין.  כל מיתקןומאגר מים              

  .; יששטח ללא גינון : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר  9.1.12     

  שותף כרכוש ממסומנים הרט בפרקים אחרים במפרט זה, כמפו: מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף  9.1.13     

  המכר. וכניותבת      

  

  שאין להוציאם מהרכוש המשותף: )מיםיבאם קי( ים/קחל  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    

  לובי קומתי.  9.2.5    
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  על הגג. )משותפיםה( ה מחדר מדרגות אל המיתקנים השוניםגיש  9.2.6    

  ונות.אל חדר מכ תוגישה מחדר מדרג  9.2.7    

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

  ותף.שמ"י החברה כרכוש גדרו עככל שיו: חרחלק א  9.2.12    
  

  בית משותף  9.3  

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

  מצוי של התקנון ה הוראה ו שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנההמיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית א       

  אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על ינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזהין מן העניינהמתייחסת לע       

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף;  )1(       

  ;שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה  )2(      

  בים בקשר אליו;המחוי ף ובשירותיםת המשותשיעור ההשתתפות בהוצאות הבי  )3(      

  קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;סדרי   )4(      

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

  ב כמי שהתחיי ה המכר,ף  קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזמוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעי  (ב)    

  אותו עניין יחולו על הבית  המשותף. מצוי לגבי ה שהוראות התקנון       

  

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:  9.4

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

   כפי שיידרש על ידי כל רשות  הקשור ברישום הבית המשותף, כל פרט אחרב יקון ביחס זה אולכל ת , זאת בכפוףבבניין יחידות הדיור   

בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים הצמודים לדירה המוכר רשאי לקבוע בתקנון, כי מוסמכת. 

  ).6(כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף 

  

  ר ניהול הבית:ות בדבי קבלת החלטסדר  9.5

  .1969 -קבוע בחוק המקרקעין התשכ"טיה על פי ההי  

  

  

  

  

  

  :שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו  9.6

  יהיה על פי שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.  

הקבועות של אחזקת ברכיב ההוצאות  יתשלום חלקן היחסבויבו יחוש בפועל בהן שימהחזקה בהן תהיה בידי המוכר ולא יעשה דירות ש

הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור מתשלומן 

  י.כויות ההצבעה שלהן כאמור בתקנון המצוביחס לדירות האמורות, וזאת מבלי לגרוע מז
  

  וש המשותף):ו שיוחזרו לרכא/הרכוש המשותף (וצאים מהחלקים המו  9.7

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

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

  תה של החברה.עית המשותף לפי קבות בבייוצמדו לדירמשותף והחניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש ה מקומות .א
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כל השטחים שהוצאו מהרכוש וכן החברה.  המחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה של .ב

  המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף.

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

 . ףתוצא מהרכוש המשומ  ים)(באם קי איםחדר השנ .ד

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

  עיר שיאשרו בעתיד.  ןיהקרקע, וכן זכויות בניה עתידיות שייווצרו על פי תכניות בני

שבבעלות המוכרת  וצמדו החניות והמחסנים לתאנים לדירות, יסחהחניות ו/או המ מדו כלשותף לא יוצהבית המככל שבעת רישום  .ו

 כמפורט לעיל.

  

  

   ____________      ____________      ____________  

  חתימת המוכר        תאריך              חתימת הקונה          

  

  

  

  

  

  משותף.הבית ה סמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגותמ  נספח א'
  ת.ורואזהרות כלליות הע  ב' נספח

  .טבלאות זיכויים    נספח ג'   
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  מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות – 'נספח א

  

  תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:  10.1   

  דירה.השל  וניות)(חיצכלליות ומידות מידות של כל חדר הכוללת  1:50 -קטן מתכנית הדירה בקנה מידה לא   10.1.1     

  המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן ממה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטתכנית הקו  10.1.2     

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

  ון הרכוש המשותף הכוללת סימ 1:100 -ידה לא קטן מבקנה מרתף קומות מולשות; תכניות קומת כניסה/ קומות מפ  10.1.4     

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

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

שותפת מ חצרכוללת סימון ה 1:250בקנה מידה ר בניה בלת היתכפי שהוגשה לרשות המקומית לק תכנית המגרש  10.1.6     

  צמודות.וגינות 
  

  בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה  10.2   

  חוק המכר דירות בעניין:     

  ם.פות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורפעולות שוט  (א)     

  מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, המותקנות בדירה לרבות השירות  ערכותמ תחזוקה מונעת שלוללת ותחזוקה כ  ב)(     

  מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.      

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

  ר.פון ליצירת קשלטספק ומספר יצרן/שמות  דירה, לרבותתקנים בותעודות אחריות של ציוד ומערכות המו מפרט טכני  (ד)     
  

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

  עניין:בהמכר דירות פי חוק  להבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות ע    

  גימורם. לרכיבי הבניין ע וקת כלשוטפות לתחזפעולות   (א)     

  מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג השירות המותקנות בבניין לרבות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות   )(ב     

  באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי      

  שות.אם נדר ון ביקורות שוטפות ותקופתיות,אפיתדירות ו  (ג)     

  ותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.וד ומערכות המיצודות אחריות של ני ותעמפרט טכ  (ד)    

  מיליה.יפקסומספר  רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון  (ה)     

  יחות טבתקשורת, מערכות חשמל וה סניטרית, ינסטלציות בלבד של א) למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות (  (ו)     

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

  מיד עם מינויה. למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה)      

  

  

  

  

  לעיל, יראו החברה  10.3וחומרי הגימור כמפורט בסעיף ה של המערכות קויות והוראות תחזהתוכנ לקבל לידיו הראשון סרב הרוכש )1(    

   כעמדה בחובתה לעשות כן. החברה תהא רשאית למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהול (באם תפעל        

  בבניין).        
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  תליות ואזהרוערות כלה –נספח ב'   

  לדירהו ות כלליות למבנההער  

  

 .בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירה הבסיסי (כלשונו בצו מכר דירות), המפרטבטופס  .1

  .כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי .2

וויזיה בכבלים ו/או צלחת מתקן הכנה לטל ןאם התקינה בבניירכזית /או אנטנה מבניין ותהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה בהחברה  .3

 להוראות כל דין. פוףלווין, בכ

 םחניה של הבניין ממוקמים מעל תקרת מרתף, ששטחי התקרה האטומיהוסבר לו וידוע לו ששטחי גינון ו/או שטחי מסעה/שהקונה מצהיר  .4

כדי לגרום לשינוי  פעולות כגון אלה, שיש בהן ת מערכות ו/אונקו בנייה ו/או התסה ו/אלה ו/או הרילות שתיעלולים להינזק ו/או להיפגע עקב פעו

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

או חלקה  ר כולההמוכר. החצ יה מטעםבמיקום שייקבע ע"י מהנדס האינסטלצוז הקונה מודע לכך שבחצר הפרטית תהינה שוחות ביוב וניק .5

ס"מ טוף ו/או פרלייט ו/או אחר. על הקונה להקפיד שלא לפגוע באיטום המרתף וכן  30עומק המילוי המינימלי ל מרתף חניה. עמנמצאת 

 ת צמחיה, לרבות אך לא רק, אי שתילרטית כאמורמתחייב הקונה לאפשר תיקונים במערכות המשותפות (אם יש) אשר עוברות בחצר הפ

 .ת קינון חרקיםלמניע תקופתי סוניים וביצוע ריסם חודרבעלת שורשי

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

קונה, כי הודע ל וקדמת.מ בדיקה'), מחייב ה, וכוהריסה, פתיחשינוי (לכן כל קרות, רצפות, קירות ומחיצות. חשמל, תקשורת, גז וכו' בת ביוב,

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

רת הנמז, שוחות ביוב, ת ניקות ביוב, צנרמל, צנרנרת מים, צנרת חשצתעלות ועוד כגון:  המשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת,

רור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בדירה, המחסנים, וחצרות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, מ.א. ואוו

רת ירה אחקלה ו/או סגבתקרה  היועצים הטכניים. מערכות כאמור יכוסובקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/ למצויין בתכניות, לפי החלטת 

 ל בהן הן עוברות.ו/או גובה החל תוישנו את צור

וכן התחמצנות מינרלים (ברזל)  ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,יתכנו תופעות טבעיות כגון: הובכפוף לתקנים, באבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .7

 .חלודה מוית בכתמים דוהמתבטא

י קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות בחיפו. ראלייםשימהנדרש בתקנים הפחות  ) במידות לא(פוגות בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים .8

 .(גרונגים)

 חל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות. .9

 ה.הדירה לקונ ם נמסרהדות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרעבו יבוצעולא  .10

לכלים אלו כאמור  המינימליים עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישהר קבלת החזקה, לאחע"י הקונה  םפת כלים סניטרייהחל .11

 ראית לחריגה ממידות אלו.. למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אח3 חלק 1205ת למתקני תברואה) ובת"י בהל"ת (הוראו

ת, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין. תקרות מונמכו וייכול שיה דייריםע"י ה רכשושי ים),ל שקיימ(ככ במחסנים .12

 ונפרד למחסנים בלבד הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף

 אך לא הפרעהליצור  ר תליית כביסה, מקטינים החלל ועלוליםשל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזו מםמיקו  .13

 מן הקבוע במפרט.פחות 

) Aתקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על (אם יסופקו ויוב .14

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

 .יקהיועץ האקוסטהנחיות 

ור מוחלט לבצע כל שינוי הנוגע לצד חיצוני של הדירה ו/או הפוגעים בחזיתו או במראהו או שחל עליו איס רבקונה מצהיר שהוסה .15

כבות הריצוף ו/או הבניה ו/או ברכוש המשותף או בשלד הבניין, בייעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שינויים בש

ו/או פעולות כגון אלה,  ם בתוך קירות הפרדה בין דירותשקועי ה וכד',מזפל T.Vמסכי  ים,רמקול לרבות התקנתערכות, התקנת מ

שיש בהם בכדי לגרום למטרדי רעש ורעידות לדירות שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. 

 ים אלו.ושינויגין פעולות שיהיו בתהיה אחריות כלשהי לנזקים ולתלונות  למוכר לא

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

בודה או ביצוע העמרים ו/כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החו ,ע"י הקונה לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן

 ל תחול על הקונה בלבד.והתוספות הנ" םיהפריטים והאביזר,

המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת  חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .17

 .המוגן בשמהם עשוי המרח הבטון נמצא בקירותאדמה והבאגרגטים (חצץ), המופק מבטן ה אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 
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באחת מהדירות בכל קומה בבניין, ימוקם חלון/ דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל הדיירים בקומה בעתות חרום לצורך מעבר יתכן ו .18

את  יאפשר י בעת חירוםזה, וכ , מתחייב כי לא ייקבע סורג קבוע בפתחומילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/ דלת החילוץ

 חילוץ.ל חלון/ דלת הא המעבר בדירה

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

 רויקט.ועצי הפומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני וי חניות, מחסנים, ומרפסות פרטיות, מספרן

עוברות צנרות (מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל ן או החניה, יתכן ואו המחסדירה, ה תות ובסמוך לתקרקיר ה,ברצפ .20

  ין, על כל המשתמע מכך.לאפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי העני מחויבהבניין, ומהווים חלקים משותפים. הקונה 

גז, ביוב וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם  ל, בזק, טל"כ,משערכות השונות (חת של מוניים ושוחוות) עירפילרים (גומח .21

 לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.

ובניה  לתכנון "י המוכר לפעול במבנה, הועדה המקומיתאישור חברת הגז שנבחרה עבתכנון והי גז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי /מיקום צובר .22

 .דהד העבוומשר

 ים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.כבדים על שביל םברכבינסיעה  .23

ניה ומות החוהכל מבלי לגרוע מכמות מקר הרשויות, יתכנו שינויים במספר מקומות החניה בפרויקט ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישו .24

 בממכר.הכלולה 

 .גז פחמימני (גפ"מ), למרתפי חניה תת קרקעייםבים המונעים בכראסורה הכניסה ל .25

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

אם לאילוצי התכנון, בהתה סופיים, קותהליך רישום וחלויים בסטיות ושינ וייתכנויתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים גבולות המגרש, הפ .27

 הרשויות. הביצוע ולדרישות

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

שה ו/או זכות טענה ו/או דרי ללרוכש לא תהיה כדעתו ותאם לשיקול ויות בהשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרהושלם, לא תתאפ

 בחירה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן.

 'תגברנה 8.12.2016 - 10[מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1במקרה של סתירה בין הוראות המפרט להוראות נספח ג ,[
 כפוף לכל דין.הוראות הנספח, ב

 
  ,כרז (להלן:"ההוראות") לבין המפרט לעילו/או המ נטיותגוהק הדיןהוראות  ה ו/אוהוראות החוזרה בין במקרה של סתיכמו כן-

  . תגברנה ההוראות.
 

__________  __________  
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   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו
  
  

  הערות מיוחדות

   08.12.2016  -  10 היר למשתכן מהדורון, מחבינוי והשיכמשרד ה במפרט המחייב שלהינם אך ורק הנדרשים אלו  ריכוז זיכויים .1

  כוללים מע"מ.  להלןהמחירים הנקובים  .2

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

  .ביום החתימה

  על פי כל דין. ותו זוכוויתור לזכתתקבל  האמור מועדהדירה עד האי הודעת רוכש  .4

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

  בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.

, התקנת רהשאינו ספק החב רם ספק מטבחים אחתקשר ע(הדייר) לה ת הרוכש,ובחירמטבח המתוכננים בגין ארונות ה ניצול זיכוי .6

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

ה התקנתם, יחשבו כסיום מיהנמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתי /ביוב,מיםתקשורת/למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/ .7

  מהאמור במפרט המכר. כויזכותו לזי רוכש על מימוש תהמכר לענין הודעלחוק  6תו בתיקון כמשמעו הפריט"התקנת "

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

על  הקונה ברה/ המוכרתתימת החים המתומחרים והמפורטים בטבלה זו, בחמימש הקונה בפועל את זכותו לזיכויים, מהפריט/ .9

  ע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.השינויים שבצ ואנספח זה, יר
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  : מקרא

  יחידה.  - יח'

  מטר מרובע.  - מ"ר

    מטר אורך.  -מ"א

  חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  - קומפלט

  פריט אחד בודד.  -פריט
  

  וי בלבדמחיר בגין זיכ - : ארונות מטבח, רחצהנושא
  

סעיף 
ט במפר
  המכר

 תיאור
  חומר/

  הדועב
 יח'

כוי מחיר זי
ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון תחתון/עליון, ( לכלל ארונות המטבחזיכוי 

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

 4,881 ---  ---  ---   קומפלט

3.3.3 
), לפי נטגרליולל כיור אי. ככלליארון רחצה (בחדר רחצה 

 פרט המכר.מבהתיאור ש
 600 ---  ---  ---  פלטקומ

  
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים
  

  
  הערות:

  כל המחירים כוללים זיכוי פריט+ התקנה.  .1

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

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

   126 פריט קומפלט המכר. התיאור במפרט יפברז לאמבטיה,  לסוללת  3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט (אינטרפוץ) סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 פריט קומפלט
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  מחיר בגין זיכויים/חיובים - ורתנושא: חשמל/ תקש
  

 סעיף
במפרט 
 המכר

  תיאור
 חומר/
  עבודה

  יח'
ח' ילמחיר 

 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  נקודת טלפון 

  
  

  :לטבלאות החשמל/תקשורתות הער
  כר.), במפרט המ5(טבלה  3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1
  חסים לזיכויים לפני ביצוע.מתיי ל/תקשורתמשח מחיר המחירון .2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      תאריך           חתימת הקונה     


