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

  08.12.19 :תאריך עדכון
  
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 3 מס' חדרים:

  O דגם:

  ב' קומה:

  94,105 :(זמני) דירה מס'

  7,8 בניין:



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 
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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 כנןדריכל מתפרטי 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 בחיובטיבוי אש סידורי 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   :7.3יף עס    
  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 
  .משותףרכוש   :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 O  ,3/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -פארקונת הכששם האתר:

  __דירה מס':    

  ב'קומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  122מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

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

  שונים) יםיוכיבים וזן חיובעניי

 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 :מגרש, בחלק)( 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' ומה קב ____, מס' דירה  .3  

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

  .מרפסות שמש ,מרפסת שירות, (בית שימוש נפרד) אורחיםשרותי , )אמבטיהרחצה כללי (
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    ההדיר שטח  .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  לבין מרפסת השמש, הדירה , לרבות ביןה לבין מה שמחוצה להקיר 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         

  קיר יכללו את החיפוי.הפני  ןעם חיפוי אבבלא גימור; בקיר  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.פלס  שממנו עולה מהלך מף לרוצח יהשט           

  –(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 ףסעי הא: רוד לדירהשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמ  )ה(         

  

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

דמוי תקרה (לא פרגולה) הנמצא  [קירוי הכוונה למשטח מלא ותת שמש מקורומרפס ןמתוכ ,מ"ר ___ -כ :)1(ת שמש בשטחומרפס  6.1     

  מ"ר. ___ -כ: חבשט, בלבד] 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   6.4     

  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 :כביסהמסתור        

         

  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 ואקירות החוץ וניים 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 השלייה פיזית כהרוחות 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 ןמחסשר קיר ההקיר; 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 ןלא יראו אותת 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/בו כסטייה וות 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 :אביזרים קרי(      

      

  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 "):סדנהמה(להלן " 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 םוהכולליאחד הנמצאים 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

  כניסההקומת 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

 םייין/ים סמוכבניין 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 ןנייבלהכניסה  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, מדרגות

 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 ומערכות ניםמתק, 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( וןגג העלינכלל 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 לציין אלבניין, 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 ונום ו/או ארריחדהקצאת 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 רכותעמר מדרגות, דח

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 חעובי .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  .ועץלפי 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 תוות וקירתקר 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 לפי התנאים 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 האודת שיעור הביו 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 ירחדהאקוסטי ל, 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 מעקה  2.8.4  

    באמצעות חדר המדרגות.: (ראשי) עליה לגג  2.8.5  

  

  : ופרוזדורים לדירות קומתיתמבואה (לובי)   2.9

רצלן, ט פוינרמיקה או גרמת 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 טיאו גרנסורה אבן 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

חיפוי דלת 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 

לי ים 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: רכותת למעארונוית. 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 ,ין במלבצבוע 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 ףת פיתוח סעי: 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 יטבמלבין סינטו/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 בהקליהיה נגד הח 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 .ת פחדלתו 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 ן הדלקת אורהמגורים 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: רהקתעד תחתית ה 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 ותויהנמכות מקומ, 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  
  ).וזשלאחר טבלה  /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( וןטבון, בלוקי טב  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

 ממ"ד
  בטון מזוין 
 הג"א לפי הוראות

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  ג"אלפי מפרט ה

  חדר רחצה (כללי)
 (אמבטיה)

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

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

 ---  )4(ראה  פוי קרמיקהיח בהמשך. ערות ראה פרוט בה 

)1( בטון, בלוקי בטון רותי אורחיםש

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

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

 ת  בהמשך.ט בהערוראה פרו 
 ---  )4(ה רא חיפוי קרמיקה

הערה  מעקה: ראה פרוט בהערות אין )3(ה רא )2( ראה)1( ןוקי בטו, בלבטון מרפסת שירות
 .בהמשך

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

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

   דירתימחסן 
  )שהוצמד (ככל

 )1( טון, בלוקי בטוןב
צבע קירות גימור  .טיח

אקרילי. גימור תקרה סיד 
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן
עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין

ממצג החברה   האדריכל/המהנדס.
  לבחירת הקונה

  לטבלה:והבהרות ת רוהע  
  

  ניתן שמעטפת הפנים  ככל שיהיו כאלה -/ מתועשים למחצהמתועשים תקירו לן פנים שדופ(ב בלוק תאיבטון/ בטון/בלוקי :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  קי בטון תאי/ בלוקי גבס.ו/ בלןון/ בלוקי בטמית): יהיו מ: בטו(חלוקה פני תרמי של בנייני מגורים). קירות הפנים

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

  ירות אלו יעשו מלוחות גבס.קשל  םישמעטפת הפנ תועשת למחצה, יתכןמ

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

  לבן. גוון: או חומר דומה. פוליסידת בסיד סינטטי דוגמצביעה  . : טיחמר תקרותג
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  , R-9ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  גדות להחלקה,נהת 7922רישות ת"י סוג א'. העומד בד :ריצוף  )3(  

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

  ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים  33/33 -  ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60ת במידוניטרלי.  - ר ן בהיא בגוומהן הי    

  ג צישתהרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירת . ת שמשוומרפס ושירותים, מרפסת שירותבכל הדירה למעט חדר רחצה אלו.     

   החברה או הספק, שיבחר על ידה.    

התנגדות להחלקה,  2279העומד בדרישות ת"י  ס"מ, 33/33 -במידות כ. ג א'וס: תורומרפסת ש יםשירות ,חצהבחדר ר ריצוף -    

יט טרצו, שיש, גרנ, אריחים מסוג R-11וברצפת תא מקלחת R-10 ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה 

 ניטרלי. - לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר ונים וות/גאמדוג 3 - וף וסדרות של ריצ 4ין לבחירה מב המידת אריח יוצגו לקונ פורצלן. לכל

שתציג החברה או הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירתדרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

   הספק, שיבחר על ידה.

דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון  3 - ו ףורות של ריצדס 4מבין  לבחירה, ס"מ 33/33 -במידות כסוג א'.  :ת שמשובמרפס ריצוף -

בחירת הרוכש תעשה  המתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.ניטרלי.  - בהיר 

  בשיפולים). וי קשיח, אין צורךמחופה בחיפ (במקומות שבהם קיר החוץ ידה. יבחר עלהספק, שממבחר שתציג החברה או 
ניטרלי.  –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  3מבין לפחות  ת הרוכש. לבחיר- סוג א'. קרמיקה  :שירותיםו חדר רחצה יפויח  )4( 

   ידה. ק, שיבחר עלשתציג החברה או הספדוגמא/גוון/מידה, הרוכש תעשה מאחת מ ס"מ. בחירת 30/60- כ ס"מ או 25/33- כ במידות

ת לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע ובמיד המיקירות בקר(חיפוי ק    

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).

ולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפות כנית בווצע סגירה מלצנרת גלויה תב ה.במחיר הדיר כל שינוי

  מוכים.והנקזים באזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים ס

דוגמאות/גוונים שאחת  3בחירה מבין לפחות ס"מ,  20/20 - כ ואו/ס"מ,  10/20 -במידות כא',  סוג –רמיקה חיפוי קירות ק: מטבחחיפוי ב   

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

בו בקו הסף העליון של החיפוי יוסב רומאחורי התנ חיפוי קירות תואם BIו ביחידת דה (מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינמשטח העבו

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

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

  .מ"ר  0.20 - עד כ

  

   ות:רהע  

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

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

וסמת או בנוי כדוגמת חמית כועם זכמשולב ) מעקה אלומיניום בהיתר הבניהמעקות המרפסות (באם לא נקבע אחרת וב עיצ – מעקה

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

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

  האדריכל. נוןכתלפי  ,גובה/רוחב) ס"מ 20תקנות (עד ה המותר בובג (מדרגה) עד /מונמךמוגבה יתכן סף ג,/גביציאה למרפסות שמש  

  גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה.  - חיפוי קירות  

  לפי החברה.ו/או  ס"מ, 60 - באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  –פרופיל פינות בחיפוי 
  טבעי, שהאבן היא חומר ...יש להביא בחשבון ),2חלק  5566 ימתוך ת"( -)בשטח המשותף/פרטי ככל שיותקנואריחי אבן טבעית (  

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

  .שמרים למטרות תחזוקההנם חיירלוחות או האחים שברצפה לבין החות או הארישוני בגוון בין הלו יהיהן, ולפיכך זמה משתנה עם הרצפה 

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

   ו/או פלדה וו/א ) עץ ו/או בטוןימון בתוכנית המכרככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בס( – , קורה/ותרגולהפ  

  משולב,   

 למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותס"מ לפחות,  7בגובה הריצוף ר וממח )(פנלים –ים שיפול  

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

   לפחות. ממ" 3 לש ם (פוגות)ווח בין אריחיע מרביצונדרש , באבן טבעית וקרמיקהנים לריצוף ות התקלפי דריש – מרווחים (פוגות)  

  מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו   

  
  (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). 



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 

31  מתוך 12 'עמ  08.12.19תאריך: /  122 /מגרשO/ מפרט מכר למשתכן / דגם  באר שבע -1פארק פרץ בוני הנגב בפרץ בוני הנגב /  / מסד לאיכות הבניה
 

  ארונות:  3.3
 ,ר, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של הכיוריולכת בש, מדפים, תות, מגירותלול דלתוהארון יכ ן:ארון מטבח תחתו   3.3.1  

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

  . MDFאו ) ץ'יומעובד (סנדואר חלקי הארון עץ מעץ דיקט. שץ מעובד (סנדוויץ'), וגב הארון יהיה גוף הארון והמדפים יהיו מע                    

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

  חתית הארון.    רטיבות של ת ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת 10-כ בתחתית הארון הגבהה (סוקל) בגובה של. סף הרצפה           

  עומקו. ו ולכלס"מ לפחות לכל גובה 60רות ברוחב יול יחידת מגכלי רוןאה           

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

  פנימי וגמר ציפוי חר/ו על ידי החברה. יבש ים/קרה ו/או הספי) שיוצגו ע"י החבבהיר ניטרל גוונים לפחות (מהם אחד לבן ואחד

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

     ספח ג'ראה נ מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון:    

          

מאבן  ס"מ 2-מבעובי לא פחות  עבודה טחמשה נולבחירת הק :: תיאורולכל אורכו מטבח תחתוןמשטח עבודה מעל ארון 

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

 ן קנטיותק בהיקף המשטח חה של כיור.המשטח יותאם להתקנה שטות בכל היקפם. ס"מ ביחס לחזית הארונו 2בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר (הקונה רש בהמוג עליון

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

   חלק תחתון, ן המטבחלפי ארומידות: 

 3הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה  אוו/ר כווצגו ע"י הממגוון  דוגמאות שיוך הקונה מתלבחירת  גוון:    

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

      

  אין.ח עליון: מטב ארון  3.3.2  

  

    כיור שולחני הכולל תלוי או מונחעץ סנדוויץ' או טרספה, י שוהע ןתחתו ארון ,(כללי) רחצה בחדר ):רים (צייןארונות אח  3.3.3  

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

   טתהחל לפי גוון: .רן הארוןין לפי יצו/או מלמ קהייפורמ: פנימיציפוי . קהייפורמצוני: ציפוי חי     

  החברה.     

     ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 

  

              :הערות
  מחושבת אורך. המדידה לאורך הקיר (פינה ככל שקיימת מטר 05.ארונות מטבח  של תחתוןארון  אורך מדידת   )1(

 הארונות בתוך לביםהמשו )(למעט מקרר ור, כיריים וכיו"ב, תנם למדיחהמיועדי ). חלליםבאורך הארון פעמיים

    זה. אוריה מתייחשבו כסטי המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. יכללו באורך הארונות
 בון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבחבמקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחש  )2(

  ה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.ר גישלאפש שמשותפים. י גישה לקולטן/ים/י פתח קיימים
  תכנון הארון לצורך התקנה של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה.           )3(

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

חללים) ולרבות ההכנות הנדרשות של מים וניקוז למדיח תחת  (ללא ובניםמהחשמליים ה ת הכליםועדו להתקנשי

  באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את הרוכש.הכיור. 
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  ליית כביסה:מיתקנים לת  3.4

  כביסה.ירה למתקן תליית ההיה גישה ישפתח בקיר חוץ אשר ממנו ת

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של  5כולל גלגלות,  ניצבים ממתכת (מגולוונים) מוטות 2: (קטנה) ית כביסהילתל ןקמית  

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

  ך לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת רעוה ושמתקן ( בחצרקן מתקן שווה ערך ת: אפשר שיולדירות הגן  

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

  חה.יתוניתנים למ UVעמידים לקרינת  ו איכותיים,ס"מ. החבלים יהי 160של ורך מינימאלי חבלי כביסה בא  

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

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

   .רט המחייבאך לא פחות מהכתוב במפ כביסה גדולים  

  

  

    (מידות בס"מ)  לונות ותריסים בדירהת, חותרשימת דל – 3טבלה מס'   3.5

: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים הערה  
  פות בהמשך.ם הערות נוסמהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה ג החופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת  

  

 יםתריס תחלונו  תותלד  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /יר(צ

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   פתחה

 רוחב) (גובה/

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 

אחר)כת/ תמ
חומר שלבים

סוג פתיחה(ציר/
כ.ע.כ/נגרר/ 

כיס/חשמלי/אחר)

 כניסה

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  95/205- כ

 חדר דיור

1 

אלומ' מזוגג
  וטרינה,

 כ.ע.כ ררנג

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  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.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' ומ'לא

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

  חפ 1
 לפי החלטת
 החברה

 ציר רגילה

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  85/200- 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 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

-- -  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

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

 ---   ---  

ח. רחצה 
 )אמבטיה(

 

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

וגג' מזאלומ

  נטוי
  +(קיפ)

חלק קבוע 
 תחתון

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

 --- 

-- -  --- 

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  --- 
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 יםתריס תחלונו  תותלד  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /יר(צ

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   פתחה

 רוחב) (גובה/

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 

אחר)כת/ תמ
חומר שלבים

סוג פתיחה(ציר/
כ.ע.כ/נגרר/ 

כיס/חשמלי/אחר)

שרותי 
 אורחים

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  70/205 - כ

מרפסת 
  רותשי

1 
 ציר רגילה עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 ע.כ.כ אלומ' 'ומאל

  155/85- כ  ---   80/200 - כ

דירתימחסן 
  צמוד
(ככל 
  )שהוצמד

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 ציר רגילה
 --- 

 ---  --- 
 --- 

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

  

  :ואחרות טבלהל ערותה

  הרכישה).ו במסמך אחר שצורף להסכם רט מכר זה אבטבלה, במפ צוין (הקיים בפועל רק באם

ובפתיחה רגילה, הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית  23לי מס' אריש ןקבהתאם לתות דלתות לבוד= עץ  תדל .א

סב  = פתיחה משתפלת (נטוי),קיפ יחה, ג פת= סורגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ'  .ס"מ. 7הדלת בגובה 

: תריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה (כיס) בקיר, כ .עכ. ררניגמשתפלת, = רגילה+  יקיפ)רי(דנטוי 

= גלילה  .גברתאטם גומי בין השלבים לאטימה מולל ריתן מוקצף כובמילוי פוליאו(בעובי לפי הנחיות היצרן), עשויים פח אלומיניום  יםשלבי התריס

  . (גיבוי ידני אחד, לגלילה החשמלית, בחדר דיור) או חשמלי/ה ועובאמצעות רצ ל כלפי מעלה,ס נגלתרי

 ם לסה"כ הדלתות/ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאי בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע דלתות/חלונות .ב

 .ד מערכת מיזוג האווירוקלתפ הס"מ כהכנ 3 וגבהו מעל רצפה עדלתות פנים יחלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי ד

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

נות ורכיביהם יהיו בעלי תו ולהח. )תכנוןר לפי או אח מ"מ 6בי של ר בעווח אויעם מרולפחות, מ"מ  4 (זיגוג בעובי הםמרווח אוויר ביני זכוכית עם

צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי  ,EPDMתקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי 

 לכל במסילות :רשתות .ףרהעו דחיות פקוהנ לפיכנף/ים פלדה,  ום מזוגג עםיהיה חלון מסוג אלומיניבממ"ד  היצרן.תקין מורשה מטעם מ

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

יותקן תריס או חלון, סת שרות הסגורה במטבח באם פונה למרפבחדרים סניטריים וב בחדר שרות, לקיר חיצוני בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .סוי)רפפת כיפות (לר מכניאוורור 

יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע  יועץ האלומיניום. ו/או סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל .ם אלומיניוםייעשו םנות והתריסימסגרות החלו .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/

 . האדריכל בחירתפ"י ה ("חלב") עשקופה או עמומבטיחותית זכוכית תותקן  באם יש חלונות),( ושירותים רחצהבחדר  .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה תכנוןאו רפפות קבועות, לפי /ו ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת) יעשה באמצעות חלון ככל שנרכש מחסן( סןחמאוורור ה .ז
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ות רכמע, )טלסקופיתמית/(פנור הצצה עיניתסגר בטחון פנימי נוסף,   5044ל תואמת לתקן ישרא ,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 לינדר, יצמגן  צירים,

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

  בטחון/אש.באות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות כהות שרלפי הנחיות  .בחירת החברהלפי גוון  ל, ניו ציפוי דלת ממ"ד .ט

יבט ר שווה ערך בכל הכנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אח פנים: מכלולי דלתות .י

המתאים  ציפוי חיצוני מתועשצבע או פורמייקה או  גמר .משקוף הדלת יותקנו בהתאם לסוגאחר. צירים חוזק, אקוסטיקה, קיים,  –תפקודי 

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

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

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

 .חר/ו על ידהשיב יוצגו על ידי החברה ו/או הספק/יםש(אחד מהם לבן), 

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה) (בחרום קומתי כרז כפתח חילוץומה  הרבדיפתח ד ובבממ" -פתח חילוץ .יא

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

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  /נגררת,דלת פלדה אטומה, הנפתחת הנהי ןגב מוסה למרחדלת כני :העורףוד פיקישות דר לפי .יב

 מעוגלים בקוטרים שונים,כן  פתחי אוורור ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג ו

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף),לפי הנחיות (סינון אויר  רכתעמ התקנת רוק.לנצ'), וניתנים לפאות פלדה (פחסומים בדיסק

תקינתו י שרהמתקן הסינון, ה ע"י החבריודגש שבאם סופק  ).2010(תקנות הג"א מאי  הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן.

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  ת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםקיבד ביוכש, יחיהר ע"ירוקו יפלכן ף, ורפיקוד הע אושרו ע"יונבדקו והתקנתו 

ועל ל יגבר הביצוע בפלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפוע העורף.

 העורף.התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד 

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, בניה נן מידות יה, 3 'מסות בטבלה המידות המפורט – תמידו .יג

 מסך י דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירותמלבנשל  ,יים למיניהםפרופילים היקפמשקופים וכגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  משלימים 

  בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  םיקבלתמדל הפתחים הבכל מקרה גו .נין)(לפי הע

  

  מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'   3.6  

  הערות לאחר טבלה זו)גם (ראה     
  

  מיתקן
מיקום

  שרותי אורחים בחטמ
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

  כיור מטבח
  (בודדת/כפולה)

 

דות ימ
 (בס"מ)

 --- --- --- --- (א)ערה אה הר

 --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 כיור רחצה

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- משולב בארון --- ---

 --- ---3.3.3ראה סעיף  --- ---  סוג

 --- --- אין --- ---   ₪י זיכו
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  מיתקן
מיקום

  שרותי אורחים בחטמ
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

 כיור לנטילת ידיים

ת מידו
  (בס"מ)

 --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- א' ---  סוג

 --- --- --- אין ---   ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 קלחתמ

מידות 
  (בס"מ)

--- --- 
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 --- --- א' --- ---  סוג

 --- --- אין --- ---   ₪זיכוי 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,/חמים ל

  או מהמשטח

 --- --- מערבל פרח פרח  פרח  דגם 

 --- --- א' א' א'  סוג

 --- --- ראה נספח ג' ספח ג'ראה נ אין   ₪כוי זי

סוללה לאמבטיה 
  ים קרים וחמיםלמ

 --- ---  ה)(הסולל --- ---  דגם

 --- --- א' --- ---  סוג

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

סוללה למקלחת 
  למים קרים וחמים

 --- --- --- --- ---  דגם

 --- --- --- --- ---  סוג

 --- --- --- --- ---   ₪זיכוי 

 --- יש --- --- --- סה ולניקוזחיבור מים מכונת כבי

 רווללש תינבדופן חיצו4"פתח
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
  והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

  הכנה לחיבור מדיח כלים
ההכנה משולבת בניקוז כיור (

  )המטבח
 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין  (ברז ניל) קררנק' מים למ

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

 --- --- --- --- ---  (הכנה) מים דת גז לחימוםנקו
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  :ואחרות טבלהל ערותה

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

יט/נירוסטה, נגר רץוסילי קוורץ/קו מחרס/ירת הקונה, לבח: ס"מ) 80/46 -כבמידות  ס"מ או כפולה 40/60 -כ בודדת במידות( כיור מטבח )א(

חרס, במידות לפי היצרן/ ספק  ם:יכיור נטילת ידי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. לפי ):כיור רחצה שולחני (אינטגרלי בהתקנה שטוחה

 שיבחר ע"י החברה.

(מושב)  :להססוי איכחלטת החברה. לפי ה תוצרת. 1385עפ"י ת"י  ליטר) 3/6מונובלוק/חרס, דו כמותי ( ארגז שטיפה :חת. מונ: אסלה   )ב(

  .בעל צירי נירוסטה כבד פלסטי

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

  צופה אמאייל.מ"מ לפחות מ 2.5בי מגלוון או לחילופין מפח בעומפרופילי ברזל 

עם שיפועים לניקוז  2279א יפחת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין, בגמר העומד בדרישות ת"י לקלחת משטח משטח ה ת:מקלח

  המשטח.

ור, מידות ברז העבודה או הכימשטח ל מישור והוא ימוקם ע בל,מער פרח: דגם: . לקערת מטבח(כולל חסכם) סוללה למים קרים/חמים  (ג)  

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

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

  ות ד, מיאו הכיור מישור משטח העבודהעל  והם ימוקמו  יהפ ערבל: דגם: פרח/מחסכמים) (כולל יור/י רחצהלכ, סוללה למים קרים/חמים  (ד)  

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

  .  קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה

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

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

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

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

  אחת)ויכללו חסכמים.

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

  .: לבןבועותגוון הק  (ז)  

  . והזנת חשמל ) וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007וג' א יקוןת -(הל"ת חמים : מים קרים, מיםלתר למכונת כביסה כולהכנת חיבו  (ח)  

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

  שת העירונית.: מים בטמפרטורה המסופקת מהרמים קרים  )י(  

  למניעת  שעומדים בתקן ישראלי קבועותש ולרכ ואהרוכש, לבחור ר החברה, באחריות באם אינם ממבח -יה)קבועות רחצה (אגנית/אמבט  )אי(  

  .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

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

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

  אה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.יסה/יציץ) = חלוקת כנ(אונטרפו דרך- רב    

  ת ר. בשיטה זו הלחובהעדר חיבור ליניקת אויר חם/לח, ממיבש הכביסה יש להשתמש במייבש כביסה הפועל בשיטת קונדנס קונדנסר=) יג(

  ת ספק יודגש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדירה עלמני .קון בעת הצורךל איסוף המחייב רינפלטת כמים אל מיכ הנפלטת בעת תהליך הייבוש

  בסמוך למכונה.

  יקוז וכו').יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות (ברזים/מקלחות/פתחי נ  )יד(

חת, ומחסום הקפי מפני גלישת המים, לא המקתהדלוחין, שטח התאמת קוטר צנרת  חת דמוי "גשם", ללאי מהאמור לעיל כגון ראש מקלשינו

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

  תאימים כגון ש לנקוט באמצעים מספוס מונע החלקה, ירצפת האמבטיה אינה כוללת חיגם למקלחת וככל ש) הואיל והשימוש באמבטיה הינו טו(  

   ת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.קהדב     

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

  להבה/ות הבישול.  שלרצוני           
  

  בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר ותקנויבהערות לעיל  גביהם יש התייחסותכי ציוד ומתקנים ל (מובהר

  שצורף להסכם הרכישה). 
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  ברצפה,  ,הבניין) משותפים לכללותכן (בחלקם יני ביוב צנרת ופתחי ביקורת לקולט: אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1  

  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש).  (מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  הנדסלטת מ"י החפמיקום וכמות עב, או בסמוך לתקרהבקירות     

  בין  ת גז וכבלי פיקודלהעברוצנרת  פוצלמו/או  יני מרכזילפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב ארון למחלקי מים    

  . למאייד המיועדעד המיקום  יקום המיועד למעבה,המ    

  

  ערה:ה    

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

  , כרבתכנית המ נוירות ורצפה, שלא בהכרח יסומבסמוך לקו/או רה בסמוך לקירות ותק ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"    

  ונה מהתוכנית.קום שו במינצי תכנון יותקאו שסומנו ומאילו    

  פתחי  יתכן וידרשו ןהבניייש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה  ,בנוסף    

  תחזוקה. גישה לצרכי ש לאפשררת אלו , אין לחסום אותם ויביצוע פתחי ביקו שיידרביקורת, ולכן בדירות בהם     

  

  

התקנת המערכת . תהיה לפי הוראות כל דיןבאמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת ים לדירות ים חמפקת מסה: מיםחימום    3.6.2

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

  חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן (טיימר) הכולל מפסק  וכוללארית לבר למערכת הסואגירה (דוד) המחו כל דירה יותקן מיכלל

  במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.

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

  מר).  לחימום המים (טיי זמן

גג  או בסמוך להשירות או במרפסת במקום מוסתר אך נגיש כגון : מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול מים חמיםלוד) רה (דימכל אג

      מהנדס האינסטלציה. תכנוןעליון לפי 

  ).2007תיקון אוג'-מכונת כביסה (הל"תת. טבח ורחצה, אמבטיה, מקלח: קערות מם לכליםחיבור מים חמי  3.6.3

  בלבד. דירות הגןב-יש. :לי"ד"ברז    3.6.4 

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

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

  סטי.: פלשפכים: פלסטי, דלוחין   

   .יש: במטבח ועד נקודת הגזה ממקור הגז בדיר צנרת גז  3.6.7

  : יש.הכנה למונה גז לדירה  3.6.8

  

   הערה:  

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

  ונה גז דירתי. וכן הכנה למ מטבחב

, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים מונה פיקדוןתוק, זי נירהתאמות, ב, יםבור מחברים, מאריכם עאינו כולל תשלו מחיר הדירה  

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

   חיר הדירה.ה בלבד), כלולה במבשרוול פלסטי (הכנ צנרת אספקת גז מושחלת ניין.בב  
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 )טבלה זו(ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 
  

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

  מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע תבי
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;שורתנק' תק
 .ןונק' טלפ

  נקודות 3 כ"סה

  / הערותאחר

 לדירה כניסה
  מבואה או

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

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

   .שקע
  לוויזיהטלפוניה/טארון - 

 דיור חדר
  כלאו ופינת

2  3  -  
1   

  )מזגןל(
1  

תוספת  - תריס חשמלי 
פעלת מל להשנקודת ח

  התריס.

  וזדורפר

1  
(כולל מפסק 

  מחליף)
1  -  -  -  

 3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל 

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

  1  מטבח

6  
(אחד מהם 
כפול, אחד 
מהם מוגן 
גת מים בדר

44IP  ואחד
מהם מוגן 

ה בדרג
  רגילה)

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

קעים, בתי מיקום הש
מעל  יהיה עהתק

ה ככול משטח העבוד
האפשר ובהתאם 

לתכנון המטבח יותקנו 
שקעי כח נפרדים 

  למדיח, לתנור, למקרר

שינה  חדר
   הורים

1  
(כולל מפסק 

 מחליף
  ) למנורה

  

4  
(שניים ליד 

  המיטה)
-  1  1  

' אינטרקום (נק -
  שמע/דיבור בלבד)

  /ד"ממ
  . שינהח

מנורה לפי 
נחיות ה

  פיקוד העורף
3  -  1  1  

פיקוד  קנותתלפי 
  העורף

  ר רחצהחד
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  + אוורור מכני

  -  -  -  -  1  שירותים
  העדר חלון,ב
לנק' אוורור מכני הכנה 

  כן שנידרש.+ מפסק הי

  1  שרותמרפסת 
  (מוגן מים)

-  -  

2  
  םימוגן מ

  ונת כביסה,(מכ
  ש כביסה)מייב

-  -  

  מרפסת
  שמש

1  
  (מוגן)

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
כולל תריס חשמלי + 

מפסק + מנגנון פתיחה 
  ידני.

  מחסן
(ככל 
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
ן תחובר לשעון המחס
שמל הדירתי אליו הח

  ן.משויך המחס
נות או לחילופין שהז

החשמל של כל 
 למונה מחסנים יחוברוה

משותף ונפרד 
חסנים בלבד, או למ

מונה נפרד לכל מחסן, 
להחלטת המוכר ועפ"י 

  בחירתו.

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  

(פקט הכנה 
  למזגן)

-  
  
-  
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   הערות לטבלה ואחרות

 .ודת הדלקה אחתארמטורה), כולל נקאהיל/  -ורה וכיסויעל גבי קיר או תקרה (ללא נ בית נורה = תקרה נקודת מאור קיר/ )א(

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

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  ).נספר כל שקע בנפרדאחד,  או יותר בפנל (שני שקעים ל רגילהניזון מזרם חשמ י,שקע בודד עם כיסומוגן מים:  תקע מאור (רגיל)בית   )ג(

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

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

 .מאור המצוינות בסעיף א'ה ותנקוד

 ושאינם בהכרח נקודה/ות "כוח". במעגל נפרד),מלי נפרד (כל נק' גל חשעא/ים על גבי מ"שקע/ים" הנמצ = דבית תקע מעגל נפר )ה(

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

בין מחשבים,  –ת תקשורת ודת טלפוניה, נקודות נקלאו לחוד וכול דות ביחד (קומפלט)נקו 3= (מחשב) שורתטלפון חוץ/תקטלויזיה/נקודת  )ז(

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

 .כולל כיסוי 1ול דמו 55וקופסא  נקודת ההכנה בקיר מריכוז התקשורת ועד רת תכלול צינור וחוט משיכהנקודת התקשו

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

  "מ. מ 2.5פרד עם כבלים מחובר ישירות ללוח למפסק נ ,מעגל חשמלי נפרדעל גבי  בית תקע כוח = נקודת כח )ט(

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

ניעת ספק למלא "תנור להט" (ספירלי). "מפזר חום" ו ר),יותקן (באחריות הדיימעל דלת חדר הרחצה באם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 וללת שקע מוגן מים.כנה לתנור חימום כהה ה.רופקים ע"י החבאמצעי חימום לא מסיודגש כי 

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

 מאור. ה/ותנקוד

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

תחובר ישירות תותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה אזי= כוללת חיבור תלת פרים הובדירת מג )יג(

 החשמל הדירתי.לרבות בית שקע והמפסק בלוח ול את כל החיווט . הנקודה תכל2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

  תקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרות בהערות לעיל יותייחסהים לגביהם יש בהר כי ציוד ומתקנ(מו

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

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

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

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

  חברה.או אחר לפי החלטת ה, זמזם צליל: .לחצן ן: סוג:פעמו  3.7.3  

  ת הת"י., לפי דרישוסטנדרט: סוג :רי הדלקה/שקעאביז  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.שעון שבת: : יש. מפסקי פחת החשמל.  תכנון מהנדס    

                              זמן. כולל קוצב  ש.: יחשמלישמש/מים,  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  

  בקומתאשית רדלת הכניסה ה כולל לחצן לפתיחת ,שמע דיבור ינטרקום(א .5 : כמפורט בטבלהמיקום : יש,כת אינטרקוםמער  3.7.8  

  בחדר שינה הורים). רלשמע ודיבופומית ו ,הכניסה    

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

   ה רב ערוציתלקליטת טלוויזים לחיבור לכבלי הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי   3.7.10  

.  לחילופין )אשר תספק שרות זה תערוצי -וויזיה הרבת הטלרלחבנה ישירות אשר ישולם ע"י הקווללא חיבור בפועל  ללא ממיר (     

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

  זה).מספק שרות     
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  :ם אחריםמיתקני     3.7.11  

כת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל החשמל הדירתית. המער צריכת טור ולבקרה שלמערכת לניה תותקן בכל דיר  -

  זנת תעריפי החשמל המשתנים.ההישראלית ותאפשר 

  :המערכת תכלול

  שמלי, רכיב המודד זרם חעל יחידת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת  

  .ור אלחוטייחידת תקשורת לשידבור לוח תלת פאזי) (שלושה חיישני זרם ע

  ד את הנתונים בצורה מקומית ומציג אותם בצורה ברורה.לי אלחוטי המקבל ומעבדיגיט צג

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

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

  .3.5יסים בטבלת פתחים סעיף ראה גם תר ./יםחשמלי יס/יםרחיבור לת  -

  

  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 חדר רתתק יתתלתח בצמוד יידלמא מתוכנן מיקום      .1                   

  ;הדירה חלקי

                    נןהמתוכ המיקום בין ההרצפ במילוי ונעה כנסת בקירמו 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                            

  .ועלבפ המערכת להתקנת דע ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                            

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

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

  .יםהמעב / המעבה מיקוםל ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

  ההכנה תכלול: י בממ"ד. במקרה זהבוצע הכנה למזגן עיל, תרףוישור פיקוד הע.       בא6   

  נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל.  -                    

  במכסה.קצה הצינור ייסגר  אל מחסום רצפה פעיל בדירה. ר מחוץ לממ"ד ועדצנרת ניקו מים, מנקודה בקי -                    

  נע ומוסתר ע"פ התכנון.מעבה יהיה במקום מוצקום הימ -                    

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

   חלקיה ללכ מיזוג מאפשר נואי הדירה תכנון וירהאו מיזוג מהנדס קביעת פי לשע 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 מיני רכתמע ותעבאמצ

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

   .אין יזון ממערכת מרכזית בבניין:וג אויר דירתי הנמיז  4.3

    .ין: אהפועל בגזימום תנור ח    4.4

  (בחדרי רחצה). .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןום הפועל בחשמלר חימותנ    4.5

  .אין: רדיאטורים    4.6

  : אין.קונבקטורים חשמליים    4.7

  .: איןחימום תת רצפתי    4.8

  .: איןתקנים אחריםמי    4.9
  
  

  
  ן:בטיחות בדירה, במחססידורי כיבוי אש ו*  .5

  .: יש(באם נרכש) במחסן .דרש ע"י רשות הכבאותיכל שיכ: הבדיר רינקלרים):ת (ספיבוי אש אוטומטמערכת כי  5.1   

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

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

  ,רשות הכבאותע"י  דרשיי, ככל שעליהם חיפוי/ציפוי לרבות ,כיבוי ובטיחות אלו ,גילוי סידוריקנת * הת    

  , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות.ת המכרכניבתו יוצגו בהכרח לא      
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  עבודות פיתוח ושונות:  .6

  חניה  6.1  

                           : בתחום המגרש;כולם. לפי היתר הבניה: לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה  6.1.1     

   ;אין(לפרט):  חניות במקום אחר . בפיתוחו/או  המרתףבקומת יות חנל הכ                                

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

  הצגת תג נכה רשמי   ה (עםכלרוכש דירה נ חניה להיתר, תימכריבה/פיתוח ובנספח הכים כמסומן בתכנית המגרש/סבחנייה לנ               

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

  : יש.רהמערכת תאו האדריכל.לפי הנחיות , אבנים משתלבות/ מוחלק בטון רה:חניה לא מקו גמר רצפת  6.1.3    

  ש.י: ישבישה לחניה מהכג  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  

   בואתמ וחברב לפחות[ וצף מריהיה  כניסה בילש  .יןיבנכל ל ניסהעד למבואת הכ שבילים/חיצוני רחבה תתוכנן גרשהמ בתחום                               

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

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

  .גוון בהיר יהיה ככל הניתן בעלהריצוף  שתלבות/ אבן טבעית./ אספלט/ אבנים מ: בטון/ גרנוליט: חומר גמר/ מדרגותשבילים  6.2.2

  גינון חסכוני במים בהתאם  (על פי תוכנית אדריכל הפיתוח) .יש :צמחיהמצורפת). (על פי סימון בתכנית  .יש: תחצר משותפ  6.2.3     

   להנחיות משרד החקלאות.                                

  מים בהתאם וני בכתוח) גינון חסי תכנית אדריכל פייש. (על פ צמחיה: .) ל פי סימון בתכנית מצורפת(עיש. : משותפת רחצ  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    

  הרוכש בעת יעשה ע"י הבניין )מים משולי  (להרחקתז פני הקרקע בחצרות פרטיות ידור שיפועי ניקו: סהערה      

  . ר הגינה הפרטיתסידו       

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

  ).כרושלא בהכרח יוצג בתוכנית המ ןהעניי (הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,       

  מ"ר. 7-לא פחות משטח יש, ב :ות גןה/לדיר מרוצף בחצר הצמודהמשטח   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.): בחלקה קומה פתוחה(ת עמודים מפולשת קומ  6.2.9    

  

  מערכות משותפות  .7

  מערכת גז:  7.1  

  המתואר בתוכנית  ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת /יצובר עותבאמצ סידור מרכזי גז: אספקתלהכנה     7.1.1    

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

   ותחזוקתה.להנחת צנרת הגז        

  בבעלות חברת הגז.הינם הגז  וצנרת אספקת ,גז כאמורר/י הבהר בזאת כי צומוב      

  ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז   7.1.2    

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

  

  :אשסידורים לכיבוי   7.2  

  בטיחות.ועץ הייבוי והנחיות רשות הכ פי דרישותל :חץ בחדרי מדרגותמערכת להפעלת ל  7.2.1    

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

  ות יועץ הבטיחות.שות הכיבוי והנחילפי דרישות ר :מתזים (ספרינקלרים) –מערכת כיבוי אוטומטית   7.2.3    

  בטיחות.הכיבוי והנחיות יועץ הרשות  : לפי דרישותןרגזי כיבוי ותכולתמדות כיבוי לרבות אע  7.2.4    

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. לפי דרישות :גלאי עשן  7.2.5    
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  יבוי בשטחים משותפיםרונות כוי (הידרנטים) וא, ברזי כיבאש כיבויו גילוי מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:         

  כבאות.שות הרת לפי דרישות מיקום וכמו רטיים,פ או                
  

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

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

  .אין ים:/ים לשימוש הדיירמערכת מיזוג אויר בחדר  7.5  

             הכניסה דלת ליד עהקרק בקומת ימוקמו וארהד ותבתי מיקום: י. לדואר שגו 1הבית, לוועד  1לכל דירה,  :תיבות דואר  7.6  

  .816 י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                    

 : קנים אחריםמית  7.7  

  ימוש כלל חדר/ים לש ם משותפים),בחלקי(תאורה  מערכותמאגר מים, שנאים,  ח., ת מיםה ומשאבומערכות סניק    

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

  

  תשתיתר המבנה למערכות חיבו  .8

  ומית.לפי הנחיות הרשות המק :חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשים מונה מי: יש; מרכזיחיבור לקו מים   8.1   

  יש. חיבור לביוב מרכזי:  8.2   

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

  .םלחב' הטלפוני חיבור הדירהכולל  ה (בקשה להיתר): לאתכנון והבניבהתאם לתקנות ה :ן לרשת הטלפוניםהכנה לחיבור הבניי  8.4   

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

   עבודות שביצועם בפועלכישה. במחיר הר כלולים ומכים, ניקוז, דרכי גישה,: כביש, מדרכה, קירות תפיתוח כללי הגובל במגרש  8.6   

  ריות החברה.המקומית אינם באח יעשה ע"י הרשות    

   (מכלים טמונים או אחר לפי היתר בניה). .שי: תקן/ים לאצירת אשפהמ  8.7   

  .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה    

    

  רכוש משותף  .9

  :תיאור הרכוש המשותף  9.1  

  נו כמשותפים בתוכנית המכר.באם סומ: משותפיםמקומות חניה     9.1.1     

  יש.: )חלקית תוחהפ ועמודים, יסה(קומת כנ חלקית שתקומה מפול  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     

  ניין.בכל ב 1(מספר):  חדרי מדרגות  9.1.6     

  בניין.בכל  1: פר מעליותמס: יש; מעליותיש; : פיר מעלית  9.1.7     

  יש.וס על ידי מיתקנים על הגג: החלק התפ פחות: למשותףגג   9.1.8     

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

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

  בות, אחדר משסחרור, סולאריות, משאבות מערכות  :) כגוןפותשותמ ו/אות טכניות (פרטיות : יש מערכועל הגגמיתקנים   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     
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   ומנים כרכוש משותףמסהחרים במפרט זה, כמפורט בפרקים א: כוש משותףשל הבית שהינם ר מיתקנים וחלקים נוספים  9.1.13     

  המכר. בתוכניות      

  

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

  , (מילוט).י מדרגות/חדר  9.2.1    

  קומה טכנית.  9.2.2    

  גישה לחניה משותפת.  9.2.3     

  לובי בקומת כניסה.  9.2.4    

  תי.לובי קומ  9.2.5    

  הגג. על המשותפים)( ניםות אל המיתקנים השוגישה מחדר מדרג  9.2.6    

  ונות.מחדר מדרגות אל חדר מכגישה   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    

  .ליותמע  9.2.10    

  מוגנים בדירות). יש מרחבים -(אין .מ"ק /מקלטמ  9.2.11    

  רה כרכוש משותף.י החב"ככל שיוגדרו ע: חלק אחר  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)    

  תקנון המצוי של ה ו משנה הוראהחיל על הבית מבטל אן שחל על הבית או שבדעתו להבית משותף והתקנוהמיועד להירשם כ       

  אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על ינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזהתייחסת לעניין מן העניהמ       

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף;  )1(       

  ותף הצמוד לדירה;ל החלק ברכוש המששיעורו ש  )2(      

  שר אליו;ים בקבשירותים המחויות הבית המשותף ובעור ההשתתפות בהוצאשי  )3(      

  קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;סדרי   )4(      

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

  שהתחייב  ר בחוזה המכר, כמייראוהו, על אף האמוים המנויים בסעיף  קטן (א) על עניין מהעניינמוכר שלא מסר פרטים   (ב)    

  אותו עניין יחולו על הבית  המשותף. ות התקנון המצוי לגבי שהורא       

  

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:  9.4

  של כל טח ) לש5ט מכר זה פרק א' סעיף שובה כמפורט במפריהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה (כהגדרתה ואופן חי  

   כפי שיידרש על ידי כל רשות  הקשור ברישום הבית המשותף, יחס זה או בכל פרט אחרקון בית בכפוף לכל ת, זאהדיור בבניין יחידות   

הצמודים לדירה  חו בחשבון השטחיםבחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקהמוכר רשאי לקבוע בתקנון, כי מוסמכת. 

  ).6 פרט זה פרק א' סעיף(כהגדרתם במ

  

  ל הבית:ניהו רלת החלטות בדבסדרי קב  9.5

  .1969 -קבוע בחוק המקרקעין התשכ"טיהיה על פי ה  
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  :שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו  9.6

  ל דירה.המשותף הצמוד לכ יהיה על פי שיעורו של החלק ברכוש  

הקבועות של אחזקת חלקן היחסי ברכיב ההוצאות שלום תביחויבו פועל יעשה בהן שימוש ב היה בידי המוכר ולאדירות שהחזקה בהן ת

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

  ן המצוי.ה שלהן כאמור בתקנות מבלי לגרוע מזכויות ההצבערות האמורות, וזאביחס לדי

  
  ש המשותף):או שיוחזרו לרכו/המשותף (ורכוש הקים המוצאים מהחל  9.7

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

   ם המכר.ט המכר ו/או בהסכו/או מצוינים במפר       

  תף לפי קביעתה של החברה.המשו תדו לדירות בבירכוש המשותף ויוצמום המגרש מוצאים מהמקומות החניה שבתח .א

כל השטחים שהוצאו מהרכוש וכן החברה.  מחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה שלה .ב

  שום הבית המשותף.המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רי

  עיל).ל 9.2.9אמור בסעיף מרפסות וגגות (למעט החלק כ .ג

 רכוש המשותף. צא מהומ  (באם קיים) חדר השנאים .ד

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

  בעתיד.  ן עיר שיאשרויפי תכניות בנייות שייווצרו על הקרקע, וכן זכויות בניה עתיד

שבבעלות המוכרת  צמדו החניות והמחסנים לתאת ו/או המחסנים לדירות, יוהחניו לא יוצמדו כל רישום הבית המשותףככל שבעת  .ו

 כמפורט לעיל.

  

  

  

   ____________      ____________      ____________  

  רחתימת המוכ        ךתארי              חתימת הקונה          

  

  

  

  

  ף.נציגות הבית המשותם שיועברו לקונה ולמסמכים נוספי  נספח א'
  ואזהרות.ליות ות כלרהע  נספח ב'

  .אות זיכוייםטבלנספח ג'       
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  מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות – 'נספח א

  

  תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:  10.1   

  ירה.דהשל  (חיצוניות)ות ל חדר ומידות כללימידות של כהכוללת  1:50 -ה בקנה מידה לא קטן מתכנית הדיר  10.1.1     

  המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן ממצאת הדירה בקנה מידה לא קטתכנית הקומה בה נ  10.1.2     

  בקומה.משותף לת סימון הרכוש ההכול 1:100 -תכנית קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ  10.1.3     

  ש המשותף הכוללת סימון הרכו 1:100 -קטן מ דה לאירתף בקנה מת ממות מפולשות; קומויות קומת כניסה/ קותכנ  10.1.4     

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

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

משותפת  חצרסימון וללת כה 1:250מידה  לת היתר בניה בקנהבלרשות המקומית לק תכנית המגרש כפי שהוגשה  10.1.6     

  וגינות צמודות.
  

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

  דירות בעניין:חוק המכר      

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

  מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, ת בדירה לרבות השירות המותקנו מונעת של מערכות חזוקהתחזוקה כוללת ות  (ב)     

  מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.      

  ות, אם נדרשות.תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתי  (ג)     

  פק ומספר טלפון ליצירת קשר.סצרן/י, לרבות שמות תקנים בדירהות המוריות של ציוד ומערכמפרט טכני ותעודות אח  (ד)     
  

  של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  )1( ה בבנייןהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונ  0.31   

  עניין:בכר דירות המפי חוק  לכל דין לרבות עלובה למסור בהתאם הבניין שיש ח    

  הבניין על גימורם. רכיבי ות לתחזוקת כלפעולות שוטפ  (א)     

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

  באלה.וצא וכיאוויר, מערכות אלקטרו מכניות       

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

  במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.חריות של ציוד ומערכות המותקנים דות אומפרט טכני ותע  (ד)    

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

  , מערכות בטיחות קשורתתחשמל ויטרית, ד של אינסטלציה סנות בלבערכות המשותפ) למAS MADEתכניות עדות (  )(ו     

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

  ויה.הראשונה שתמונה) מיד עם מינשל בעלי הדירות (למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה       

  

  

  

  

  לעיל, יראו החברה  10.3הגימור כמפורט בסעיף וראות תחזוקה של המערכות וחומרי ות והיל לידיו התוכנלקב הראשוןהרוכש  סרב )1(    

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

  יין).בבנ        
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  ואזהרות הערות כלליות –ב' נספח   

  יות למבנה ולדירהת כללוהער  

  

 .בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירה בסיסי (כלשונו בצו מכר דירות),ה בטופס המפרט .1

  .ישראלין והבניה והתקן הכל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנו .2

בכבלים ו/או צלחת ינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה ם התקאאנטנה מרכזית נטנה בבניין ו/או חובת התקנת מתקן לאהחברה תהא פטורה מ .3

 להוראות כל דין. פוףלווין, בכ

 חי התקרה האטומיםל תקרת מרתף, ששטחניה של הבניין ממוקמים מעהוסבר לו וידוע לו ששטחי גינון ו/או שטחי מסעה/שהקונה מצהיר  .4

כדי לגרום לשינוי  כגון אלה, שיש בהן ה ו/או התקנת מערכות ו/או פעולותבניי ו/או הריסה ו/אקב פעולות שתילה וינזק ו/או להיפגע עעלולים לה

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

קה או חל כר. החצר כולהינסטלציה מטעם המוייקבע ע"י מהנדס האבמיקום ששוחות ביוב וניקוז צר הפרטית תהינה הקונה מודע לכך שבח .5

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

י שתילת צמחיה לרבות אך לא רק, א ,עוברות בחצר הפרטית כאמור תפות (אם יש) אשרמתחייב הקונה לאפשר תיקונים במערכות המשו

 .חרקים למניעת קינון ביצוע ריסוס תקופתייים ונת שורשים חודרבעל

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

י הודע לקונה, כ מוקדמת. בדיקהייב ), מח'ה, פתיחה, וכוכן כל שינוי (הריסל, קירות ומחיצות. ורת, גז וכו' בתקרות, רצפותחשמל, תקש ביוב,

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

רת הות ביוב, מנ, שוחזוב, צנרת ניקונרת חשמל, צנרת בינרת מים, צצכגון:  משותפות, צנרת, תעלות ועוד ושל מערכות שאינןהמשותפות 

וי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בדירה, המחסנים, וחצרות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, מ.א. ואוורור, קו

ת רו/או סגירה אחיכוסו בתקרה קלה  ניים. מערכות כאמוריות, לפי החלטת היועצים הטכמן/ למצויין בתכנבקירות ובתקרות הכל מעבר למסו

 ן עוברות.נו את צורת ו/או גובה החלל בהן הויש

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

 .מוי חלודהת בכתמים דואהמתבט

ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות  בחיפוי קירות. בתקנים הישראליים הנדרשמידות לא פחות רווחים (פוגות) במפוי ובריצוף יעשו מבחי .8

 .(גרונגים)

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

 רה לקונה.מו בטרם נמסרה הדי"י הקונה או מי מטעעבודות בדירה ע יבוצעולא  .10

לכלים אלו כאמור  המינימליים עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישההחזקה, לאחר קבלת ם סניטריים ע"י הקונה ת כליפהחל .11

 ממידות אלו. חברה לא תהיה אחראית לחריגהספק יודגש כי, ה . למניעת3 חלק 1205ת למתקני תברואה) ובת"י בהל"ת (הוראו

ת ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין. יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורו ייריםדרכשו ע"י השי (ככל שקיימים), יםבמחסנ .12

 ונפרד למחסנים בלבד הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף

אך לא  העלולים ליצור הפרעסה, מקטינים החלל ובאם יותקנו באזור תליית כביח' מיזוג האוויר של דוד המים החמים וי מםמיקו  .13

 וע במפרט.ן הקבמפחות 

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

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

 .האקוסטיקה הנחיות יועץ

ט לבצע כל שינוי הנוגע לצד חיצוני של הדירה ו/או הפוגעים בחזיתו או במראהו או צהיר שהוסבר שחל עליו איסור מוחלונה מקה .15

ו/או הבניה ו/או  ו/או שינויים בשכבות הריצוףצנרת ו/או הריסה ברכוש המשותף או בשלד הבניין, בייעוד חדרים ו/או במהלכי 

ו/או פעולות כגון אלה,  קירות הפרדה בין דירותשקועים בתוך  פלזמה וכד', T.Vכי מס ם,ירמקול ת התקנתתקנת מערכות, לרבוה

תקנות. מותרות בתקנים ובשיש בהם בכדי לגרום למטרדי רעש ורעידות לדירות שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש ה

 .ם אלויפעולות ושינוילונות שיהיו בגין ת כלשהי לנזקים ולתלמוכר לא תהיה אחריו

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

יצוע העבודה יב החומרים ו/או בת בגין אלה כולל לטכל האחריו ,ה ובין לאחר מכןלפני התקנתם בדירע"י הקונה לדירה או לבניין, וזאת בין 

 על הקונה בלבד.ם והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול פריטיה,

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

 .עשוי המרחב המוגןשמהם  בקירות הבטון מבטן האדמה והנמצאגטים (חצץ), המופק באגר אלהימצראדון אשר עלול לסלק שרידי גז 
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דירות בכל קומה בבניין, ימוקם חלון/ דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל הדיירים בקומה בעתות חרום לצורך מעבר יתכן ובאחת מה .18

את  ת חירום יאפשרע בפתח זה, וכי בעלא ייקבע סורג קבו לון/ דלת החילוץ, מתחייב כיאותה רכש ממוקם חומילוט. הקונה, אשר בדירה 

 עבר בדירה אל חלון/ דלת החילוץ.המ

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

 ט.נני ויועצי הפרויקבעו עפ"י החלטת מתכת פרטיות, מספרן ומיקומן יק, מחסנים, ומרפסוחניות

עוברות צנרות (מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל ניה, יתכן ואו המחסן או החדירה, ה תמוך לתקרת ובסוקיר ברצפה, .20

  משתמע מכך.וטיפול לפי העניין, על כל השה לצורך תחזוקה לאפשר גי מחויבהבניין, ומהווים חלקים משותפים. הקונה 

וב וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם השונות (חשמל, בזק, טל"כ, גז, בירכות עם ושוחות של מ(גומחות) עירוניי פילרים .21

 לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.

יה מקומית לתכנון ובנעול במבנה, הועדה הרת הגז שנבחרה ע"י המוכר לפאישור חבבתכנון והי גז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי /מיקום צובר .22

 .הדומשרד העבו

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

מות מקומות החניה והכל מבלי לגרוע מכתכנון ו/או אישור הרשויות, מם בהתאם לצרכי היתכנו שינויים במספר מקומות החניה בפרויקט ומיקו .24

 הכלולה בממכר.

 .מני (גפ"מ), למרתפי חניה תת קרקעייםהכניסה לרכבים המונעים בגז פחמי אסורה .25

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

וצי התכנון, בהתאם לאילרישום וחלוקה סופיים, הליך תות ושינויים בופיים וייתכנו סטיים הצמודים, אינם סבולות המגרש, הפיתוח, והחלקג .27

 הרשויות. הביצוע ולדרישות

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

זכות  לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/אורוכש ללשיקול דעתו והאפשרויות בהתאם  קבלן יבחר מתוך אחתהושלם, לא תתאפשר בחירה. ה

 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 ,[
 ן.הוראות הנספח, בכפוף לכל די

 
  ,לן:"ההוראות") לבין המפרט לעילו/או המכרז (לה הקוגנטיות הדיןת הוראו ות החוזה ו/אושל סתירה בין הוראבמקרה כמו כן-

  . תגברנה ההוראות.
 

__________  __________  
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   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו
  
  
  ערות מיוחדותה

   08.12.2016  -  10תכן מהדורה ר למשיי והשיכון, מחייב של משרד הבינובמפרט המחהנדרשים  אלו הינם אך ורק וז זיכוייםריכ .1

  כוללים מע"מ.  להלןחירים הנקובים המ .2

לן ה ע"י החברה/ הקבימסר לרוכש הדיראלו  המועד האחרון שעל רוכש הדירה להודיע לחברה/קבלן, על רצונו  לנצל זכותו לזיכויים .3

  .ביום החתימה

  כל דין. על פי תור לזכותו זוהאמור תתקבל כווי מועדהדירה עד הוכש אי הודעת ר .4

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

  וס.וקבלת אישורי אכלבהתקדמות העבודה או השלמת הבניין 

נת , התקמטבחים אחר שאינו ספק החברהספק  םייר) להתקשר ע,ובחירת הרוכש (הדמטבח המתוכננים ת הניצול זיכוי בגין ארונו .6

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

חשבו כסיום מה התקנתם, ייבנויים והסתי למנטים יצוקים אוהנמצאים בא /ביוב,מיםתקשורת/למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/ .7

  מהאמור במפרט המכר. כוילזיענין הודעת רוכש על מימוש זכותו מכר להלחוק  6תיקון כמשמעותו ב הפריט"התקנת "

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

על  המוכרת הקונה זו, בחתימת החברה/ם והמפורטים בטבלה יכויים, מהפריט/ים המתומחריפועל את זכותו לזמימש הקונה ב .9

  כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר. פח זה, יראו השינויים שבצע הקונהנס
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  : מקרא

  יחידה.  - יח'

  מטר מרובע.  - מ"ר

    מטר אורך.  -מ"א

  ה. חומר לבן+ חומר שחור+ עבוד - קומפלט

  חד בודד. פריט א -פריט
  

  ין זיכוי בלבדמחיר בג - בח, רחצהנושא: ארונות מט
  

יף סע
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

' בש"חליח
 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון תחתון/עליון, ( לכלל ארונות המטבחזיכוי 

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

 4,881 ---  ---  ---   פלטקומ

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

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

  
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים
  

  
  הערות:

  פריט+ התקנה.רים כוללים זיכוי כל המחי  .1

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

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

3.6  
פרט ,  לפי התיאור במנטילת ידייםיור רז לכבסוללת 
 המכר.

   80 פריט קומפלט

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

3.6 
פי התיאור במפרט ,  ל(אינטרפוץ) סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 פריט קומפלט
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  ם/חיוביםמחיר בגין זיכויי - חשמל/ תקשורת נושא:
  

סעיף 
במפרט 
 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  נקודת טלפון 

  
  

  :שמל/תקשורתות החאלטבלות הער
  ), במפרט המכר.5(טבלה  3.7לאחר סעיף .ראה הערות כלליות 1
  מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. חשמל/תקשורת . מחיר המחירון2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      ךתארי           חתימת הקונה     


