
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  למשתכן מחיר            

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  505851086בע"מ ח.פ.  אחים פרץגב בוני הנץ פר
  
  

  16.12.19תאריך עדכון: 
  
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 4 מס' חדרים:

  *B,B*,F,F*,H,H :דגם

  קרקע קומה:

 2,3,17,18,32,33,47,48,62,63,77 :(זמני) דירה מס'

 1,2,3,4,5,6 בניין:
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  תוכן עניינים
  

  פרטי זיהויפרק א.   
  

  .)1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ( : 1סעיף               
  .)2.1-2.2זכות שהקונה רוכש (והבעל הקרקע   :2סעיף               
  וחניה. יין, מחסןנבדירה בה וםמיק : 3סעיף               

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

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

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

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

  
  .)1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ( אורית  :1סעיף                

  .)2.1-2.19(הבניין והגמר  ירחומ  :2יף עס               
  אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                

  גובה הדירה.            :3.1סעיף 
  הצמודים לה. ) רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2(טבלה    :3.2סעיף 
  ).3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה (   :3.3סעיף 
  .הת כביסלייתלמתקן    :3.4סעיף 

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

  ).4.1-4.9ם בדירה (ומרור/חיקיי מתקנ  :4סעיף 
  .)5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן (  :5 סעיף

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

  .מערכות משותפות  :7סעיף 
  ).7.1.1- .7.1.3מערכות גז (   :7.1סעיף     
  ).7.2.1-7.2.5(בוי אש יכסידורים ל   :7.2יף עס    
  חניה.  תפיץ במרולאוורור מא   :7.3סעיף     
  מערכת מזוג אויר מרכזית.   :7.4סעיף     
  : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף     
  דואר. תיבות   :7.6סעיף     
  מתקנים ומערכות משותפות נוספות.   :7.7סעיף     

  ).8.1-8.7( תרכות תשתיעמהמבנה ל ורחיב  :8סעיף 
  .רכוש משותף  :9ף סעי

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

  
  נספחים

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

  ים.אות זיכוילבפח ג'   טסנ
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    חדרים 4,  __/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -שכונת הפארקשם האתר:

  __דירה מס':    

  קרקעקומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  121מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

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

  ים שונים)יבעניין חיובים וזיכו

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה) כולל(                           

  

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

                                                 ת.ז          לבין:     

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

  

             מתאריך:     

  

  

  פרטי זיהוי     א.
  

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

  .121 מגרש:, (בחלק) 1חלקה  60238) וגוש רשום קל(בח 17חלקה  53846ם שור (בחלק), גוש 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      

  1708.05.20: כירהחהילת תקופת חת 98 :רהכיהחתקופת   2.2      

  

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

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

  .רחבה מרוצפת וחצר ,רותמרפסת שי ,לחת)קמ( הורים חצהר חדר, )יהבטאמרחצה כללי (חדר  פרוזדור,
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    שטח הדירה  .5  
  והמחושב לפי כללים אלה: ,___ מ"ר - כ :הואשטח הדירה       

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

   –לעניין זה         

  בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין ריפריד בין הדהמ ריק –" ר חוץיק"     )1(        

  דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין          

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

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

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

  שופעים והאופקיים; מהמשטחים השל כל  היטל האופקיה בלבד לפי תחשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א  )ג(          

  המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט           

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

  היתר). ל (בקשה יהבנתקנות התכנון וה –(להלן  1970           

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

  

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

  אין. :)1(מרפסת שמש בשטח  6.1     

  חניה:  6.2     

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

  : ___,מס' לא מקורה יהחנ -                         

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

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

  אין. :)3(י בשטחרתדימרתף   6.4     

  אין.: בשטחמוצמד לדירה גג   6.5      

  .___ מ"ר -יש, כ: )4( ילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר');בלרבות ש בשטחה רימוצמדת לד רחצ  6.6      

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

  ירה).דהממפלס רצפת  המוכנ(יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה מכר. כנית הן בתוכמסומ :סהבימסתור כ       

         

  הערות לחישובי השטחים:        

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

  ובלים גההדירה  ירותק שליים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים נוהבו המעקים החוץ א ותירים על פניהם החיצוניים של קהעובר       

  סת.פבמר       

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

  ל ע שיש בה כדי להשפיע להוהן מחוצה  הקרקע םשהי הן בתחויזית כלפ יהלמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבני       

  .מרפסת לשמשה תשיפח       
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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.ימשותף גובל בשטח  סןר המחקיר הקיר; כאשרק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל       

  ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי קירות החו ןהשטח הכלוא בי או, המרתףשל  חושט  .3      

  מרתף ר קיר האשכ ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;ריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ       

  ייכלל שטח הקיר במלואו.בל בשטח משותף וג       

  המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יהקירות התומכים בהיקפה; תותר סט ח, את שטכולל חצר שטחה של  .4     

  לבין השטח למעשה.       
  

  סטיות קבילות:  .7   

  רט זה:כסטייה ממפ או אותןירא המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולהסטיות      

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

  לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף        

  זה ובתנאי שלא מתיאור  אי התאמה אוטייה ו/כסו ות למעשה לא ייחשבסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד        

  לעיל. 6-, ו5שטח חצר), המפורטים בסעיפים  ים אחרים (למעטחטטח הדירה ושמש 2%יעלו על        

   הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד   ב)(     

  .)נותרוקבועות שרברבות, א תריסים, דלתות,ות, ונחל, אריחים זרים קרי:בי(א      

      

  א.ד כהן בע"מ"):האדריכל("להלן " יתרהשם עורך הבקשה ל  .8

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

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
  
  

  בע"מכהן  א.ד "):דסהמהנן "הל(ל שם האחראי לתכנון השלד  .9

  08-6490730:טלפון  
       
  , באר שבע31"ר זשד' ש  :כתובת  08-6490943  ס: פק

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
 

  

  תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב.
  

  ו אתנאי שלא ישניין, בתבנב וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א     *  

  .ףתוהבניין או שטחים ברכוש המש חזית     

  .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  התקן הישראלי יו לפי דרישותהמלאכות ירים והצוכל המ  *  

        

  תיאור הבניין  .1
  

 והכולליםאחד ם במגרש צאיהנמ ). B ,1B ,C ,1C ,2C, 1E( דומים בניינים 6אחד מתוך " גבוה" רב משפחתי בנין מגורים    1.1   

  ).B ,1B ,C ,1C(ניינים לבמתחת קומת מרתף משותפת       

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

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

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

  או לכל צורך אחר. לעסק,      

  

  



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 

31  מתוך 6 'עמ16.12.19תאריך: /121 ש/מגר B,F,Hגמים ד/מפרט מכר למשתכן/בעבאר ש -1פרץ בוני הנגב בפארק פרץ בוני הנגב /  / יהבנמסד לאיכות ה
 

  ל קומהדה של כעוייפירוט הקומות בבניין ו – 1טבלה מס'   1.3  

  

  B ,1B ,C ,1Cרתף מתחת לבניינים ת מקומ
  

  יאוראו ת ויכינ
 מהוק

על קומות מתחת/מ

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

  מרתף קומת
  1 -  --- 

מבואות, חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

 מאגר מים וחדר משאבות,מדרגות,  יחדר

דרישת  טכניות לפי ומערכות םנימתק

 המתכננים והרשויות.

  

ת ומשונות הממוקת יתכן ומערכו

בניין/ים סמוכים  גם בבניין ישרתו

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

מיקומם הסופי של המתקנים 

והמערכות בקומות השונות יקבע 

  לפי החלטת המתכננים.

 

  :B ,1B ,C ,1C ,C2בבניינים   

  

  אורי או תינוכי
 קומה

ת מתחת/מעל מוקו

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) נייןלבהקובעת 

דירות  רפמס

  בקומה
 הערות השימושג וס

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

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

מתקנים ומערכות , , חדר מדרגותמעלית

  טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

 1-3 םרימגוקומות 
3  

 בכל קומה)(

מעליות, חדר מבואה קומתית,  ,וריםגמ

ת לפי ות טכניוכרמתקנים ומע ,תמדרגו

  שת המתכננים והרשויות.דרי

 

 --- 

 2 4 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 5 האוז)נט(פ

, חדר מעליתה קומתית, ואמב ,מגורים

לפי  תיוערכות טכנוממתקנים , מדרגות

  ם והרשויות.ננידרישת המתכ

 

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  סך הכל קומות 
  םרילמגו

 
6  ---  ---  --- 

  כל קומות ה סך
 B ,1B ,C ,1C  7לבניינים 

  סך הכל קומות  הראשי).( ןנכלל הגג העליו אל קומותין הניבמ
  2C  6 ןלבניי
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  :E1בבניין 

  

   :והבהרות הערות

  [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה ין לבניסה הקובעת ינהכ יסות היאכניזו מהלבניין, יש לציין א אחת כניסהמ תריוה שיש מקרב  )א(

  (בקשה להיתר)].    

  מתן שרות  לאפשר או ואף לשנות מיקומם,ם דאו ייעום ניהמתכננים להוסיף או לבטל מתק או הנחיות ההחברה זכאית לפי שיקול דעת  )ב(

  תקנות.מו בהם מערכות אלו תו/או גומחו ותחדרים ו/או ארונהקצאת לרבות  ים,ים סמוכגם למבנ ותםבאמצע   

  לת ובמקה יטהבשו : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/אהקומות בפועל עשוי להשתנות כגון כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי  )ג(

  .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'    

  

  )ראשיים( משותפים תמדרגו יחדר  1.4   

   עד למפלס הגג.ו (באם קיים) מרתףממפלס קומת מקורה : גותמדראפיון כל חדר ; 1 בכל בניין ותהמדרג ימספר חדר      

   אין.: חדרי מדרגות נוספים     

   ,6 )תףמר ללא( C2ן יי. לבנ7לבניינים עם מרתף :  מספר התחנות לכל מעלית; 1: יןניב בכל מספר המעליותיש;  מעליות:  1.5   

  .5(ללא מרתף)  E1לבניין     

  אין. :(*)שבתמנגנון פיקוד   .6: ןנייבכל ב לכל מעלית מספר נוסעים     

  .אין מר:עמדת שו  1.6   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 2 קרקע ןלבנייה יסקומת הכנ

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

, מחסנים, חדר מעלית, חדר מדרגות

לרווחת הדיירים (משותף לכל ששת 

), B,B1,C,C1,E1הבניינים במגרש 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

  המתכננים והרשויות.

 --- 

 1-2 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

ר יות, חדעלמ מבואה קומתית, ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  ת.נים והרשויודרישת המתכנ

 

 --- 

 2 3 מגורים קומת

, חדר תומעליומתית, ק מבואה ,מגורים

נים ומערכות טכניות לפי מתק, מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 4 (פנטהאוז)

 דר, חמעליתמבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  ות.דרישת המתכננים והרשוי

 

 --- 

  עליון גג
 ---  ---   (ראשי)

מתקנים  ת סולאריות,כוחדר מדרגות, מער

יות (משותפות/ פרטיות), לפי טכנומערכות 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

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

 (הראשי). ל הגג העליוןכלנ לא ותומהקבמניין   5  סך הכל קומות 
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  :(בכל בניין) חומרי הבניין ועבודות גמר  .2

  
  .תו משולבשת ו/אמתוע ו/או רגילה: שיטת הבניה; לפי תכנית מהנדס השלד ן:שלד הבניי          2.1

  ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי .םמזוין מאלמנטים מתועשים/טרומייבטון ו/או  ון מזויןטב חומר:: רקעק ת קומתרצפה ותקר           2.2

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  י:ד אקוסטדובי .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמיבידוד                  

    .הקלמניעת החל לידרישות התקן הישראהיה נגד החלקה בהתאם לין המגורים ריצוף בניי    

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

   .1חלק  1004' ישראלי מסלפי תקן  י:בידוד אקוסט     

   .השלד מהנדס יבלפי חישו י:בוע. זוין, או אלמנטים מתועשים מבטון,ון מ: בטחומר ן:גגות הבניי           2.4

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

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

  .1045ס' ישראלי מ י תקןפל :דוד תרמייב המהנדס.תכנון : לפי עובי .או בלוק תאי  בלוקי בטון,החוץ ובצד הפונה לדירות, 

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

  :וץח גימור קירות  2.6

  היתר הבניה.ב ח דוגמאת קרמיקה. הכל לפי התנאיםפוי קשיו/או חי. יתאבן מלאכותו/או  טבעיתאבן : עיקרי /ציפוי,חיפוי  2.6.1  

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

  קומית.בתאום עם הרשות המויים יפהצת וחלוק , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגחיפוי אחר  2.6.3  

  

  לפי  ,באו משולו/י תאאו בלוק ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ בטון :חומר: ירותקירות הפרדה בין הד  2.7

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

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

  

  ראשי: מדרגותחדר   2.8

, הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות לפי חישובי המהנדס עובי:ולב. או מש או בנוי ןי: בטון מזורמוח: קירות מעטפת  2.8.1  

  והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

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

  ם.ניירוק" מטעם מכון התק

  ירוק" מטעם מכון התקנים.  בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחחומר :תקרהגימור . תקרה: הבעד לגו    

יט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות או גרנ רהסומדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נ: ופודסטים מדרגות  2.8.3  

הכל ה, החלק חוספסים כנגדמ םיופס פודסטיםוה, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות ם הרלבנטייםתקניה

  . 2279בהתאם לת"י 

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

    באמצעות חדר המדרגות. :(ראשי) גלגעליה   2.8.5  

  

  : ם לדירותופרוזדורי תקומתימבואה (לובי)   2.9

חיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, היו בר קירות פנים יומגי: חומר: תתימבואה קומ גימור קירות פנים  

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

  יבוצע  ה מונמכת לאקר(במקרה של ת ("בעל תו תקן ירוק") סינטטימלבין צבע  : טיח +חומר: גימור תקרה  

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

  יצוני בלבד).חר (צד נובת: פח צבוע ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית . פרוזדורים לדירות
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   :יןבני בכל ראשית מבואה (לובי) כניסה  2.10

ד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי פחות עניט פורצלן), לרגה (רגיל או יקאבן נסורה או קרמ: חומר: ור קירות פניםמיג

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

  ית.או תקרה דקורטיב ו/או תקרת משנהוליסיד טי דוגמת פבין סינטלמ : טיח + צבעחומר: תקרהגימור 

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-מיפחת  ח אריח בודד לאטשויט פורצלן רנאריחים מסוג ג אבן נסורה (שיש) אוחומר: : ריצוף

  .למניעת החלקה

, בחזית 816ם לפי תקנות התכנון ובניה ות"י לומיניוא יתתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חז

  המקומית. תוי דרישת הרשלפבניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה  יותקן מספר הבניין

  : פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית. לדירותם דוריפרוז

  כו'). ות חשמל, מים ודוגמת פוליסיד (למעט גומחות, ארונ סינטטי בעבצקורות ותקרה טיח צבוע  פרוזדורים למחסנים:

  ד).לבפח צבוע בתנור (צד חיצוני ב מערכות:ות לארונ

  התקנים.   סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון במלבין צבוע בטון : ימור קירות חניהג :ורהות גמר חניה מקדועב  2.11

    ק" מטעם מכון התקנים.בעל "תו תקן ירוינטטי, ס יןבמלב: בטון צבוע חומר: גימור תקרה  

  ,.משתלבת ןבאבאו  מוחלק ןטובב יעשה החניות או המרתף רצפת גימור: רהמקו פת חניהגימור רצ  

  .6.1.3: ראה עבודות פיתוח סעיף ה חיצונית לא מקורהמור חנייג  

   :חדרים לשימוש משותף  2.12

  .)חדר/ים טכניים (ככל שיהיו  

ארונות חשמל,  (למעט גומחות,ן התקנים. ק" מטעם מכומלבין סינטטי דוגמת פוליסיד, בעל "תו תקן ירוצבע : טיח + תרוגימור קי  

  .ו/או משולב ו/או תקרת משנה במלבין סינטטיו/או טיח צבוע  מלבין סינטטיב צבועעי בטבטון  :ר תקרהומגי. )ם וכו'מי  

  או משולב.צלן פוראו אצו טרו : בטון מוחלק או אריחי קרמיקה אגימור רצפה   

  
   :הערות

  התקנים. ןק" מטעם מכורוצבוע בצבע , בעל "תו תקן י בבטון או יםנפ בטיח יעשוצביעת קירות/תקרה  . 1

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

  
  

  ומחזיר  ל ידי מערכת אינטרקוםע חה הנשלטתבעלת פתי וזיגוג) אלומיניוםמשולב במכלול המבואה (: יש, ןייבנכל לדלת כניסה   2.13

  .)3.7.8סעיף  ה(ראינטרקום א , כוללשמן

דרישות הרשויות והיתר הבניה), למילוט מחדר לפי  אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תכנית (מתכת .: ישיןינוספת לבנ, סה/ יציאהדלת כני    

  בקומת הקרקע. ת דרומיגודרמ

  יבוי אש.יחות ובאישור כטבחלטת יועץ הה , לפיסגירה אוטומטית באש או סגירה ידניתת אש/ עשן, דלתות חדר מדרגות: דלתו       2.14

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

    אין.  :ומתית לובי קותלד  2.15

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

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

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות               

   ל.ריכהאדתכנון לפי  ןובגובלבד)   ניהחיצו פח מכופף צבוע בתנור (בחלקם חומר:, גז ומים: ארונות חשמל  2.17

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

  .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יליו משויך המחסן דירתי אלמונה ה

  של הבניין/ים לפי  ש המשותףל של הרכונה ממערכת החשמזה : יש.ותפותמשלמערכות אלקטרומכניות לתאורה ור חשמל בוחי    2.19

  בניין/ים  וישרתו גם נייןבבימוקמו  אוו/ /ים סמוכים(יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין  החלטת החברה   

  נות).הרשויות השו, בכפוף לאישור סמוכים
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  הוי)יזפרטי  –א'  רקתיאור הדירה (בנוסף לאמור בפ  .3
  

  ירה*:ה הדגוב  3.1  

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

  מ'; 2.05 -חות מ: לא פרדווזגובה חדרי שרות ופר    

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

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

  קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלי למעט תחתה: הער*  

  על פי דין. ת לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבועי התקנופ עלהקבוע לגבי חלקי דירה    

  

  ה.המשמשים אותאו  ההמוצמדים ל יםבדירה ובשטח ימת חדרים וגימוריםרש – 2' טבלה מס  3.2  
  שלאחר טבלה זו). /הבהרות, רוט יתר בהערות(ראה פ    

  

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

 (בס"מ)

  )4(פוי חיו )3(צוףיר
מידות אריחים (בס"מ)

  ריצוף
למ"ר/ מ"א  מחיר לזיכוי

  בשקלים חדשים
 הערות

 ערות בהמשך.ראה פרוט בה  אין )3(ראה  )2( ראה)1( וןבטבטון, בלוקי  כניסה

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

)1( ןבטון, בלוקי בטו  מטבח
ה בגוב חיפוי לכל אורך משטח העבודה   אין )3(ראה  )2( ראה

. מעל משטח ארון תחתון ס"מ 60-כ
  ם).קיי אם(ב למעט אזור חלון

  שך.וט בהערות בהמפר ראה
  ---  )4(ראה חתוןתי מעל משטח ארון חיפו

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

 .משךת בהט בהערוראה פרו אין )3(ראה  )2( ראה)1( ון, בלוקי בטוןטב פרוזדור

 .בהמשךהערות רוט בראה פ אין )3(ה אר )2( ראה )1( בטון, בלוקי בטון חדר שינה הורים

  חדר רחצה הורים
 (מקלחת)

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

 בע אקרילי בעלל טיח + צמעו לפחות.
  "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.

 בהמשך. ערות ראה פרוט בה 
  -- - )4(ראה  חיפוי קרמיקה

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

 ממ"ד
  בטון מזוין 

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

  חדר רחצה (כללי)
 (אמבטיה)

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

בעל  ח + צבע אקרילייטומעל פחות. ל
  ן ירוק" מטעם מכון התקנים."תו תק

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

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

  .2.6יף צוני ראה סעי/ציפוי קיר חיופחי אין )3( האר 2.6ראה סעיף )1( בטון, בלוקי בטון פתרחבה מרוצ
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

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

  דירתי מחסן 
  )דשהוצמככל (

 )1( בטון, בלוקי בטון
צבע קירות גימור  .טיח
תקרה סיד  לי. גימורריאק

 טטי. סינ

 גרניט פורצלן
לפי החלטת  ות מחסןקיר ביעו אין

ממצג החברה   כל/המהנדס.יהאדר
  לבחירת הקונה
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  לטבלה:והבהרות הערות 
  

  נים עטפת הפן שמנית ככל שיהיו כאלה -/ מתועשים למחצהירות מתועשיםשל ק יםפנן (בדופ בלוק תאיבטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות  )1(

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

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

  בטון".  וקיבלע"י היצרן או "עמידים למים" המוגדרים ם בלוקימות ירהק
באם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או  בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. .התקנים הרלוונטייםודרישות  טיח :גמר קירות  )2( 

  של קירות אלו יעשו מלוחות גבס.הפנים  פתעטמתועשת למחצה, יתכן שמ

   קנים הישראלי." מטעם מכון התקו"תו תקן יר ליכל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בע בן.: לגווןלי. צביעה בצבע אקרי   

  לבן. גוון: או חומר דומה. פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  . : טיחמר תקרותג

  , R-9התנגדות להחלקה יות ובדרגת ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונט התנגדות להחלקה, 2279"י ת ותסוג א'. העומד בדריש: ריצוף  )3(  

  שאחת  דוגמאות/גוונים לפחות 3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין לקונה  ח יוצגודת ארילכל מיפורצלן.  ט, שיש, גרניצואריחים מסוג טרא    

  דרש לחדרים ה פחותה מהנס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהי 33/33 -  ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות ניטרלי.  - מהן היא בגוון בהיר     

  שתציג הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירת . חבה מרוצפתרו ת שירותמרפס ,םושירותיחצה ר בכל הדירה למעט חדריאלו.     

   החברה או הספק, שיבחר על ידה.    

ודרישות החלקה, התנגדות ל 2279העומד בדרישות ת"י  ס"מ, 33/33 -במידות כ. א' סוג: תושרת ומרפס ,ריצוף בחדרי רחצה -    

טרצו, שיש, גרניט פורצלן. לכל , אריחים מסוג R-11לחת וברצפת תא מקR-10 ות להחלקה דגובדרגת התנ ותהתקינה והחקיקה הרלוונטי

ניעת ת מדרג ניטרלי. - לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר נים אות/גווגמדו 3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין  מידת אריח יוצגו לקונה

ציג החברה או הספק, שיבחר על שתגוון/מידה, מדוגמא/ ה מאחתשעהרוכש ת תירבחותה מהנדרש לחדרים אלו.  לקה לא תהיה פחההח

   ידה.

דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון  3 - וף ויצר סדרות של 4מבין  לבחירהס"מ,  33/33 -במידות כסוג א'.  :ברחבה מרוצפת ריצוף -

וכש תעשה בחירת הר גשם.לריצוף חשוף ל התה שאינה פחולקצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחבגודלם ליהמתאימים . ניטרלי - בהיר 

  ).ים(במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפול הספק, שיבחר על ידה.ממבחר שתציג החברה או 
- כ ידותמבניטרלי.  – ירונים שאחת מהן היא בגוון בהדוגמאות/גו 3מבין לפחות  ת הרוכש. לבחיר- סוג א'. קרמיקה  חדרי רחצה: פוייח  )4( 

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

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

ס"מ ללא  33/33- כ ,ס"מ 20/50- כ ות למפרט וכן במידות נוספותים המידות דומרשאי להציע אריח המוכר יהיה נהבהסכמת הקו אקרילי).

הרצפות  קירות,ד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. הלל בידוכות לצנרת גלויה תבוצע סגירה מובני כל שינוי במחיר הדירה.

  מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים. ונטיים למניעתות התקנים הרלושידין ולפי דרל קזים באזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כוהנ

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

ס"מ לפחות לכל אורך  60בגובה    ה.ק, שיבחר על ידפסהחברה או ה יגממבחר שתצניטרלי. בחירת הרוכש תעשה  –ר א בגוון בהימהן הי

סף העליון של החיפוי ו בקו היבסבחיפוי קירות תואם מאחורי התנור ו BIמשטח העבודה (מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת 

  י. ילובקירות: טיח + צבע אקר וף). מעל החיפוימ' מעל הריצ 1.50הקרמי ועד הרצפה (גובה 

 בודדהאריח ה. שטח קבלן/היזם או טראצו לפי בחירת גרניט פורצלן ריצוף ס"מ, 33/33 -במידות כ. סוג א'נרכש): (ככל ש ף במחסןוצרי  )5(  

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   ת:רוהע  

  חור לברק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות ש תעשה אך ולמניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכ –ת הרוכש/דייר ירבח  

  שנבחרו ע"י החברה. ונים, גם מאלוים מספקים ששונ םמוצרי  

בנוי כדוגמת ו סמת אחומ עם זכוכיתעיצוב מעקות המרפסות (באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה) מעקה אלומיניום משולב  – מעקה

  מסעדים"."מעקים ו 1142פי הנחיות ת"י החזית ול

  .ס"מ 2 -עד כ יםסמוכ חלליםבין ל ות,רשומרפסת  מ"דמ בכניסה לדירה, חדרי רחצה, – רשי מפלסיםפה  

  יכל.האדר נוןכת לפי ,גובה/רוחב) ס"מ 20גובה המותר בתקנות (עד  (מדרגה) עד /מונמךמוגבה יתכן סף/גג, ביציאה למרפסות שמש  

  טבלה.בה המצוין בגובה חיפוי הקירות יעשה לגו  - חיפוי קירות  

  לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 - קמורות שאורכם פחות מבאם יש פינות  ,PVCיניום או מומפרופיל אל ותיבוצעו פינ –פרופיל פינות בחיפוי 
  טבעי, שהאבן היא חומר ...יש להביא בחשבון ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -אריחי אבן טבעית (ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי)  

משים במערכת ו האריחים המשגוון הלוחות א, ...ר בתקן זהאמבנוסף נ. גידים והבדלי גוון ומרקם ימים,בו נ להיות עלוליםש

  .מטרות תחזוקהשמרים להנם שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחי יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 
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  ירה.בדריצוף ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הי לא יבוצע למניעת ספק יודגש כ - ליטוש/הברקה  

  ו/או  פלדה ו/או ) עץ ו/או בטוןלהתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכר ותבחר החברהל ככ( – , קורה/ותהרגולפ  

  משולב,   

 ון מטבח, ארונות למערכותפים, בגב ארלמעט בשולי קירות וחזיתות מחוס"מ לפחות,  7בגובה הריצוף ר ומ(פנלים) מח –שיפולים   

  .פינות (גרונג)ים, ללא קיטום לוחיפוי ושיפ ם.ואזורים טכניי  

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

  מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו   

  
  סמך אחרמכר זה  או במבטבלה, במפרט  ךכבאם צויין  רקנו בפועל יש התייחסות בהערות לעיל יותק קנים לגביהם(מובהר כי ציוד ומת

  שצורף להסכם הרכישה). 

  ארונות:  3.3
 ,ך פתח המתאים להתקנה שטוחה של הכיורר, חיתויולכהארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת  ארון מטבח תחתון:   3.3.1  

  דיח כלים. מלצתה), הכנה להל: פתח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל ול(כ ם מובנותהכנה לכיריי

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

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

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

  ו.עומק ו ולכלס"מ לפחות לכל גובה 60רות ברוחב ית מגל יחידוכלי הארון           

                    5ת הרוכש מתוך . לבחירקהיירמפופוי חיצוני: יצ מתכת. ת:יוידיותקנו "פתרונות פינה".  נה של הארוןהפיות ביחיד

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

  ;ה הערה בהמשךאר :הארון*רך או מידות)1(ו/או מלמין בגוון לבן.  קהיירמפו: מדפים                   

     ראה נספח ג' בעד ארון המטבח התחתון: מחיר לזיכוי    

          

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

שוליים  םע), לפי העניין  1,2 (חלקים 4440דרישות ת"י ל היסר או שווה ערך), העונדוגמת אבן קפולימרית (כטבעית או 

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

עם עיבוד בחזית המשטח ככל  א קנט מוגבהי להעדיף התקנה ללשאבודו יקבע ע"י המוכר (הקונה ראופן עיש בהעליון מוג

  אי ביצוע זה). גין ן זיכוי ב. לא יינתהמשטח ףמים בכל היקף הנדרש כולל א

   לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3נה ם שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקוהספק/י אוו/מגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר לבחירת הקונה מתוך  גוון:    

    וח בודד אחד).בהדבקה ולא ל ר יהיו/אבן קיסשי. לוחות הש)לי(אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטר לפחות גוונים       

      

  אין.ארון מטבח עליון:   3.3.2  

  

    כיור שולחני הכולל תלוי או מונחטרספה,  ויץ' אועץ סנדוי שוהעתחתון  ארון (כללי), רחצה בחדר): ארונות אחרים (ציין  3.3.3  

  ס"מ לפחות.  80 אורך  מידות: וצירי נירוסטה. תה/ות, דלת/וגרקוורץ (אינטגרלי) או שיש, לרבות מניאו  מחרס או      

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

  ה.ברהח     

     ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 
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              :רותעה
  מחושבת ורך הקיר (פינה ככל שקיימתאורך. המדידה לא רמט 05.מטבח ות נואר של תחתוןן ארו אורך מדידת   )1(

 הארונות תוךבים בהמשול) ררמק(למעט  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב ). חלליםבאורך הארון פעמיים

    זה. אוריתה מייחשבו כסטי המטבח, לא ארונות אורךת מידוב 5% -כטיות עד ס. יכללו באורך הארונות
בח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח המט י עבור ארונותבמקרה של זיכו  )2(

  גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה. ש לאפשרי ם.פתח/י גישה לקולטן/ים משותפי קיימים
  .ם להחלטת הקונהנירון תחתון הבאור וכו' מובנים לצורך התקנה של מדיח, תנכנון הארון ת           )3(

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

למדיח תחת  וז(ללא חללים) ולרבות ההכנות הנדרשות של מים וניקמובנים ה יםשיועדו להתקנת הכלים החשמלי

  ה את הרוכש.ובמועד שהחברה תנחם שהחברה תקבע ינפי הלוח זמ עלבאחריות הקונה לדווח על בחירותו הכיור. 

  

  מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

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

סטיק, באורך מינימלי של חבלי כביסה פל 5לגלות, ל גכול ניצבים ממתכת (מגולוונים) מוטות 2: (קטנה) סהית כבייתלל מיתקן  

  .מטר סה"כ 8 -כולל חבלי כביסה באורך של לא פחות מ "מס 120מלי של מיני באורךמתרומם ן קתאו מ ,ס"מ 160  

  מרפסת משמעו מתקן ממתכת ית כביסה בחצר או בלתלירך ע והמתקן שו( לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר  

   5לול לפחות בע לקיר. המתקן יכיהיה יציב ומקו ןהמבנה. המתקת וצנע ושאינו נצפה בחזיתוהמבנה, במקום מ על קיר וונתמגול  

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

  5100קן ישראלי : מחומר עמיד העומד בתתיאור: (ככל שמתוכנן) כביסהמסתור   

להיווצר הפרעה לתליית פריטי , במקרה זה עלולה וי של המזגן/יםביגם יחידת הען : בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקהערה

   .אך לא פחות מהכתוב במפרט המחייב כביסה גדולים  

  

  

  

  

    (מידות בס"מ)  ותריסים בדירה חלונות ת,תורשימת דל – 3טבלה מס'   3.5

המעברים  בכל מקרה, מידות וון הפתיחה.כי, בסוג הפתיחה ובהפתחים, במידות הפתחים ויים במיקום: יתכנו שינהערה  
  בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך. החופשיים  

  
  

 תריסים ותחלונ  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
מיניום/ אלו
ת/ אחר)מתכ

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 ר)אח

 כמות ומידת
   הפתח
חב)(גובה/ רו

חומר (עץ 
יום/ אלומינ

מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
 אלומיניום/

)ת/ אחרתכמ
חומר שלבים

סוג פתיחה(ציר/
כ.ע.כ/נגרר/ 

י/אחר)כיס/חשמל

 סהכני

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

-- - 

 ---  --- -- - 

 ---  ---  95/205- כ

 יורחדר ד

1 

אלומ' מזוגג
  וטרינה,

 נגרר כ.ע.כ

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

 --- 

 ---  --- 

1 

 .ע.כר כנגראלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' ומ'לא

 115/95- כ 115/95- כ --- 

חדר שינה 
 1ם הורי

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

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

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
מיניום/ אלו
ת/ אחר)מתכ

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 ר)אח

 כמות ומידת
   הפתח
חב)(גובה/ רו

חומר (עץ 
יום/ אלומינ

מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
 אלומיניום/

)ת/ אחרתכמ
חומר שלבים

סוג פתיחה(ציר/
כ.ע.כ/נגרר/ 

י/אחר)כיס/חשמל

  ממ"ד 
(משמש 

   דרכח
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ציר (רגילה). 
 פתיחה חוץ

1 

וגג' מזאלומ

ילה או רג ציר
  כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 . יסכלנגרר  אלומ' 'אלומ

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

 , הדף ורסיסים, הנגררת/יםגזכנף אחת או שתיים, פלדה נגד 
         "א.נחיות הגהי לפ לכיס. 

 ---   ---  

3חדר שינה 

1 

 ילהרג ציר עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ' מזוגגומאל

1 

 ידני להגלי אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

רחצה ח. 
  הורים
F,Bבדגמים 

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

אלומ' מזוגג
  נטוי

 (קיפ)

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  45/75- כ 70/205 - כ

רחצה ח. 
  הורים
 Hבדגם 

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

אלומ' מזוגג
  נטוי

 (קיפ)

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  55/75- כ 70/205 - כ

ח. רחצה 
 )אמבטיה(

 

1 
  +  עץ 
 ורא-צוהר/צו

 הציר רגיל

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  +(קיפ)

חלק קבוע 
 תחתון

 --- 

 ---  ---  --- 

 - -- 35/135- כ 80/205- כ

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  --- 

פסת רמ
  שירות

1 
 ציר רגילה עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 כ.ע.כ ומ'לא אלומ'

  155/85- כ  ---   80/200 - כ

ירתדימחסן 
  צמוד
 לכ(כ

  )שהוצמד

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 רגילה ציר
 --- 

 ---  --- 
 --- 

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

  

  :ואחרות טבלהל ערותה

  ה).במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישלה, בטב צוין(הקיים בפועל רק באם 

לו התקנת קנט פולימרי בתחתית ה עמידות למים ויכלהיינ, הדלתות תהלובפתיחה רגי 23בהתאם לתקן ישראלי מס' דלתות לבודות = עץ  דלת .א

סב = פתיחה משתפלת (נטוי), קיפ = סוג פתיחה, הילרג ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ'  .ס"מ. 7ה ובהדלת בג

: תריסים ,= כנף בתנועה אנכיתינה גיליוט(כיס) בקיר, או לתוך גומחה /ונף ררת על כנג= כנף ניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  פ)(דרייקיטוי נ

=  גלילה .לבים לאטימה מוגברתף כולל אטם גומי בין השבמילוי פוליאוריתן מוקצ(בעובי לפי הנחיות היצרן), יים פח אלומיניום שוע יםתריסהי שלב

  . ית, בחדר דיור)מל, לגלילה החשדחי ידני איבו(ג ה, באמצעות רצועה ו/או חשמליל כלפי מעלתריס נגל

 דלתות/ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ ה בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו להופיע ותול, משותפים לשני חדרים יכדלתות/חלונות .ב

 .זוג האווירמיס"מ כהכנה לתפקוד מערכת  3מעל רצפה עד  פנים יוגבהוחלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות 
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המורכבים משני לוחות , לפי דרישות התקן /בטיחותיילרג) Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף ומיניום עםמאל ,(למעט ממ"ד) תטרינוי/ וחלונות .ג

תו  יהם יהיו בעלביהחלונות ורכי. או אחר לפי תכנון) מ"מ 6 יר בעובי שלעם מרווח אולפחות, מ"מ  4 (זיגוג בעובי יר ביניהםמרווח אוו זכוכית עם

וני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי דיות מובנות, מנגנים, יגלגל, צירים ,EPDMסרגלי זיגוג, אטמי גומי  ם מקוריים, ובכללם:תקן ואביזרי

 לכל סילותמב :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורףים פלדה, וגג עם כנף/יהיה חלון מסוג אלומיניום מזבממ"ד  ה מטעם היצרן.מתקין מורש

 .אחת רשת לכנף כנהכה במסילה נוסף יבתנ יותקן ,לונותחה

יותקן סגורה בתריס או חלון, מטבח באם פונה למרפסת שרות הבחדרים סניטריים וב בחדר שרות, ר חיצוניקיל זוגגתמ לתבהעדר חלון ו/או ד .ד

 .)פפת כיסוי(לרפות ר מכניאוורור 

וע יגוג קבבזם יתכן פתחים המשולבי יועץ האלומיניום. ו/או כנון האדריכלעפ"י ת , גוון,ליסוג פרופ .םיועשויים אלומינ מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/

 ל. ריכהאד בחירתי שקופה או עמומה ("חלב") עפ"בטיחותית זכוכית תקן ות (באם יש חלונות), רחצהבחדרי  .ו

 .אשכיבוי  ודרישות ליכאדרה תכנוןאו רפפות קבועות, לפי /ו תכה בדלמכני ו/או סבו/או אוורור ן ולצעות חה באמעש) יככל שנרכש מחסן( אוורור המחסן .ז

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

מ"מ  1.25ל בעובי שמגולוונת משקוף בניה מפלדה  .ספר דירהצור דלת ומתחתון, מע סף תשרמב ,"רוזטותו"נעה ידית צירים, מגן צילינדר, 

 לפי בחירת המוכר. משקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר לגווןלפחות. כנף הדלת וה

  בטחון/אש.לתות יתכן ויותקנו ד עת בקומת קרקרולפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדי .רהבחירת החבי גוון לפ וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

בט לקסבורד ו/או מילוי אחר שווה ערך בכל הית מודבקים על מסגרת עם מילוי פתי לוחומשה כנף הדלת תהיה עשוי פנים: לולי דלתותמכ .י

המתאים  מתועש יציפוי חיצונו צבע אפורמייקה או גמר לסוג משקוף הדלת. תקנו בהתאם חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יו –תפקודי 

בהתאם לתקן ישראלי הדלת יהיה  משקוף. צדדים לפחות 3-פה בנט) מצו(קת בהיקף כנף הדל .יות מתכת משני הצדדיםיד , עםיםעמידות במל

/ מקלחת  יהבחדרי אמבט יהיה עמיד למים.  אחר התקנתו. המשקוף להאטימ יכולל פסבגמר תואם לדלת ת פולימרי או עץ בשוהל בעל 23מס' 

גוונים לפחות  3מגוון דוגמאות שיוצגו לו מתוך מתוך  ירת הרוכשבחל גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-צו "תפוס פנוי" וצוהר/ל סיבובי דמוי ועמנ

 יבחר/ו על ידה.וצגו על ידי החברה ו/או הספק/ים ש(אחד מהם לבן), שי

 בנוסף, .ן לקבוע סורג קבוע, איהדיירים בקומה)ר לשמש את כלל ומא (בחרום תיומק המוכרז כפתח חילוץ  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ .יא

 לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.וץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, יות המוסמכות כפתח חילו"י הרשע רזבפתח שיוכ

 2 -והים כיצוף הממ"ד גבלת ורסף הדחיצונית.  ,/נגררתנפתחתה יסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה,כנ דלת :ףהעור פיקודלפי דרישות  .יב

 עוגלים בקוטרים שונים,וג וכן  פתחי אוורור מת או שתיים, הנגררות לכיס. חלון אלומיניום + זיגכנף אח דהפלס"מ מעל מפלס הדירה. חלון 

 רוציתפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  רף),ועפיקוד היות נחלפי ה(סינון אויר  מערכת התקנת ם לפרוק.צ'), וניתניחסומים בדיסקאות פלדה (פלנ

תקינתו שי הרמתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  ).2010(תקנות הג"א מאי  ן.ות היצרידמ הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי

ד ך ע"י פיקושהוסמכו לכ מיםרווספת ע"י הגנ בדיקת תקינות ואטימותע"י הרוכש, יחייב  רוקויפלכן  אושרו ע"י פיקוד העורף,ונבדקו והתקנתו 

על בפועל יגבר הביצוע בפווין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בין המצה ירלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סת העורף.

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.
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אביזרים  הצורך בהתקנת עקב, "נטו"ת פתחים נן מבטאות מידויאובס"מ, רות ועמשבניה , הינן מידות 3מס'  פורטות בטבלההמידות המ – מידות .יג

 מסך דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירותלבני של מ ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים וסמויות וכן  יים ו/או מסגרות ים סמונלבמ כגון:משלימים 

  והבניה.  התכנון בתקנות כנדרש  וללפתחים א ח,שטממידות/לא יפחת  יםפתחים המתקבלה גודל הבכל מקר .ן)(לפי העני

  

  בדירהניטרים ס יםמתקני תברואה וכל – 4טבלה מס'   3.6  

  הערות לאחר טבלה זו)גם (ראה     

  מיתקן
מיקום

 חדר רחצה הורים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

  כיור מטבח
  ה)(בודדת/כפול

 

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 כיור רחצה

מידות 
  מ)ס"(ב

 --- --- משולב בארון 40/50 -כ ---

 --- ---3.3.3ראה סעיף  א' ---  סוג

 --- --- אין ראה ---   ₪זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
  מ)(בס"

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

 --- --- --- --- ---  סוג

 --- --- --- --- ---   ₪כוי יז

וארגז  אסלה
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
  (בס"מ)

--- 
ן הוראות כל דילפי 

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 ---  סוג
  ריצוף משופע

 (מקלחת)
 --- --- א'

 --- --- אין --- ---   ₪זיכוי 

ללה למים קרים סו
מהקיר  כיור,/חמים ל

  או מהמשטח

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

 --- --- א' א' א'  סוג

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

סוללה לאמבטיה 
  וחמיםם למים קרי

 --- ---  (ה)סוללה --- ---  דגם

 --- --- א' --- ---  סוג

 --- --- אה נספח ג'ר --- ---   ₪זיכוי 

סוללה למקלחת 
  למים קרים וחמים

 ---  דגם
אינטרפוץ דרך (-רב

 --- --- ---(ה)או סוללה )3דרך 

 --- --- --- א' ---  סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' ---   ₪זיכוי 
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  מיתקן
מיקום

 חדר רחצה הורים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

 --- יש --- --- --- יסה ולניקוזבמים מכונת כר חיבו

 לשרוול בדופן חיצונית4פתח "
, מייבש כביסהמ  יםפליטת אד

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
  והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

  הכנה לחיבור מדיח כלים
 ההכנה משולבת בניקוז כיור(

  )חהמטב
 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין  ל)(ברז ני נק' מים למקרר

 --- --- --- --- 1  נה)גז לבישול (הכ נקודת

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

  :ואחרות טבלהל ערותה

  ישה).טבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכב צויןבפועל רק באם (הקיים 

גרניט/נירוסטה,  סילי קוורץ/קוורץ /מחרסרת הקונה, לבחי: ס"מ) 80/46 -במידות כ להס"מ או כפו 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 ):כיור רחצה שולחני (אינטגרלי ה שטוחהבהתקנ

  ה.החלטת החבר

(מושב)  :כיסוי אסלהחלטת החברה. לפי ה תוצרת. 1385עפ"י ת"י  ר)טלי 3/6ותי (כממונובלוק/חרס, דו  ארגז שטיפה :מונחת. : אסלה   )ב(

  .בעל צירי נירוסטה דכב פלסטי

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

  ה אמאייל.מ"מ לפחות מצופ 2.5פח בעובי מ מפרופילי ברזל מגלוון או לחילופין

עם שיפועים לניקוז  2279י הנדרש בהוראות כל דין, בגמר העומד בדרישות ת"י שטח משטח המקלחת לא יפחת מהמידות על פ ת:מקלח

  המשטח.

דות ברז יאו הכיור, מה העבודמשטח והוא ימוקם על מישור  מערבל, פרחם: : דגח. לקערת מטב(כולל חסכם) סוללה למים קרים/חמים  (ג)  

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

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

  , מידות או הכיור ור משטח העבודהעל מיש ם ימוקמוהו  פיה ערבל/מ: דגם: פרח(כולל חסכמים) לכיור/י רחצה, ם/חמיםם קריסוללה למי  (ד)  

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

  .  דהקבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על י

הכוללת יציאה תחתית למיל' האמבטיה  רים מיקס מהקירללה מים חמים וקותותקן ס :יהבטבאמ :(כולל חסכמים) סוללה למים קרים/חמים  (ה)

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

 60אנכי באורך  לסקופי ומוביטלכולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה  ניקל בציפוי כרום , )3רב דרך ( -מהקיר דגם: : למקלחת

  מ"מ.  15ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30ר באורך ף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיס"מ לפחות ומזל

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

ם לחמים/קרים בעזרת ידית מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי(ויסות מייקל,דגם מערבל ו בציפוי כרום ניים וקרים יהחמכל הסוללת  למים -

  אחת)ויכללו חסכמים.

  .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת הארגז/י שטיפת אסלכיורים והתקנת   (ו)  

  .לבן: עותגוון הקבו  (ז)  

  . והזנת חשמל בור לקו דלוחין או שפכים) וחי2007אוג'  תיקון -(הל"ת םירים, מים חמק : מיםהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת  (ח)  

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

  : מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית.יםמים קר  )י(  

  למניעת  דים בתקן ישראלישעומ קבועותוש לרכ ש, לבחור אוכבאחריות הרו, באם אינם ממבחר החברה -ות רחצה (אגנית/אמבטיה)קבוע  )יא(  

  .  R-11 -מולא פחות  החלקה

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

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

  שניהם. ים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/אויאה, של מים חמחלוקת כניסה/יצ =(אונטרפוץ)  ךדר- רב    

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

  עדיין נפלט אויר חם לחלל הדירה עת ספק יודגש שבעת הצורך. למני מחייב ריקוןה טת בעת תהליך הייבוש נפלטת כמים אל מיכל איסוףהנפל

  כונה.בסמוך למ
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  טנדרטיות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו').יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הס  )יד(

פי מפני גלישת המים, לחת, ומחסום הקחין, שטח תא המקוטר צנרת הדלקור לעיל כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמת מהאמושינוי 

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

  ים כגון מאמצעים מתאיב מבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוטפת הא) הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצטו(  

   עדות למניעת החלקה.קת מדבקות המיוהדב     

תוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לאכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לני)  ככל שמיקום הטז(  

  /ות הבישול.להבה  רצוני של          
  

  אחרצויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך בפועל רק באם  רות לעיל יותקנועהתייחסות בהש (מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם י

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

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

  דרישות כיבוי אש).  וכמות, עפ"י (מיקום יתכן מתזי כיבוי,יה. האינסטלצ מהנדסמות עפ"י החלטת כבמיקום ו, הקרבקירות או בסמוך לת    

  בין  פיקודכבלי להעברת גז ווצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזיז למזגן מלפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקו ,מיקוםב ארון למחלקי מים    

   .למאיידיועד המהמיקום המיועד למעבה, עד המיקום     

  

  הערה:    

  דמוי התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות ן ויחייבו ידרשו), יתכככל שבוי, (מים/ביוב/מתזי כי ורך במעבר צנרתהצ    

  , כרבתכנית המ שלא בהכרח יסומנו רצפה,בסמוך לקירות וו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,ספסלים"או "" עמודים או קורות"    

  שונה מהתוכנית.יותקנו במיקום  ןאילוצי תכנוומאו שסומנו     

  פתחי  יתכן וידרשו ןהבנייהנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, ו ,בנוסף    

  תחזוקה. גישה לצרכי ן לחסום אותם ויש לאפשר, אי ביצוע פתחי ביקורת אלו שיידררת, ולכן בדירות בהם ביקו    

  

  

התקנת המערכת . פי הוראות כל דיןתהיה לצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת באממים לדירות הספקת מים ח: יםמחימום    3.6.2

  .המים (טיימר)ימום גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחת לרבו 579הסולארית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי 

  לל מפסק נט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן (טיימר) הכול חימום עם אלמת הסולארית וכולכהמחובר למער) לכל דירה יותקן מיכל אגירה (דוד

  במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.

  המים באמצעות חשמל והתקן קוצב ימום יתן לספק מים חמים באמצעות מערכת סולארית, יעשה חלדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא נ 

  (טיימר).  ם זמן לחימום המי

גג  או בסמוך להשירות או במרפסת ר אך נגיש כגון במקום מוסת: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תולבקיב למים חמיםכל אגירה (דוד) מ

      .מהנדס האינסטלציה תכנוןעליון לפי 

  ).2007תיקון אוג'-ת. מכונת כביסה (הל"תאמבטיה, מקלחחצה, : קערות מטבח ורחיבור מים חמים לכלים  3.6.3

  ד.בלב בדירות הגן-יש. :"דלי"ברז    3.6.4 

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

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

  : פלסטי.שפכיםלסטי, : פיןדלוח   

   .יש: ת הגז במטבחדהגז ועד נקור ה ממקוצנרת גז בדיר  3.6.7

  : יש.למונה גז לדירההכנה   3.6.8

  

   הערה:  

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

  י. דירת וכן הכנה למונה גז במטבח

ם מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומי, מונה פיקדון ות, ברזי ניתוק,מהתא, אריכיםמ ם עבור מחברים,מחיר הדירה אינו כולל תשלו  

הגז המורשית ע"י החברה לפעול ' ירות לחבעצמו לחיבור הגז, אותם ישלם הקונה יש נוספים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה  

   ה.רה במחיר הדיולאספקת גז מושחלת בשרוול פלסטי (הכנה בלבד), כלצנרת  בבניין.  
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 )טבלה זו(ראה הערות לאחר  ותקשורתמתקני חשמל  – 5טבלה מס'  3.7
 
  

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

  מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
  מוגן מים  

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"הס

  ר/ הערותאח

 לדירה הכניס
  מבואה או

1  1  -  -  -  

  ןפעמון+ לחצ -
  אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

  .קומתי/חדר מדרגות
  .לוח חשמל דירתי -
ורת כולל ארון תקש -

   .שקע
  טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 רדיו חדר
  אוכל נתופי

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

ת תוספ - תריס חשמלי 
הפעלת לנקודת חשמל 

  התריס.

  רוזדורפ

2  
מפסק  (כולל

  מחליף)
1  -  -  -  

 3 בפרוזדור באורך מעל
מ' או בפרוזדור הכולל 

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

  1  מטבח

6  
מהם  (אחד

כפול, אחד 
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

 מוגן מהם
בדרגה 
  רגילה)

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

בתי , מיקום השקעים
ה מעל יהתקע יה
דה ככול משטח העבו

ובהתאם האפשר 
לתכנון המטבח יותקנו 

ים שקעי כח נפרד
  למדיח, לתנור, למקרר

שינה  חדר
   הורים

1  
(כולל מפסק 

 מחליף
  ) למנורה

  

4  
ליד (שניים 

  המיטה)
-  1  1  

אינטרקום (נק'  -
  )שמע/דיבור בלבד

   רחצה רחד
  הורים

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  ור)תנל

-  

קוצב זמן  ן+ התק
מפסק לדוד  הכולל
ש במיקום עפ"י השמ

  התכנון. 

  -  1  1  -  3  1  חדר שינה

  /ד"ממ
  ח. שינה

מנורה לפי 
הנחיות 

  פיקוד העורף
3  -  1  1  

פיקוד  תקנותלפי 
  ףהעור

  חדר רחצה
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

ע בית תק(
  ור)לתנ

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

קום עפ"י מיהשמש ב
  נון. כהת

  מכני+ אוורור 

  1  ותמרפסת שר
  (מוגן מים)

-  -  

2  
  מוגן מים
  ביסה,(מכונת כ

  מייבש כביסה)

-  -  

רחבה 
  מרוצפת

1  
  (מוגן)

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
לי + כולל תריס חשמ

מפסק + מנגנון פתיחה 
  ידני.

  מחסן
(ככל 
  )דשהוצמ

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 

 והדירתי אלי מלהחש
  משויך המחסן.

נות ו לחילופין שהזא
החשמל של כל 

המחסנים יחוברו למונה 
ותף ונפרד מש

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

  בחירתו.
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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
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"הס

  ר/ הערותאח

  ורמסת
  כביסה

-  -  -  
1  

(פקט הכנה 
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   ה ואחרותלטבל הערות

 מטורה), כולל נקודת הדלקה אחת.אהיל/ אר -יסוירה (ללא נורה וכקבי קיר או תג בית נורה על = נקודת מאור קיר/ תקרה )א(

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

 ממ"ר לפחות. 1.5לים ע בכבהחיבור יבוצ

החיבור  כל שקע בנפרד).(שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר  רגילזון מזרם חשמל הני ד עם כיסוי,דשקע בומים: ן מוג בית תקע מאור (רגיל)  )ג(

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספתהמצוינים בסעיף א' יר), של נקודות המאור (בתקרה או ק ר בלבד לאופן ההדלקהתאו נקודת מאור הדלקה כפולה= )ד(

 בסעיף א'. תאור המצוינומה נקודות

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

 בדרגת הגנה גבוהה.אך אביזר הקצה מוגן מים נפרד בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל או אחר=  44IPבית תקע עם דרגות הגנה  )ו(

בין מחשבים,  –לפוניה, נקודת תקשורת ת ביחד (קומפלט) או לחוד וכוללות נקודת טנקודו 3= מחשב)( ון חוץ/תקשורתפטלטלויזיה/ דתנקו )ז(

/אינטרנט. הדירה לרשת הטלפונים חיבורללא אמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.  חיבור לקליטת שידורי חובה כ –נקודת טלוויזיה 

 .כיסויכולל  1מודול  55וקופסא  קודת ההכנה בקירהתקשורת ועד נ מריכוז וט משיכהחלול צינור ותכנקודת התקשורת 

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

  . מ"מ 2.5כבלים  ח למפסק נפרד עםור ישירות ללוב, מחעל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = כח נקודת )ט(

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

פק למניעת סירלי). פנור להט" (ס"ת"מפזר חום" ולא  יותקן (באחריות הדייר),הרחצה חדר  מעל דלתבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 תנור חימום כוללת שקע מוגן מים.ההכנה ל צעי חימום לא מסופקים ע"י החברה.יודגש כי אמ

יקים/מכבים את אותה/ם דלך מי אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אנקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משנ =חליףמ )יא(

 מאור. נקודה/ות

 דרישות מהנדס החשמל.הנחיות החוק ו בעקבות סוג הנק'ויים במיקום נויתכנו שי )יב(

תחובר ישירות . הנקודה תותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכירייםחיבור תלת פאזי=  בדירת מגורים הכוללת )יג(

 הדירתי.פסק בלוח החשמל מבית שקע וה ות. הנקודה תכלול את כל החיווט לרב2.5/5וט בכבל ותחו למפסק תלת פאזי בלוח החשמל

 

  ערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בה(מובה

  ף להסכם הרכישה).שצור 

  

  לילה  גנון שבת לתאורתנמור מדרגות חדבלחצן להדלקת אור  .יש: ת מאורובכל קומה: נקודתית: חדר מדרגות/ מבואה קומ   3.7.1  

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

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

  רה.לפי החלטת החב , או אחרזמזם ל:יצל .לחצן ג:סופעמון:   3.7.3  

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

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

  ין.אשעון שבת:  ש.: ימפסקי פחת החשמל.  תכנון מהנדס    

                              כולל קוצב זמן.  : יש.חשמלישמש/ם, מי ת חשמל לדודנקוד  3.7.6  

  .י וע"ח הקונה)קן ע"דירה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן ויותמחיר האמפר. ( 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7  

  ולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומת, כשמע דיבור ם(אינטרקו .5 בלהט: כמפורט בםקומי: יש, מערכת אינטרקום  3.7.8  

  בחדר שינה הורים). רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה    

  ן.: איעגל סגור (נפרדת)מערכת טלוויזיה נוספת במ  3.7.9  
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   ערוצית רבלקליטת טלוויזיה לחיבור לכבלים  הכנה :לוויזיהטורי הכנה לקליטת שיד  3.7.10  

.  לחילופין )אשר תספק שרות זה ערוצית -יה הרבלחברת הטלוויזר ישולם ע"י הקונה ישירות חיבור בפועל  אשללא ממיר וללא (     

ע"י הקונה  שמיר דירתי אשר יירכללא מ( M.Fדיו ור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  ר בניניםאו למספ ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית     

  ).מספק שרות זה    

  :מיתקנים אחרים     3.7.11  

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

  החשמל המשתנים.זנת תעריפי ההישראלית ותאפשר 

  :המערכת תכלול

   רכיב המודד זרם חשמלי,על הדירתית אשר מתבססת  החשמליחידת מדידה בלוח  

  .תקשורת לשידור אלחוטי יחידתתלת פאזי) י זרם עבור לוח נ(שלושה חייש

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

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5בגובה גיש ובמקום נ / במבואת הכניסההדירה בסמוך לדלת הכניסה הצג יותקן בפנים

  עלותם הכספית. ואת (בקוט"ש) ת והמצטבר השוטפת הריכת האנרגיצ נתוני

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

  

  ה:מתקני קירור / חימום, בדיר.         4  

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

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

  ;הדירה חלקי

                    ןהמתוכנ יקוםהמ בין הרצפה וילבמי ונעה ירבקמוכנסת  חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" בותלר ותהנדרש התשתיות ביצוע      .2                   

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

  .עלבפו המערכת להתקנת עד ,גבס חבלו כיסוי תעובאמצ הסתרה יכלול "צמה"ה                            

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

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

  .םהמעבי / עבההמ למיקום מוסתרו מוצנע יקוםמ      . 5          

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

  רדת הזנה ישירה מלוח החשמל. נקודת חשמל נפ -                    

  מכסה.נור ייסגר בבדירה. קצה הצי לום רצפה פעיחסרת ניקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מצנ -                    

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

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

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

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

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

   .איןבבניין:  ערכת מרכזיתמממיזוג אויר דירתי הניזון   4.3

    .: איןהפועל בגזמום תנור חי    4.4

  (בחדרי רחצה). .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןל בחשמלתנור חימום הפוע    4.5

  .אין: טוריםרדיא    4.6

  : אין.קונבקטורים חשמליים    4.7

  .: איןתת רצפתי חימום    4.8

  : אין.מיתקנים אחרים    4.9
  
  

  
  :דירה, במחסןוי אש ובטיחות בבסידורי כי*  .5

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

  .דרש ע"י רשות הכבאותיכל שיכ: גלאי עשן  5.2   

  יש. וגן (ממ"ד):חב הממערכת סינון במר  5.3  
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  ,ע"י רשות הכבאות דרשייככל ש ,עליהם ציפוילרבות חיפוי/ ,ולי ובטיחות אבוכי גילוי, סידורי* התקנת     

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

  

  עבודות פיתוח ושונות:  .6

  חניה  6.1  

                           ;בתחום המגרש: כולםלפי היתר הבניה. : לכל הבניינים ומות חניהכל מקסך ה  6.1.1     

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

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

  נכה רשמי   ה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה (עם הצגת תגובנספח החני גרש/סביבה/פיתוחממן בתכנית הסוחנייה לנכים כמ               

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

  יש. :מערכת תאורה נחיות האדריכל.הלפי , תלבותמש/ אבנים מוחלק בטון חניה לא מקורה: גמר רצפת  6.1.3    

  יש.: גישה לחניה מהכביש  6.1.4    

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

   אין. :לחניהניסה בכמחסום   6.1.6    

  פיתוח המגרש  6.2  

   מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף יהיה  כניסה שביל  .יןיבנכל ל ואת הכניסהבעד למ ביליםש/חיצוני רחבה תתוכנן המגרש בתחום                               

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

  .ט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית: בטון/ גרנוליט/ אספלשבילים: חומר גמר  6.2.1    

  .ון בהירהניתן בעל גוריצוף יהיה ככל ה אבן טבעית./ : בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבותומר גמר: חות/ מדרגשבילים  6.2.2

  ם בהתאם גינון חסכוני במי (על פי תוכנית אדריכל הפיתוח) .יש :צמחיהימון בתכנית  מצורפת). (על פי ס.יש: חצר משותפת  6.2.3     

   ד החקלאות.ת משרלהנחיו                                

  ם כנית אדריכל פיתוח) גינון חסכוני במים בהתאיש. (על פי ת צמחיה: .) ורפתצון בתכנית מימ(על פי סיש. : משותפת חצר  6.2.4    

  להנחיות משרד החקלאות.

  . )כת השקיהא מערלא מגונן ולל לשטח ונההכו, לפי תוכנית המכר (חצר :יציאה לחצר מחדר; יש: ות הגןה/חצר, צמודה לדיר  6.2.5    

  יעשה ע"י הרוכש בעת יין )ים משולי הבנמ רטיות (להרחקתפרקע בחצרות הק: סידור שיפועי ניקוז פני הערה      

  . הפרטיתסידור הגינה        

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

  ).נית המכרכרח יוצג בתוהכושלא ב ןהעניי (הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,       

  מ"ר. 7-חות מלא פ: יש, בשטח ות גןה/צף בחצר הצמודה לדירמשטח מרו  6.2.7    

  ת. לפי היתר הבניה ודרישת הרשויוחומר: : ות של המגרש/גדר בחזית  6.2.8    

  .יעת החברהפי קבול לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע       

  אין. ):בחלקה וחהפתקומה קומת עמודים מפולשת (  6.2.9    

  

  משותפות מערכות  .7

  מערכת גז:  7.1  

  ת המתואר בתוכני ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת /יצובר באמצעות ור מרכזיסיד הכנה לאספקת גז:    7.1.1    

  נאה הת וזיק נהנתתיבמידת הצורך  המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או חברההמגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י ה      

   זוקתה.צנרת הגז ותחלהנחת        

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

  ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז   7.1.2    

  ).3.6(סעיף  4לה אה טבר: מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה  7.1.3    

  

  :סידורים לכיבוי אש  7.2  

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. דרישותלפי  :מדרגותפעלת לחץ בחדרי המערכת ל  7.2.1    

  ץ הבטיחות.רשות הכיבוי והנחיות יועלפי דרישות  :במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן   7.2.2    
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  הבטיחות.ץ לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יוע :ינקלרים)(ספר מתזים –מערכת כיבוי אוטומטית   7.2.3    

  הנחיות יועץ הבטיחות.: לפי דרישות רשות הכיבוי וי כיבוי ותכולתןי לרבות ארגזעמדות כיבו  7.2.4    

  יחות.רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבט לפי דרישות :גלאי עשן  7.2.5    

  

  שותפיםמבוי בשטחים יכ, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות אש כיבויו ויגיל תמערכוכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:         

  מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. ים,פרטי או                
  

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

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

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

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת מוימוק הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1ת, לוועד הבי 1 לכל דירה, :דואר תיבות  7.6  

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

 : יםחרמיתקנים א  7.7  

  חדר/ים לשימוש כלל  ם),בחלקים משותפי(תאורה  מאגר מים, מערכותים, שנא ח., מים תת סניקה ומשאבוומערכ    

  נים והיועצים.המתכנתוכנית לפי  מיקום וכמות: .וכו' כים לטובת הבנייןסמו בבנייניםאו  נים סמוכים,יבבניין ולטובת בני הדיירים    

  

  חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

  יות הרשות המקומית.לפי הנח: חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית אשירמונה מים ; : ישו מים מרכזיקחיבור ל  8.1   

  יש. חיבור לביוב מרכזי:  8.2   

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

  .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםלל כוהיתר): לא והבניה (בקשה ל ןתכנותקנות הל בהתאם :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים  8.4   

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

  בפועל  םודות שביצועעבבמחיר הרכישה.  כלוליםכים, ניקוז, דרכי גישה, ומת ת: כביש, מדרכה, קירופיתוח כללי הגובל במגרש  8.6   

  קומית אינם באחריות החברה.ע"י הרשות המיעשה     

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

  .המקומיתהרשות  ע"י: פינוי אשפה    

    

  רכוש משותף  .9

  :ףתיאור הרכוש המשות  9.1  

  המכר. פים בתוכניתותבאם סומנו כמש: מקומות חניה משותפים    9.1.1     

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

  לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות  9.1.3     

  .: יש) בקומת כניסהמבואה (לובי  9.1.4     

   יש.: מבואה (לובי) קומתית  9.1.5     

  בכל בניין. 1(מספר):  חדרי מדרגות  9.1.6     

  בכל בניין. 1: מעליותמספר : יש; תמעליו: יש; עליתמפיר   9.1.7     

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

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

  אין.: ותףחדר דודים מש  9.1.10     
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  חדר משאבות, אריות, משאבות סחרור, מערכות סול :) כגוןשותפותמ ואו/(פרטיות  ות: יש מערכות טכנימיתקנים על הגג  9.1.11    

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

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

  ים כרכוש משותף מסומנהט זה, רקים אחרים במפרפכמפורט ב: ףותמיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש מש  9.1.13     

  בתוכניות המכר.      

  

  שאין להוציאם מהרכוש המשותף: )מיםיבאם קי( לק/יםח  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    

  על הגג. המשותפים)( תקנים השוניםר מדרגות אל המידגישה מח  9.2.6    

  גות אל חדר מכונות.גישה מחדר מדר  9.2.7    

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

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

  .מעליות  9.2.10    

  דירות).מרחבים מוגנים ב יש -(אין .טקלממ"ק /מ  9.2.11    

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

  בית משותף  9.3  

  ת ו בביחוק המכר דירות), המוכר דירה בבית משותף א –להלן ( 1974 – דלחוק המכר (דירות), התשל" 6בהתאם לסעיף   (א)    

  של התקנון המצוי  שנה הוראהית מבטל או מעתו להחיל על הבדהבית או שב עלהמיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל        

  ותו עניין; ואלה העניינים:א המכר פרטים על עניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזההמתייחסת ל       

  משותף;כוש ההוצאת חלק מהר  )1(       

  ד לדירה;מושיעורו של החלק ברכוש המשותף הצ  )2(      

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

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  )4(      

  ;(א) לחוק המכר דירות3שיכון בצו בדרך האמור בסעיף כל עניין אחר שקבע שר ה  )5(      

  חוזה המכר, כמי שהתחייב ל אף האמור בן (א) יראוהו, עטים בסעיף  קוימוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנ  ב)(    

  ן המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף. שהוראות התקנו       

  

  תף הצמוד לדירה:שיעורו של החלק ברכוש המשו  9.4

  של כל ) לשטח 5 ףפרק א' סעי זהדירה (כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר שטח היהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין   

   כפי שיידרש על ידי כל רשות  ו בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה איור בבנייןיחידות הד   

לדירה  יםת ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים הצמודה בביבחישוב חלקה של כל דירוכר רשאי לקבוע בתקנון, כי הממוסמכת. 

  .)6ק א' סעיף רתם במפרט זה פרד(כהג

  

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:  9.5

  .1969 -יהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט  
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  :המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית  9.6

  עורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.פי שייהיה על   

רכיב ההוצאות הקבועות של אחזקת בתשלום חלקן היחסי ביחויבו הן שימוש בפועל ר ולא יעשה בתהיה בידי המוכ ןת שהחזקה בהרודי

ר מתשלומן ה פטוין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכר יהיהרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בג

  .בתקנון המצויבעה שלהן כאמור צמזכויות הה ועביחס לדירות האמורות, וזאת מבלי לגר

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

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

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

  ה של החברה.וש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתים מהרכתחום המגרש מוצאבמות החניה שקומ .א

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

  א נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף.אשר להמשותף ו

  ל).לעי 9.2.9כאמור בסעיף  קת (למעט החלגומרפסות וג .ג

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

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

  רו בעתיד. שן עיר שיאייבנן זכויות בניה עתידיות שייווצרו על פי תכניות ע, וכהקרק

שבבעלות המוכרת  ים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתאשום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחסנשבעת ריככל  .ו

 כמפורט לעיל.

  

  

  

   ____________      ____________      ____________  

  חתימת המוכר        תאריך              קונהימת החת          

  

  

  

  

  

  ציגות הבית המשותף.ונה ולנספים שיועברו לקומסמכים נ  א'ח נספ
  ת.ואזהרוהערות כלליות   נספח ב'

  .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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  ות בעלי הדירותמסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציג – 'נספח א

  

  נפרד של המפרט:בלתי תוכניות אלו יצורפו כחלק   10.1   

  דירה.ה(חיצוניות) של חדר ומידות כלליות  ת של כלמידוהכוללת  1:50 -לא קטן מ דהתכנית הדירה בקנה מי  10.1.1     

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

  .מהבקוהכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -א קטן מידה לתכנית קומה טיפוסית בקנה מ  10.1.3     

  הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מות מפולשות; קומות מסה/ קומתכניות קומת כני  10.1.4     

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

  .1:100 -ג בקנה מידה לא קטן מומת גתכנית ק  10.1.5     

שותפת מ חצרהכוללת סימון  1:250ת היתר בניה בקנה מידה בלית לקגשה לרשות המקומומגרש כפי שהה תכנית  10.1.6     

  וגינות צמודות.
  

  על פי לרבותבהתאם לכל דין ת ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכמעלכל ה ושימוש בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה  10.2   

  חוק המכר דירות בעניין:     

  גימורם.ירה על וקת כל רכיבי הדזשוטפות לתח ותפעול  (א)     

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

  ת אלקטרומכניות וכיוצא באלה.מערכו      

  ורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.ן ביקתדירות ואפיו  (ג)     

  פון ליצירת קשר.ספק ומספר טלתקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ת המוומערכו אחריות של ציוד תטכני ותעודוט מפר  (ד)     
  

  של  גימורשל המערכות וחומרי התכנית והוראות תחזוקה  )1( יןה בבניהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונ  10.3   

  יין:ענבהמכר דירות  קפי חו ות עלרבהבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין ל    

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

  מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג ות השירות המותקנות בבניין לרבתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות   (ב)     

  באלה.וצא רכות אלקטרו מכניות וכיר, מעאווי      

  ם נדרשות.א תיות,ות שוטפות ותקופראפיון ביקוות תדירו  (ג)     

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

  מיליה.יפקסומספר  ת מספר טלפוןלרבו רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח  (ה)     

  יחות חשמל ותקשורת, מערכות בטשל אינסטלציה סניטרית,  ות בלבדלמערכות המשותפ )AS MADEות (עדתכניות   (ו)     

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

  מינויה. ונה) מיד עםתמת הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שנציגולמסור אותם ל      

  

  

  

  

  לעיל, יראו החברה  10.3ה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעיף לקבל לידיו התוכניות והוראות תחזוק הראשוןהרוכש סרב  )1(    

  תפעל ם ם אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהול (באוכש/יבתה לעשות כן. החברה תהא רשאית למוסרם בכל זמן לרכעמדה בחו        

  בבניין).        
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  הערות כלליות ואזהרות –' נספח ב  

  לדירההערות כלליות למבנה ו  

  

 .ת הנכונים למבנה ולדירהבוצעו שינויים, התאמות ותוספו הבסיסי (כלשונו בצו מכר דירות), בטופס המפרט .1

  .דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלי ו לפיכל המוצרים והמלאכות יהי .2

מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת טנה בבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין תקן לאנה מחובת התקנת מרברה תהא פטוהח .3

 להוראות כל דין. פוףלווין, בכ

 טומיםהאל הבניין ממוקמים מעל תקרת מרתף, ששטחי התקרה ניה שחהוסבר לו וידוע לו ששטחי גינון ו/או שטחי מסעה/שהקונה מצהיר  .4

כדי לגרום לשינוי  ת מערכות ו/או פעולות כגון אלה, שיש בהןב פעולות שתילה ו/או הריסה ו/או בנייה ו/או התקניפגע עקלהינזק ו/או לה םעלולי

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

נסטלציה מטעם המוכר. החצר כולה או חלקה נדס האים שייקבע ע"י מהובמיקוניקוז ב הקונה מודע לכך שבחצר הפרטית תהינה שוחות ביו .5

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

שתילת צמחיה  רק, אי , לרבות אך לאורמר הפרטית כאחציקונים במערכות המשותפות (אם יש) אשר עוברות בפשר תמתחייב הקונה לא

 .למניעת קינון חרקים תקופתי בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס

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

הודע לקונה, כי  וקדמת.מ בדיקהן כל שינוי (הריסה, פתיחה, וכו'), מחייב לכצות. פות, קירות ומחיצ' בתקרות, רכוחשמל, תקשורת, גז ו ביוב,

ות הבניין מערכ מן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים שלתועבר אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כמסו

רת הרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, מנמים, צננרת צעוד כגון: ונרת, תעלות צ המשותפות ושל מערכות שאינן משותפות,

יה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, מ.א. ואוורור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בדירה, המחסנים, וחצרות, בחנ

יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת כאמור  הטכניים. מערכות לטת היועציםהחתקרות הכל מעבר למסומן/ למצויין בתכניות, לפי ות ובבקיר

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

וכן התחמצנות מינרלים (ברזל)  ,ניים""עי בדלי מרקם, גוון, גידים,ופעות טבעיות כגון: היתכנו תובכפוף לתקנים, באבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .7

 .מוי חלודהדם ת בכתמיוהמתבטא

בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות . ראלייםווחים (פוגות) במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישיעשו מרבחיפוי ובריצוף  .8

 .(גרונגים)

 או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.יפים ר לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חרחל איסור חמו .9

 ו בטרם נמסרה הדירה לקונה.מי מטעמה ע"י הקונה או רעבודות בדי עויבוצלא  .10

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

 יגה ממידות אלו.רה אחראית לחהי. למניעת ספק יודגש כי, החברה לא ת3 חלק 1205 ובת"ית למתקני תברואה) בהל"ת (הוראו

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

 ונפרד למחסנים בלבד נים תעשה  מהרכוש המשותףהזנת החשמל למחס

אך לא  לולים ליצור הפרעההחלל ועכביסה, מקטינים  באזור תלייתו ל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנש מםומיק  .13

 פחות מן הקבוע במפרט.

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

dB60 לפי  ן/ים.  ת תחת רגלי המתקובולמי רעיד כן, ובו היחידה ממוקמת במקוםמפוח פליטת אויר חם מ' מ 1.5, במרחק של

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

SQ54לקטרה או שווה ערך אשר מפלס רעשם לא עולה על של חברת אdB(a) ).(בשעות הלילה 

 צוני של הדירה ו/או הפוגעים בחזיתו או במראהו אולצד חי כל שינוי הנוגע ער מוחלט לבצסוהקונה מצהיר שהוסבר שחל עליו אי .15

נויים בשכבות הריצוף ו/או הבניה ו/או ברכוש המשותף או בשלד הבניין, בייעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שי

עולות כגון אלה, ו/או פ הפרדה בין דירות בתוך קירות יםשקוע פלזמה וכד', T.Vמסכי  רמקולים, בות התקנתת, לרהתקנת מערכו

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

 ן פעולות ושינויים אלו.ו בגילמוכר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ולתלונות שיהי

יזרים כלשהם שיובאו פריטים או אבזק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, ו נמחסור אכלשהי לאובדן,  תאחראי אחריוה מוסכם כי המוכר לא יהי .16

ביצוע העבודה  ו/או כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ,לאחר מכןע"י הקונה לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין 

 נה בלבד.ותחול על הק "להפריטים והאביזרים והתוספות הנ,
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ש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת המוגן, באופן תכוף לפחות בשלו י יש לאוורר המרחבהדגיש כחשוב ל .17

 .צא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןוהנמ באגרגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה אלהימצשר עלול לסלק שרידי גז ראדון א

ם בקומה בעתות חרום לצורך מעבר חלון/ דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל הדיירי , ימוקםבכל קומה בבניין אחת מהדירותוביתכן  .18

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

 ילוץ.החהמעבר בדירה אל חלון/ דלת 

גינות, ירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון: יוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות את כלל הדישוחות בקונה, כי יתכנו להודע  .19

 יקט.הפרו ת, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועציחניות, מחסנים, ומרפסות פרטיו

כלל , ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השייכים לות (מיםעוברות צנרתכן ויאו החניה,  סןאו המחדירה, ה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, .20

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

בון שטח המגרש, בהתאם ועל חש ') ימוקמו במגרשדגז, ביוב וכ, יים ושוחות של מערכות השונות (חשמל, בזק, טל"כעירונפילרים (גומחות)  .21

 י הרשויות.לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"

בניה נון ושנבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הועדה המקומית לתכאישור חברת הגז בתכנון והי גז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי /מיקום צובר .22

 .ומשרד העבודה

 יצוף זה.ים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות ברהמרוצפ פילו דרכי נסיעהאם, מעברים וליברכבים כבדים על שבינסיעה  .23

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

 הכלולה בממכר.

 .רקעייםיה תת קפ"מ), למרתפי חנגז פחמימני (בגאסורה הכניסה לרכבים המונעים  .25

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

כנון, תם לאילוצי התאבהטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, כנו סמגרש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתגבולות ה .27

 הרשויות. דרישותהביצוע ול

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

 ה ו/או זכותישם לשיקול דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרבהתא לא תתאפשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות הושלם,

 בחירת הקבלן.בעקבות בחירה או החלפה 

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

 
  ,לפרט לעיוראות") לבין המהרז (להלן:"המכו/או ה הקוגנטיות הדיןהוראות ראות החוזה ו/או ין הובמקרה של סתירה בכמו כן-

  . תגברנה ההוראות.
 

__________  __________  
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   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו
  
  

  הערות מיוחדות

   08.12.2016  -  10נוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה ד הביבמפרט המחייב של משראלו הינם אך ורק הנדרשים  ייםריכוז זיכו .1

  "מ. ללים מעכו להלןהנקובים  המחירים .2

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

  .החתימה ביום

  ויתור לזכותו זו על פי כל דין.בל כוהאמור תתק מועדהדירה עד האי הודעת רוכש  .4

ו/או גורמים לעיכוב חות וק ובתקנים ו/או פוגעים בבטיבחבדרישת הרשויות , עומדים ו שינויים שאינםרכי לא יאוש גשלמניעת ספק יוד .5

  בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.

, התקנת הברהדייר) להתקשר עם ספק מטבחים אחר שאינו ספק החוכש (,ובחירת הרמטבח המתוכננים ול זיכוי בגין ארונות הניצ .6

  ר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.רק לאח בח תתאפשר לרוכשטהמ

מה התקנתם, יחשבו כסיום יוהסתי הנמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים /ביוב,מיםתקשורת/עת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/למני .7

  מכר.מהאמור במפרט ה יכוזכותו לזיש לחוק המכר לענין הודעת רוכש על מימו 6בתיקון  מעותוכמש הפריט"התקנת "

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

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

  ט המכר.ים במפרכשינויים מוסכמ רהקונה כאמו צענספח זה, יראו השינויים שב
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  : מקרא

  יחידה.  - יח'

  בע. מטר מרו - מ"ר

    מטר אורך.  -מ"א

  חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  - קומפלט

  . פריט אחד בודד -פריט
  

  לבדמחיר בגין זיכוי ב - נושא: ארונות מטבח, רחצה
  

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
וי יכמחיר ז

חליח' בש"
 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון תחתון/עליון, ( לכלל ארונות המטבחי זיכו
), מטבח, ברז מטבח, חיפוי מטבחטח עבודה, כיור מש

 לפי התיאור שבמפרט המכר.
 4,881 ---  ---  ---   קומפלט

3.3.3 
ל כיור אינטגרלי), לפי . כולכלליארון רחצה (בחדר רחצה 
 התיאור שבמפרט המכר.

 600 -- - ---  ---  לטמפקו

  
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד -שרברבות ואביזרים קבועות נושא:
  

  
  הערות:

  כל המחירים כוללים זיכוי פריט+ התקנה.  .1

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 יטפר קומפלט ז לכיור רחצה,  לפי התיאור במפרט המכר.סוללת בר 3.6

   126 פריט טקומפל המכר.ט סוללת ברז לאמבטיה,  לפי התיאור במפר 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט (אינטרפוץ) ברז למקלחת סוללת
 .המכר

   102 פריט קומפלט
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  מחיר בגין זיכויים/חיובים - שמל/ תקשורתנושא: ח
  

סעיף 
רט במפ
 כרהמ

  תיאור
 חומר/
  עבודה

  יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ תכמו

3.7 
  

   72 פריט קומפלט זיכוי –תקרה קודת מאור קיר/ נ

3.7 
  

   78 פריט קומפלט כויזי –בית תקע מאור 

3.7 
  

    48 פריט קומפלט  נקודת טלפון 

  
  

  :ל/תקשורתלטבלאות החשמות הער
  במפרט המכר. ),5ה (טבל 3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1
  לפני ביצוע. םסים לזיכויייחמתי חשמל/תקשורת . מחיר המחירון2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      תאריך           תימת הקונהח     


