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  585108650בע"מ ח.פ.  אחים פרץפרץ בוני הנגב 
  
  

  16.12.19כון: עדך תארי
  
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 4 מס' חדרים:

  *E,E :דגם

  קרקע קומה:

  46,61,76 :(זמני) דירה מס'

 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               
  מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               

  .אור הדירהית  :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               
  ייה.כנן הבנמתל פרטי אדריכ  :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(חומרי הבניין והגמר   :2סעיף                

  אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                
  גובה הדירה.            :3.1סעיף 
  הצמודים לה. ) רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2(טבלה    :3.2סעיף 
  ).3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה (   :3.3סעיף 
  מתקן לתליית כביסה.   :3.4סעיף 

  ת, חלונות ותריסים.מת דלתושיר ,)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 
  .)5.1-5.3בדירה, במחסן ( ובטיחותש א רי כיבוידוסי  :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 במרולר מאאוורו   :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     

  ).8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית (  :8סעיף 
  .ףרכוש משות  :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.  וליההחלטות בדבר נסדרי קבלת  : 9.5סעיף     
  יעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.ש   :9.6 ףיעס    
  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 E  ,4/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -הפארק שכונתר:תהאשם 

  __דירה מס':    

  קרקעקומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  121מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

  2015- ה", ותיקון התשע2008  –(תיקון התשס"ח 

  ים שונים)יווזיכ יםובבעניין חי

 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    

  .112 מגרש: ,)(בחלק 1קה חל 02863(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      

  70108.05.2: תחילת תקופת החכירה 98 תקופת החכירה:  2.2      

  

  )"הדירה"(להלן  :____בבנין מס'  ____,ה מס' בקומ ___,_ 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  ,ת שירותמרפס, )רדנפבית שימוש ( יםחרואשרותי  ,(מקלחת) הורים חדר רחצה, )אמבטיהרחצה כללי (חדר  פרוזדור,

  .וחצר
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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 הדיר בין רידמפה קיר –" חוץר קי"     )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  ני הקירפ –" וץח ירקוניים של יצהח יופנ"  )2(        

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

  ם המשופעים והאופקיים; המשטחי כלל ל האופקי שיטהה פיחת בלבד לשטחו 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(          

  ר). יתהל שהתקנות התכנון והבניה (בק –(להלן  1970           

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיףשל החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירהשיעורו   )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  -      

  : ___,ס'לא מקורה מה חני -                         

  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(דירתי בשטחמרתף   6.4     

  אין.: בשטחמוצמד לדירה גג   6.5      

  .___ מ"ר-יש, כ: )4( ת שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר');לרבו בשטחה מדת לדירוצמ חצר  6.6      

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

  ).רהפת הדיס רצפלממ מוכהנ(יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה . מכרתוכנית הב ןומכמס :מסתור כביסה       

         

  הערות לחישובי השטחים:        

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

   יםבלגוהדירה ה ותשל קירהמרפסת ועל פניהם החיצוניים  ים שלהבנוימעקים הו א ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץהעובר       

  מרפסת.ב       

  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  רקעקה הן בתחום ישהכללמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית        

  .לשמשת פסמרשיפת הח       
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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.יתף בל בשטח משווג סןהקיר; כאשר קיר המחרק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל       

  ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי בין קירות החוכלוא ה טחהש, הוא מרתףל שטחו ש  .3      

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

  ייכלל שטח הקיר במלואו.ח משותף בשט גובל       

  המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד ישטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סט, את כולל רחצשטחה של   .4     

  לבין השטח למעשה.       
  

  סטיות קבילות:  .7   

  זה:טייה ממפרט סכ תןהמפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אוהסטיות      

   ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה  6-ו 5ם פיעיכמפורט בס טחבין ש 2%סטייה בשיעור של עד   (א)      

  לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף        

  נאי שלא יאור זה ובתאי התאמה מת אוו/ות למעשה לא ייחשבו כסטייה סטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד        

  לעיל. 6-, ו5עט שטח חצר), המפורטים בסעיפים רים (למאחם דירה ושטחיה משטח 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)(     

  .)תקבועות שרברבות, ארונו תריסים, דלתות,ת, חלונו, יםיחאר י:(אביזרים קר      

      

  א.ד כהן בע"מ"):האדריכל("להלן " להיתר ורך הבקשהע שם  .8

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

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
  
  

  ן בע"מא.ד כה ):"דסהנהמ(להלן " שם האחראי לתכנון השלד  .9

  08-6490730:טלפון  
       
  , באר שבע31שז"ר  שד'  :ובתתכ  08-6490943   פקס:

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
 

  

  תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב.
  

  תשלא ישנו א ינאבתבבניין,  וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א     *  

  .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית     

  .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  התקן הישראלי יהיו לפי דרישות המלאכותו יםכל המוצר  *  

        

  תיאור הבניין  .1
  

 והכוללים ש אחדם במגראיצמנה ). B ,1B ,C ,1C ,2C, 1E( דומים בניינים 6אחד מתוך " גבוה" רב משפחתי בנין מגורים    1.1   

  ).B ,1B, C ,1Cים (ינמתחת לבניקומת מרתף משותפת       

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

  ;דלבב למגורים נה, הכוו(*)דירות בבניין; דירות למגורים 1E: 11 ןבבניי, םרידירות למגו B,1B,C ,1C ,2C(: 15( בנייןכל ב     1.2              
  

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

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

  

  B ,1B ,C ,1Cחת לבניינים רתף מתקומת מ
  

  תיאורו כינוי א
 קומה

על /ממות מתחתוק

  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

ישת ניות לפי דרכט ותמתקנים ומערכ

 המתכננים והרשויות.

  

 ת הממוקמותנויתכן ומערכות שו

גם בניין/ים סמוכים  תויין ישרבנב

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

מיקומם הסופי של המתקנים 

והמערכות בקומות השונות יקבע 

  לפי החלטת המתכננים.

 

  :B ,1B ,C ,1C ,C2בבניינים   

  

  ראותיכינוי או 
 קומה

/מעל מתחת קומות

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) יןהקובעת לבני

 תרודימספר 

  בקומה
 הערות וג השימושס

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

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

מתקנים ומערכות , , חדר מדרגותמעלית

  טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

 1-3 מגוריםקומות 
3  

 ה)קומ בכל(

מעליות, חדר מבואה קומתית,  ,יםמגור

י ניות לפטכת ומערכו ניםקתמ, מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

 2 4 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 5 (פנטהאוז)

, חדר מעליתית, קומת מבואה ,יםורמג

 פית טכניות לכומתקנים ומער, מדרגות

  ננים והרשויות.תכרישת המד

 

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  סך הכל קומות 
  למגורים

 
6 -- -  ---  --- 

  ות ל קומסך הכ
 B ,1B ,C ,1C  7לבניינים 

  סך הכל קומות  (הראשי). ןיול הגג העלכלנ לא קומותה במניין
  2C  6 ןלבניי
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  :E1בבניין 

  

   :והבהרות הערות

  ין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה נילבובעת הקה היא הכניס ותיזו מהכניסלבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרה שיש במקר  )א(

  (בקשה להיתר)].    

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

  מותקנות. לוערכות אמ הםו גומחות ב/אחדרים ו/או ארונות והקצאת לרבות  סמוכים,גם למבנים  באמצעותם   

  ת לובמקה : 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( תפיםשומ מדרגות ירחד  1.4   

   עד למפלס הגג.ו (באם קיים) מרתףממפלס קומת מקורה : מדרגותר ן כל חדיואפ; 1 ייןבנ לכבהמדרגות  ימספר חדר      

   אין.: חדרי מדרגות נוספים     

   ,6 )תףללא מר( C2 ן. לבניי7לבניינים עם מרתף :  תחנות לכל מעליתר המספ; 1: בכל בניין מספר המעליותיש;  מעליות:  1.5   

  .5(ללא מרתף)  E1לבניין     

  אין. :(*)שבתמנגנון פיקוד   .6: נייןב בכל ליתמעל עים לכנוס פרמס     

  .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 עקרק ןלבנייקומת הכניסה 

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 חדמבואה קומתית, מעליות,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , דרגותמ

  והרשויות. דרישת המתכננים

 

 --- 

 2 3 מגורים קומת

 דרח ת, מעליות,תימבואה קומ ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 4 (פנטהאוז)

, חדר מעליתמבואה קומתית,  ,מגורים

ומערכות טכניות לפי  ניםמתק, מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  ליוןגג ע
 ---  ---   (ראשי)

 יםקנלאריות, מתסוחדר מדרגות, מערכות 

טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי ת ומערכו

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

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

 (הראשי). העליוןהגג  לכלנ לא במניין הקומות  5  סך הכל קומות 
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  :(בכל בניין) חומרי הבניין ועבודות גמר  .2

  
  .תשולבו מועשת ו/או/או מת רגילה: שיטת הבניה; לפי תכנית מהנדס השלד ן:יישלד הבנ          2.1

  ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי .םון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומייטו בו/א ויןמזן בטו חומר: :עת קומת קרקרצפה ותקר           2.2

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  י:סטבידוד אקו .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמיבידוד                  

    .יעת החלקהמנהתקן הישראלי ל נגד החלקה בהתאם לדרישות מגורים יהיהריצוף בניין ה    

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

   .1חלק  1004אלי מס' רישן לפי תק בידוד אקוסטי:     

   .השלד סנדמהחישובי  פיל עובי:. או אלמנטים מתועשים מבטון,מזוין, : בטון חומר גגות הבניין:           2.4

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

  פן פנימית של קיר דוב ,עשבאם מכלול מתו .מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ:  2.5

  .1045 מס' ישראלי קןת לפי :תרמי ודבידהמהנדס. תכנון : לפי עובי .לוק תאי ב או קי בטון,החוץ ובצד הפונה לדירות, בלו

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

  גימור קירות חוץ:  2.6

  הבניה. תראת קרמיקה. הכל לפי התנאים בהיקשיח דוגמ ו/או חיפוי .אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי /ציפוי,פוייח  2.6.1  

  ; לפי התנאים בהיתר הבניה משולב עם חיפויים אחרים שכבות) 2יח (: טץטיח חו  2.6.2  

  ום עם הרשות המקומית.אבתם וחלוקת הציפויי , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגחיפוי אחר  2.6.3  

  

  י לפאו משולב, ו/או בלוק תאי ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ ון: בטחומר: תקירות הפרדה בין הדירו  2.7

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

  .לו/או בלוק ו/או משולב, גובה לפי תכנון האדריכ טון: בבהחומר וגו: מרפסות (ככל שיש)קיר הפרדה בין   

  

  ראשי: מדרגות חדר  2.8

, הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות לפי חישובי המהנדס עובי:ב. משולנוי או ב אומזוין  טוןב :חומר: קירות מעטפת  2.8.1  

  והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

, בעל "תו תקן לים+ צבע אקריחיפוי בשיפולי בצבע אקרילי עד תקרה גימור,  בות),שכ 2( : טיחחומר: גימור קירות פנים  2.8.2  

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

  ירוק" מטעם מכון התקנים.  בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחחומר: רהר תקגימו. רהקת עד לגובה:    

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

הכל חלקה, גד הם כנפסיוסמחופסים  טיםדסבעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפורלבנטיים, וההתקנים 

  . 2279בהתאם לת"י 

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

    עות חדר המדרגות.מצבא :)(ראשי עליה לגג  2.8.5  

  

  : דירותוזדורים לפרו קומתיתמבואה (לובי)   2.9

ו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, יהי ת פניםוירק גימור: מרוח :מבואה קומתית גימור קירות פנים  

  ן ירוק")  עד לתקרה.קת תועד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי ("בעל 

  ע וצנמכת לא יבמו(במקרה של תקרה  תו תקן ירוק") טטי ("בעלמלבין סינע : טיח + צבחומר: גימור תקרה  

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

  ני בלבד).ויצח : פח צבוע בתנור (צדארונות למערכות: כמו מבואה קומתית . פרוזדורים לדירות
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   :ייןבכל בנ ראשית מבואה (לובי) כניסה  2.10

ת עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי לפחו ורצלן),פ יטגיל או גרנ(ראבן נסורה או קרמיקה : חומר: ות פניםקיר ימורג

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

  או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנה דוגמת פוליסיד טינטמלבין סי: טיח + צבע חומר: תקרהגימור 

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-חת מלא יפיח בודד רא שטחוורצלן פ אריחים מסוג גרניט אבן נסורה (שיש) אור: חומ: ריצוף

  .למניעת החלקה

, בחזית 816פי תקנות התכנון ובניה ות"י לם יותיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומינ

  מית.קוהמישת הרשות דריין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי תקן מספר בנהבניין יו

  : פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית. ים לדירותדורוזפר

  ). ל, מים וכו'גמת פוליסיד (למעט גומחות, ארונות חשמוד טיקורות ותקרה טיח צבוע בצבע סינט פרוזדורים למחסנים:

  .פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד) :למערכותארונות 

  התקנים.   סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון במלבין צבוע בטון : גימור קירות חניה :מקורהחניה  רגמת עבודו  2.11

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

  ,.משתלבת ןאו באב קחלמו בבטון יעשה החניות או המרתף רצפת גימור :מקורה חניהגימור רצפת   

  .6.1.3: ראה עבודות פיתוח סעיף חניה חיצונית לא מקורהגימור   

   :חדרים לשימוש משותף  2.12

  .)חדר/ים טכניים (ככל שיהיו  

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

   ו/או משולב,. ו/או תקרת משנה במלבין סינטטיו/או טיח צבוע  מלבין סינטטיבוע בצטבעי  בטון :הקרת גימור. )ו'וכמים   

  או משולב.רצלן ופ או: בטון מוחלק או אריחי קרמיקה או טראצו גימור רצפה  

  
   :הערות

  ים.קנהתמטעם מכון " צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק בבטון או םפני בטיח שוצביעת קירות/תקרה יע . 1

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

  
  

  זיר ידי מערכת אינטרקום ומחהנשלטת על  בעלת פתיחה וזיגוג) אלומיניוםב במכלול המבואה (ולמש ש,: יןבנייכל לדלת כניסה   2.13

  .)3.7.8 יףסערקום (ראה נט, כולל אישמן

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

  קומת הקרקע.בי וממדרגות דר

  ש.ר כיבוי אובאישו ותיחת יועץ הבטלטי החירה אוטומטית באש או סגירה ידנית, לפאש/ עשן, סגדלתות חדר מדרגות: דלתות        2.14

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

    אין.  :תימקוי דלתות לוב  2.15

  .: ישתפיםשומ וחלקים םריחד ,ים טכניים/חדר חניות, תיים,בואות קוממדרגות, מ ר, לובי, חדןלבנייבכניסה , 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               

   האדריכל.תכנון  פיל בד)  בגווןבלהחיצוני  פח מכופף צבוע בתנור (בחלקם מר:גז ומים: חוארונות חשמל,   2.17

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

  .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ימשויך המחסן רתי אליו יהדה למונ

  של הבניין/ים לפי  רכוש המשותףחשמל של הממערכת ה נההז : יש.ותתפלמערכות אלקטרומכניות משולתאורה ומל ר חשחיבו    2.19

  בניין/ים  וישרתו גם ייןבבנו ו/או ימוקמ /ים סמוכים(יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין  החלטת החברה   

  ת).שויות השונו, בכפוף לאישור הרסמוכים
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  י)הופרטי זי – א'תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק   .3
  

  :גובה הדירה*  3.1  

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

  מ'; 2.05 -ת מחופא : לגובה חדרי שרות ופרוזדור    

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

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

  תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלילמעט הערה: *  

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

  

  אותה.המשמשים  אווצמדים לה המבדירה ובשטחים  חדרים וגימוריםרשימת  – 2טבלה מס'   3.2  
  שלאחר טבלה זו). /הבהרות, ה פרוט יתר בהערות(רא    

  

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

 (בס"מ)

  )4(פוי וחי )3(ריצוף
מידות אריחים (בס"מ)

  ריצוף
מ"ר/ מ"א מחיר לזיכוי ל

  קלים חדשיםבש
 הערות

 בהערות בהמשך. ראה פרוט  ןיא )3(ראה  )2( ראה)1( ןבטון, בלוקי בטו כניסה

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

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

. שטח ארון תחתוןל ממע ס"מ 60-כ
  ים).קי(באם  למעט אזור חלון

  בהמשך.הערות בט רוראה פ
  ---  )4(ראה חתוןתיפוי מעל משטח ארון ח

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

 .ךמשבהערות בהראה פרוט  אין )3(ראה  )2( ראה)1( בלוקי בטוןן, בטו רפרוזדו

 .ות בהמשךפרוט בהערה רא אין )3( ראה )2( האר )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

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

 בהמשך. ות רוט בהערה פרא 
  ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה

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

 ממ"ד
  בטון מזוין 

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

  חדר רחצה (כללי)
 (אמבטיה)

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

ילי בעל צבע אקר+ ח ית. ומעל טחולפ
  תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. "תו

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

)1( בטון, בלוקי בטון שרותי אורחים

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

ומעל טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן 
  נים.תקה מטעם מכון ק"ירו

 רות  בהמשך.ה פרוט בהעאר 
 ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה

ה הער מעקה: ראה פרוט בהערות אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון מרפסת שירות
 .שךהמב

  .2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין )3(ראה  2.6ראה סעיף )1( בטון, בלוקי בטון רחבה מרוצפת
 המשך.ב הערותב וטראה גם פר

  3.4ראה סעיף  אין  אין  )2( ראה )1( בטון, בלוקי בטון  ר כביסהמסתו

  דירתי מחסן 
  )שהוצמד(ככל 

 )1( בטון, בלוקי בטון
 צבעת קירוגימור  .טיח

אקרילי. גימור תקרה סיד 
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן
לפי החלטת ות מחסן עובי קיר ןיא

חברה ג הצממ  האדריכל/המהנדס.
  הקונה רתחילב
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  לטבלה:והבהרות ת הערו
  

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

. בידוד 1045בת"י  ותרברלוונטית לה בס או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינהבס, בלוקי גשל קירות אלו תהיה עשויה מלוחות ג

ו ייבנבחדרי רחצה  מי של בנייני מגורים). קירות הפנים (חלוקה פנימית): יהיו מ: בטון/ בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי גבס.תר

  ". בטון בלוקי ע"י היצרן או"עמידים למים" המוגדרים בלוקים מ רותהקי
באם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או  ורף.ענחיות פקוד הד לפי המ"במ .לוונטייםהרודרישות התקנים  : טיחגמר קירות  )2( 

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

  ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.  עלי "תו תקןכל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו ב : לבן.גווןי. לריאקצביעה בצבע    

  לבן. גוון: או חומר דומה. פוליסידי דוגמת סינטטבסיד ה יעצב . : טיחותקרמר תג

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

  שאחת  גמאות/גוונים לפחותדו 3 - ריצוף וסדרות של  4רה מבין חילבלכל מידת אריח יוצגו לקונה רניט פורצלן. אצו, שיש, גאריחים מסוג טר    

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

  ציג שתגוון/מידה, מדוגמא/ת אחתעשה מ וכשהר בחירת . ורחבה מרוצפת , מרפסת שירותותיםושירי רחצה בכל הדירה למעט חדראלו.     

   החברה או הספק, שיבחר על ידה.    

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

ניט טרצו, שיש, גרים מסוג חרי, אR-11חת קלוברצפת תא מR-10 ובדרגת התנגדות להחלקה  הרלוונטיות ודרישות התקינה והחקיקה

 לי.ריטנ - לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר דוגמאות/גוונים  3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין  פורצלן. לכל מידת אריח יוצגו לקונה

ו החברה איג צתשהרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  תירבחים אלו.  דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדר

   חר על ידה.פק, שיבהס

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

כש תעשה רובחירת ה ה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.בדרגת ההחלקהמתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, וניטרלי.  - ר היב

  (במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים). שיבחר על ידה. הספק,חברה או ר שתציג הבחממ
ניטרלי.  –גוון בהיר ת מהן היא בדוגמאות/גוונים שאח 3מבין לפחות  ת הרוכש. לבחיר-  קהמיסוג א'. קר :שירותיםו חדרי רחצה חיפוי  )4( 

   שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.ת מדוגמא/גוון/מידה, כש תעשה מאחרוה רתבחי. "מס 30/60- כ אוס"מ  25/33- כ במידות

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

ס"מ ללא  33/33- כ ,ס"מ 20/50- כ במידות נוספותרט וכן מפל ידות דומותהמהקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים  כמתבהס קרילי).א

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

  ם סמוכים.קי בניין/חדרימים לחלר עבם למניעת מייוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיאטמו לפי הוהנקזים באזורים רטובים 

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

ל אורך פחות לכל "מס 60בגובה    ר שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.בחממוכש תעשה ניטרלי. בחירת הר –מהן היא בגוון בהיר 

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי  BIעבודה (מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת משטח ה

  צבע אקרילי. רות: טיח + מ' מעל הריצוף). מעל החיפוי ובקי 1.50רצפה (גובה הד ועהקרמי 

 בודדהאריח ה. שטח קבלן/היזם או טראצו לפי בחירת גרניט פורצלן וףריצ ס"מ, 3/333 -ות כידבמסוג א'. : ש)(ככל שנרכ ריצוף במחסן  )5(  

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   הערות:  

  אפשרות לבחור ולא תינתן הוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד גש כי בחירת הרדיוק למניעת ספ –בחירת הרוכש/דייר   

  חברה.ו ע"י החרנבגם מאלו ש ם,מוצרים שונים מספקים שוני  

עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת עיצוב מעקות המרפסות (באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה) מעקה אלומיניום משולב  – מעקה

  "מעקים ומסעדים". 1142"י תת יוהחזית ולפי הנח

  ."מס 2 -עד כ יםוכחללים סמבין ל ומרפסת שרות, י רחצה, ממ"דדרלדירה, ח בכניסה – הפרשי מפלסים  

  האדריכל. תכנוןלפי  ,גובה/רוחב) ס"מ 20גובה המותר בתקנות (עד  (מדרגה) עד /מונמךמוגבה יתכן סף/גג, שמרפסות שמאה לביצי  

  גובה המצוין בטבלה.הקירות יעשה ל יפוחיגובה   - חיפוי קירות  

  לפי החברה.ו/או "מ, ס 60 - פחות מ שאורכם ותורת קמש פינוי באם ,PVCפינות מפרופיל אלומיניום או  צעויבו –חיפוי פרופיל פינות ב
  טבעי, מרוח יאשהאבן ה ...יש להביא בחשבון ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -אריחי אבן טבעית (ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי)  

מערכת ב יםיחים המשמשארגוון הלוחות או ה, בנוסף נאמר בתקן זה.... וון ומרקםגידים והבדלי ג עלולים להיות בו נימים,ש

  .שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקה יהיההזמן, ולפיכך  םמשתנה ע צפה רה
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  הריצוף בדירה.החברה ע"ג  ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"יניעת למ - ליטוש/הברקה  

  ו/או  פלדה ו/או ) עץ ו/או בטוןבסימון בתוכנית המכר י שהדבר יחייבן, ומבלקיהתה לחר החברתבככל ו( – , קורה/ותרגולהפ  

  משולב,   

 כותמחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למער ירות וחזיתותקי וללמעט בשס"מ לפחות,  7בגובה (פנלים) מחומר הריצוף  –שיפולים   

  (גרונג). ותים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינם טכניואזורי  

   לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים (פוגות)נדרש , באבן טבעית וקרמיקהנים לריצוף רישות התקלפי ד – וגות)ווחים (פרמ  

  .מ"מ לפחות 1לריצוף טראצו   

  
  ראחך ה  או במסמז בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר לעיל יותקנוהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות וב(מ

  ה).כם הרכישף להסשצור 

  ארונות:  3.3
 ,יורכה שלהארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה  ארון מטבח תחתון:   3.3.1  

  ת חשמל להצתה), הכנה למדיח כלים. בישול ונקוד(כולל: פתח, נקודת גז ל הכנה לכיריים מובנות

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

  מעל    ס"מ לפחות 90 -כעבודה יהיה סף עליון של משטח ה ס"מ לפחות. גובה  60-כ, יהיה תתודל, כולל חזית ה עומק הארון    

  ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון.     10-של כ (סוקל) בגובה גבההן הרוהאבתחתית . הצפסף הר           

  עומקו. ו ולכלגובה ללכת ס"מ לפחו 60רות ברוחב יהארון יכלול יחידת מג           

                    5ך ש מתווכהר. לבחירת הקייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ידיות:פינה". ונות ו "פתריותקנ ות הפינה של הארוןביחיד

   מרפנימי וגציפוי גוונים לפחות (מהם אחד לבן ואחד בהיר ניטרלי) שיוצגו ע"י החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה. 

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

     ה נספח ג'רא בח התחתון:רון המטא עדזיכוי בר ליחמ    

          

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

יים ולעם ש), לפי העניין  1,2 (חלקים 4440ת"י  דרישותל ונהפולימרית (כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך), הע ת אועיבט

יותקן קנט  המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחונות בכל היקפם. יחס לחזית הארס"מ ב 2ל ש בלטהבה

ח ככל עם עיבוד בחזית המשט להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה ישאר עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר (הקונה

   וע זה).יצב וי בגין אייכ. לא יינתן זכולל אף מים בכל היקף המשטח הנדרש

   ארון המטבח חלק תחתון,לפי מידות: 

 3ציג בפני הקונה תר וכמגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המלבחירת הקונה מתוך  גוון:    

    ד אחד).ודב קה ולא לוחדב. לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בה)יר ניטרליאלו יהיה בה(אחד מגוונים  גוונים לפחות       

      

  אין.רון מטבח עליון: א  3.3.2  

  

    כיור שולחני ללהכו חתלוי או מונעץ סנדוויץ' או טרספה, העשוי תחתון  ארון (כללי), רחצה בחדר): ארונות אחרים (ציין  3.3.3  

  . ס"מ לפחות 80 אורך  ת:דומי רי נירוסטה.לרבות מגרה/ות, דלת/ות וציי) או שיש, קוורץ (אינטגרלניאו מחרס או       

  לפי החלטת  גוון: ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהייפורמ: פנימיציפוי . קהייפורמחיצוני:  ציפוי     

  החברה.     

     ראה נספח ג' :החצהרמחיר לזיכוי בעד ארון 
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              :הערות
  מחושבת (פינה ככל שקיימתך הקיר ורלאמדידה ך. הורא מטר 05.מטבח ארונות  של תחתוןארון  ךורא מדידת   )1(

 הארונות המשולבים בתוך(למעט מקרר)  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב ). חלליםבאורך הארון פעמיים

    זה. אוריה מתיסטייחשבו כ לא המטבח, ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. רונותאה רךיכללו באו
קחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח עצמי, על הקונה ל וביצוע בחמטר ארונות הבובמקרה של זיכוי ע  )2(

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

במקומות  דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו המטבח ארון אתלספק  המוכר על ,םלהתקינ אלש הקונה ליטחה  -

ות של מים וניקוז למדיח תחת שדרהנשיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חללים) ולרבות ההכנות 

  ש.את הרוכה נחד שהחברה תועשהחברה תקבע ובמחירותו על פי הלוח זמנים לדווח על ב באחריות הקונההכיור. 

  

  תליית כביסה:מיתקנים ל  3.4

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

לי של באורך מינימחבלי כביסה פלסטיק,  5כולל גלגלות,  ניצבים ונים)וולמגממתכת ( מוטות 2: (קטנה) מיתקן לתליית כביסה  

  .מטר סה"כ 8 -ל לא פחות מסה באורך שבלי כביכולל ח "מס 120מלי של ניבאורך מיאו מתקן מתרומם  ,ס"מ 160  

  תקן ממתכת מו מעמתקן שווה ערך לתליית כביסה בחצר או במרפסת מש( לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר  

   5 ל לפחותלויכיר. המתקן לקבחזיתות המבנה. המתקן יהיה יציב ומקובע  ושאינו נצפהמגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע   

  וניתנים למתיחה. UVס"מ. החבלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינת  160אורך מינימאלי של חבלי כביסה ב  

  5100יד העומד בתקן ישראלי מר עממחו: תיאור: (ככל שמתוכנן) מסתור כביסה  

 פרעה לתליית פריטייווצר הלהה רה זה עלולמקי של המזגן/ים, בן ויותקן גם יחידת העיבוהכביסה יתכ : בחלל מסתורהערה

   .אך לא פחות מהכתוב במפרט המחייב כביסה גדולים  

  

  

  

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

ים בריחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעם, בסוג הפת: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחיהערה  
  חת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.שטח החלונות לא יפתות ודלב יםהחופשי  

  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 )בוחר (גובה/ 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
ר/ כע"כ)/ נגר

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

עץ ר (מוח
ם/ יוינאלומ
/ אחר)מתכת

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

נגרר/ /.כ.עכ
כיס/חשמלי/אחר)

 כניסה

1 

 ילהציר רגפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 -- - ---  95/205- כ

 וריד חדר

1 

מזוגגמ' אלו
  וטרינה,

 נגרר כ.ע.כ

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

 --- 

 --- -- - 

1 

 נגרר כ.ע.כומ' מזוגגלא

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ --- 

פינת אוכל

 --- 

 --- -- - 

1 

 כ.ע.כנגרר גוגמזאלומ' 

1 

 גלילה ידני מ'אלו אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ --- 

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 ה ידניילגל מ'אלו אלומ'

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

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 )בוחר (גובה/ 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
ר/ כע"כ)/ נגר

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

עץ ר (מוח
ם/ יוינאלומ
/ אחר)מתכת

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

נגרר/ /.כ.עכ
כיס/חשמלי/אחר)

  "ד ממ
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א הג"
). להציר (רגי

 וץפתיחה ח

1 

מזוגגאלומ' 

ו ציר רגילה א
  כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 --- -- - 

 /יםת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררתאח כנף
         לפי הנחיות הג"א. לכיס. 

 ---   ---  

3חדר שינה 

1 

 גילהציר ר עץ

1 

 נגרר כ.ע.כגאלומ' מזוג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

ח. רחצה 
 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

גוגמזאלומ' 
  נטוי

 (קיפ)

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  45/75- כ 70/205 - כ

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

-- -  ---  --- 

 ---  ---  --- 

ה ח. רחצ
 )אמבטיה(

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  +קיפ)(

חלק קבוע 
 תחתון

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

- -- 

 ---  --- 

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  --- 

שרותי 
 אורחים

1 
  +  עץ 
 אור-וצוהר/צ

 הילרגציר 

 --- 

 --- ורור מכניוא

-- - 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  70/205 - כ

מרפסת 
  שירות

1 
 ציר רגילה עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 .ככ.ע אלומ' אלומ'

  135/85- כ  ---   80/200 - כ

דירתימחסן 
  צמוד
(ככל 
  )שהוצמד

  חפ 1
 לפי החלטת
 החברה

 ציר רגילה
 --- 

 ---  --- 
 --- 

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

  

  :ואחרות טבלהל תערוה

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

למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית ינה עמידות ובפתיחה רגילה, הדלתות תהי 23לתקן ישראלי מס' אם בהתדלתות לבודות =  עץ דלת .א

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

: תריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה ר, ה (כיס) בקי= כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחניגרר כ.ע.כ , = רגילה+ משתפלת )יפיק(דרינטוי 

= גלילה  .במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברתבי לפי הנחיות היצרן), (בעוום ח אלומיניעשויים פ יםשלבי התריס

  . דיור)מלית, בחדר (גיבוי ידני אחד, לגלילה החש ות רצועה ו/או חשמליאמצעכלפי מעלה, ב ללנגתריס 
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 ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ טבלהבשל אחד מחדרים  רבתיאו יעופיכולות לה ים, משותפים לשני חדרדלתות/חלונות .ב

 .כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר ס"מ 3על רצפה עד מו בהחלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוג

המורכבים משני לוחות , תקןלפי דרישות ה ותירגיל/בטיח) Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,מ"ד)(למעט מ נותטריי/ וחלונות .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . תכנון)או אחר לפי  מ"מ 6ל ש עם מרווח אויר בעובילפחות, מ"מ  4 (זיגוג בעובי מרווח אוויר ביניהם זכוכית עם

יחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי בנות, מנגנוני פתדיות מוי ם,, גלגליריםצי ,EPDM, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי רים מקורייםתקן ואביז

 לכל במסילות :רשתות .ורףת פקוד העלפי הנחיופלדה,  ם/ינףיהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כבממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

יותקן מטבח באם פונה למרפסת שרות הסגורה בתריס או חלון, חדרים סניטריים ובב בחדר שרות, ונילקיר חיצ גתו דלת מזוג/אבהעדר חלון ו .ד

 .י)(לרפות רפפת כיסו מכניאוורור 

וע קבג לבים בזיגושויתכן פתחים המ יועץ האלומיניום. ו/או יכלתכנון האדר סוג פרופיל, גוון, עפ"י .עשויים אלומיניום תריסיםגרות החלונות והסמ .ה

 ./או קירות מסךמחסום, וש כמעקה/המשמ

 האדריכל.  תירבח "ישקופה או עמומה ("חלב") עפבטיחותית זכוכית תותקן  (באם יש חלונות), ושירותים רחצהבחדרי  .ו

 .בוי אשות כיודריש כלירדאה תכנוןי לפאו רפפות קבועות, /ו כה בדלתמכני ו/או סבאו אוורור /ו) יעשה באמצעות חלון ככל שנרכש מחסן( ור המחסןוראו .ז

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

מ מ" 1.25ל ש בעובי וונתולמגמשקוף בניה מפלדה  .ספר דירהצור דלת ומתחתון, מע ףמברשת ס ,נעה ו"רוזטות"ידית מגן צילינדר, צירים, 

 ת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.לפחות. כנף הדל

  בטחון/אש.לתות ן ויותקנו דרשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכנחיות לפי ה .ת החברהירבח פיגוון ל וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

סגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר שווה ערך בכל היבט חות מודבקים על ממשתי לוה ויה עשלת תהיהדכנף  פנים: מכלולי דלתות .י

המתאים  עשציפוי חיצוני מתוצבע או פורמייקה או גמר ף הדלת. בהתאם לסוג משקו וקנותחוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים י –תפקודי 

בהתאם לתקן ישראלי הדלת יהיה  משקוף. פחותצדדים ל 3-צופה ב(קנט) מת דליקף כנף ההב .ידיות מתכת משני הצדדים , עםיםעמידות במל

בחדרי אמבטיה / מקלחת  ו יהיה עמיד למים. וף לאחר התקנתמשק. המהאטי יכולל פסבגמר תואם לדלת הלבשות פולימרי או עץ  בעל 23מס' 

גוונים לפחות  3גמאות שיוצגו לו מתוך מגוון דוכש מתוך ירת הרובחל גוון:   ת.דלאור, מזוגג בכנף ה-"תפוס פנוי" וצוהר/ צויבובי דמוי מנעול ס

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

 ף,וסבנ ., אין לקבוע סורג קבועהדיירים בקומה)כלל שמש את אמור ל (בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהתח בממ"ד ובפ -ץחילוח תפ .יא

 פתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.שויות המוסמכות כהר ע"י רזוכבפתח שי

 2 -יצוף הממ"ד גבוהים כלת ורסף הדת. וניחיצ /נגררת,ה דלת פלדה אטומה, הנפתחתרחב מוגן הינדלת כניסה למ :רףוהעד פיקולפי דרישות  .יב

 גררות לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים,אחת או שתיים, הנדה כנף פלן הדירה. חלוס ס"מ מעל מפל

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  ,פיקוד העורף)לפי הנחיות (סינון אויר  מערכת התקנת וניתנים לפרוק. ,')נצחסומים בדיסקאות פלדה (פל

תקינתו הרי שמתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  ).2010מאי  (תקנות הג"א צרן.ידות הימ פית המערכת לדוהפרעה מקומית. מי

ד ך ע"י פיקושהוסמכו לכ בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמים ש, יחייבע"י הרוכרוקו יפ לכן, אושרו ע"י פיקוד העורףונבדקו והתקנתו 

מכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל מצוין בתוכניות הה בין הירסתל מקרה של בכלמניעת ספק יודגש כי  העורף.

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.
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 אביזרים הצורך בהתקנתעקב , "נטו"ת פתחים ת מידומבטאואינן ומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' בלה המפורטות בטידות המ – מידות .יג

 מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ות סמויות וכן  רומויים ו/או מסגמלבנים ס ן:כגולימים שמ

  והבניה.  התכנון בתקנות ש דרכנלפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםתחים המתקבלבכל מקרה גודל הפ .)ין(לפי הענ

  

  ם בדירהסניטרי יםכלי תברואה וקנמת – 4טבלה מס'   3.6  

  הערות לאחר טבלה זו)גם (ראה     
  

  מיתקן
מיקום

 חדר רחצה הורים  שרותי אורחים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  ראח

  כיור מטבח
  )/כפולה(בודדת

 

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- --- א' גוס

  ₪זיכוי 
  
 ןיא

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

 כיור רחצה

דות מי
  (בס"מ)

 --- --- משולב בארון 40/50 -כ --- ---

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

 --- --- אין ראה --- ---   ₪זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- --- א' ---  סוג

 --- --- --- --- אין ---   ₪זיכוי 

ז וארג אסלה
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- א' א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
  (בס"מ)

--- --- 
הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 --- ---  וגס
  ריצוף משופע

 (מקלחת)
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ---   ₪זיכוי 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,/חמים ל

  טחהמשו מא

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

 --- --- א' א' א' א'  סוג

 --- --- ראה נספח ג' 'ראה נספח ג ראה נספח ג' אין   ₪יכוי ז

לאמבטיה  סוללה
  ים קרים וחמיםלמ

 --- ---  (ה)סוללה --- --- ---  דגם

 --- --- א' --- --- ---  סוג

 --- --- 'ח גנספראה  --- --- ---   ₪זיכוי 

למקלחת  סוללה
  למים קרים וחמים

טרפוץ אינדרך (-רב --- ---  דגם
 --- --- ---(ה)או סוללה )3דרך 

 --- --- --- א' --- ---  סוג

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

 חדר רחצה הורים  שרותי אורחים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  ראח

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

 לרוולש בדופן חיצונית4פתח "
, ש כביסהמייבמ  ליטת אדיםפ

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
  לוהזנת חשמ

 --- יש --- --- --- ---

  יםהכנה לחיבור מדיח כל
 יקוז כיורבנההכנה משולבת (

  )המטבח
 --- --- --- --- --- יש

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

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

 --- --- --- --- --- ---  (הכנה) מים לחימוםנקודת גז 

  :רותואח טבלהל תערוה

  ם הרכישה).שצורף להסכ במסמך אחרו ה, במפרט מכר זה אבטבל צויןבפועל רק באם (הקיים 

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

 ת לפיתוצר ס"מ. 40/50 -כ מידותברס ח: כיור רחצה ספק, שיבחר ע"י החברה.היצרן/ לפי ):כיור רחצה שולחני (אינטגרלי בהתקנה שטוחה

 חרס, במידות לפי היצרן/ ספק שיבחר ע"י החברה. ים:יכיור נטילת יד החברה. החלטת

מושב) ( :סוי אסלהכילפי החלטת החברה.  תוצרת. 1385עפ"י ת"י  ליטר) 3/6ס, דו כמותי (/חרלוקמונוב ארגז שטיפה :מונחת. : אסלה   )ב(

  .בעל צירי נירוסטה כבד פלסטי

מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה מ" 3.5עובי אקרילי ב מרתהיה מחו אמבטיה:

  מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5 ילופין מפח בעובילח או מפרופילי ברזל מגלוון

עים לניקוז עם שיפו 2279שות ת"י ריין, בגמר העומד בדת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דקלחת לא יפחשטח משטח המ מקלחת:

  המשטח.

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

ת"י ב ועומדתנה ישככל שתוצרת הארץ  כשאחת לפחות סדרות 3לבחירה מתוך  מ.ס" 20לעומק ס"מ לפחות ו 25 -פיה בגובה כתהיינה: 

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

  ות , מידעל מישור משטח העבודה או הכיור והם ימוקמו  פיה ערבלם: פרח/מדג :ם)(כולל חסכמי לכיור/י רחצה, סוללה למים קרים/חמים  (ד)  

שיוצגו ע"י החברה/  לפחות תוצרת הארץ כשאחת סדרות 3ה מתוך ירלבח ס"מ לפחות, 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -באורך כינה: ברז תהי

  .  קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה

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

   ס"מ לפחות ומזלף. 60אנכי באורך י ומוביל ופן, מוט החלקה טלסקצינור שרשורי, מתלה מתכוונ

 60וביל אנכי באורך החלקה טלסקופי ומוט , מכולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונןבציפוי כרום ניקל  , )3רב דרך ( -מהקיר דגם: : למקלחת

   מ.מ" 15מקלחת בקוטר ס"מ וראש  30ייר, זרוע מהקיר באורך פי בחירת הדס"מ לפחות ומזלף. לחילופין ול

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

דית כמותי(ויסות מים לחמים/קרים בעזרת יון קרמי דו יהיו בציפוי כרום ניקל,דגם מערבל מיקסר בעל מנגנ למים חמים וקרים לת סולכל ה-

  ים.כמאחת)ויכללו חס

  .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהם וכיוריהתקנת   (ו)  

  .: לבןגוון הקבועות  (ז)  

  . הזנת חשמלו או שפכים ) וחיבור לקו דלוחין2007אוג'  תיקון -(הל"ת חמים : מים קרים, מיםתוללה כהכנת חיבור למכונת כביס  (ח)  

  רי קצה.בד ללא אביזנחושת בל רתלא נאמר אחרת, צנ באם: הכנה לנק' גז  )ט(  

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

  למניעת  ישעומדים בתקן ישראל קבועותלרכוש  הרוכש, לבחור אוהחברה, באחריות  בחרממ באם אינם -קבועות רחצה (אגנית/אמבטיה)  )יא(  

  .  R-11 -ולא פחות מ חלקהה

  = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.  פרח קבוע. תוך שרוולמ ראש ברז הנשלףף = נשל  )יב(  

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

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

  הכביסה יש להשתמש במייבש כביסה הפועל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות /לח, ממיבש ת אויר חםיקבהעדר חיבור לינ =קונדנסר) יג(

  דירה ר חם לחלל הקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדיין נפלט אויאיסוף המחייב רי יכלל מהנפלטת בעת תהליך הייבוש נפלטת כמים א

  בסמוך למכונה.
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  נים למערכות הקצה הסטנדרטיות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו').ניקוז מתוכנת המים והפקחשבון כי מערכת הסיש לקחת ב  )יד(

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

  הניקוז ברצפה. מים לקיבולתטת ממפל הפלבין כמות המים הנ לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמהעלול 

  תאימים כגון לנקוט באמצעים מ יש קה,) הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלטו(  

   לקה.הדבקת מדבקות המיועדות למניעת הח     

הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לא תמש בכירייםל, יש להשכלבסמיכות לחלון וב ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים  )טז(  

  להבה/ות הבישול.  רצוני של          
  

  זה  או במסמך אחר , במפרט מכרבהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה ביהם יש התייחסותלג נים(מובהר כי ציוד ומתק

  ישה).שצורף להסכם הרכ 

  

  , ברצפה, הבניין) משותפים לכללו(בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : אחר בדירה, לכל צורךציה נוספים רי אינסטליזאב   3.6.1  

  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש).  ום(מיק כיבוי,יתכן מתזי האינסטלציה.  ם וכמות עפ"י החלטת מהנדסבמיקו, מוך לתקרהבס או בקירות    

  בין  להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזידס האינסטלציה. ניקוז למזגן מי החלטת מהנלפ ,מיקוםב ארון למחלקי מים    

  . יידלמאהמיועד מיקום ד ה, עהמיקום המיועד למעבה    

  

  הערה:    

  דמוי ו בליטות צרי מבודד ואסטטי ויהתקנת כיסוידרשו), יתכן ויחייבו ל שככבוי, (כי הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי    

  , כרבתכנית המ בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנוו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,או "ספסלים"" ודים או קורותעמ"    

  כנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.סומנו ומאילוצי תו שא    

  פתחי  וידרשויתכן  ןבנייהם לגובה ריציה בקולטנים העובכי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלקחת בחשבון יש ל ,בנוסף    

  קה.חזות יגישה לצרכ ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין לחסום אותם ויש לאפשר שיידרביקורת, ולכן בדירות בהם     

  

  

קנת המערכת הת. תהיה לפי הוראות כל דיןמאולצת  ארית משותפתבאמצעות מערכת סולהספקת מים חמים לדירות : מיםום חימ   3.6.2

  .גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המים (טיימר)לרבות  579תקן ישראלי אם לדרישות תהיה בהת יתהסולאר

  מן (טיימר) הכולל מפסק התקן קוצב זמערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי וה (דוד) המחובר לגירל אלכל דירה יותקן מיכ

  לה.פען מראש את זמני ההבמאפשר לתכנ

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

    ום המים (טיימר).חימן לזמ

גג  או להבסמוך שירות או ת במרפסבמקום מוסתר אך נגיש כגון : ודמיקום הד ;םליטרי 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה (דוד) 

      מהנדס האינסטלציה. וןתכניון לפי על

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

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

  (מיקום לפי החלטת החברה).: יש דירהלמונה מים להכנה   3.6.5

   לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.Pדה מגולוונת, פקסגול, : פלם וקרים: מים חמיותחומר הצינור  3.6.6

  : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

   .יש: נקודת הגז במטבחה ממקור הגז ועד דירז בצנרת ג  3.6.7

  : יש.הכנה למונה גז לדירה  3.6.8

  

   ה:הער  

בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז הראשית צנרת גז ול יכלהדירה ר מחיהחלטת החברה.  הגז בדירה, הינו לפינק' מיקום   

  וכן הכנה למונה גז דירתי.  במטבח

ן מלאי ותשלומים ונים, פיקדו, מיסים, ריכוז ממונה התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון, חברים, מאריכיםר מעבום מחיר הדירה אינו כולל תשלו  

הגז המורשית ע"י החברה לפעול ' אותם ישלם הקונה ישירות לחב לחיבור הגז,עצמו  ונההמורך התקנת המונה ונוספים הנדרשים לצ  

   הדירה.ד), כלולה במחיר בלבנה צנרת אספקת גז מושחלת בשרוול פלסטי (הכ בבניין.  
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 )בלה זוטערות לאחר (ראה ה מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 
  

  נספח ג'פון, ראה טלבית תקע ונקודות  מחיר זיכוי לנקודות מאור,
  

  קוםמי

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;תקשורתק' נ
 .ןנק' טלפו

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

 לדירה כניסה
  אהמבו או

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום -
תאורה ללובי מפסק  -

  .דר מדרגות/חקומתי
  .ל דירתילוח חשמ -
ארון תקשורת כולל  -

   .שקע
  טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 דיור חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

תוספת  - לי חשמתריס 
מל להפעלת נקודת חש

  התריס.

  פרוזדור

2  
(כולל מפסק 

  מחליף)
1  -  -  -  

 3זדור באורך מעל בפרו
ולל מ' או בפרוזדור הכ

ודות נק 2פניית "ר", 
  ליף.לפחות + מח מאור

  1  מטבח

6  
(אחד מהם 
כפול, אחד 
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

מהם מוגן 
בדרגה 
  רגילה)

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

השקעים, בתי ום מיק
יהיה מעל  התקע

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

ו המטבח יותקנלתכנון 
שקעי כח נפרדים 
  ררלמדיח, לתנור, למק

שינה  חדר
   םהורי

1  
מפסק (כולל 

 מחליף
  ) למנורה

  

4  
(שניים ליד 

  המיטה)
-  1  1  

אינטרקום (נק'  -
  שמע/דיבור בלבד)

   רחצה חדר
  הורים

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

תקע  בית(
  לתנור)

-  

התקן קוצב זמן + 
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  -  1  1  -  3  1  דר שינהח

  /ד"ממ
  ח. שינה

מנורה לפי 
 הנחיות

  ףיקוד העורפ
3  -  1  1  

פיקוד  תקנותפי ל
  העורף

  חדר רחצה
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
וד לד הכולל מפסק

 השמש במיקום עפ"י
  התכנון. 

  + אוורור מכני

  -  -  -  -  1  שירותים
  ר חלון,בהעד

ה לנק' אוורור מכני הכנ
  דרש.+ מפסק היכן שני

  1  מרפסת שרות
  )(מוגן מים

-  -  

2  
  ן מיםמוג

  (מכונת כביסה,
  מייבש כביסה)

-  -  

רחבה 
  מרוצפת

1  
  (מוגן)

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
כולל תריס חשמלי + 

ן פתיחה גנומנ מפסק +
  ידני.
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  קוםמי

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;תקשורתק' נ
 .ןנק' טלפו

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

  חסןמ
(ככל 
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
ן תחובר לשעו המחסן

החשמל הדירתי אליו 
  משויך המחסן.

 ו לחילופין שהזנותא
ל חשמל של כה

חוברו למונה המחסנים י
משותף ונפרד 

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

  בחירתו.

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  

(פקט הכנה 
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   הערות לטבלה ואחרות

 אחת.קודת הדלקה ), כולל נרהאהיל/ ארמטו -יסוירה על גבי קיר או תקרה (ללא נורה וכבית נו = רהנקודת מאור קיר/ תק )א(

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

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  פנל אחד, נספר כל שקע בנפרד).ם או יותר ב(שני שקעי לזון מזרם חשמל רגיהני שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  )מאור (רגיל בית תקע  )ג(

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  פתושאינם תוסור (בתקרה או קיר), המצוינים בסעיף א' של נקודות המא קההדלן התאור בלבד לאופ נקודת מאור הדלקה כפולה= )ד(

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה ודותנק

 ושאינם בהכרח נקודה/ות "כוח". י מעגל חשמלי נפרד (כל נק' במעגל נפרד),צא/ים על גבע/ים" הנמשק" = תקע מעגל נפרדבית  )ה(

 .הגנה גבוהה בדרגתרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים ע מוגן שאינו בהכתק ביתאו אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  )ו(

בין מחשבים,  –כוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת ) או לחוד וד (קומפלטיחנקודות ב 3= מחשב)( טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  )ז(

. /אינטרנטללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםי כבלים.  בור לקליטת שידורלחיות חיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשר –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  רההכנה בקית התקשורת ועד נקוד מריכוז שורת תכלול צינור וחוט משיכהנקודת התק

 .)לפי העניין עמדת שומרלנה או למבסה דלת כנילנקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים (נקודת טלפון פנים (אינטרקום)=  )ח(

  מ"מ.  2.5כבלים  , מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עםדל חשמלי נפרעל גבי מעג בית תקע כוח = נקודת כח )ט(

הכנה לנק' תקשורת (מחשב) מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  חרת הכוונה לצנרת ("שרוול") וחוט משיכה בלבד.ם לא צוין אבאהכנה"= " )י(

פק למניעת סולא "תנור להט" (ספירלי).  "מפזר חום" יותקן (באחריות הדייר),מעל דלת חדר הרחצה נמצאת  הכנה לתנור חימוםם הבא בקיר.

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

דליקים/מכבים את אותה/ם יחוק ביניהם, אך משונים הנמצאים ברים פרדנקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נ =חליףמ )יא(

 מאור. תנקודה/ו

 חשמל.ת מהנדס השוהנחיות החוק ודרי בעקבות נו שינויים במיקום וסוג הנק'יתכ )יב(

ירות יש וברתחתותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  בדירת )יג(

 הדירתי.ט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל את כל החיוו. הנקודה תכלול 2.5/5אזי בלוח החשמל ותחווט בכבל למפסק תלת פ

 

  יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרנים לגביהם ציוד ומתקי (מובהר כ

  ).ישהשצורף להסכם הרכ 

  

  לילה  מנגנון שבת לתאורתובחדר מדרגות אור חצן להדלקת ל .יש: ת מאורוגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקודחדר מדר   3.7.1  

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

  .ת) בדירה על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר)שרוולים (צינורו כנתה: טלפון חוץ  3.7.2  

  לפי החלטת החברה. , או אחרזמזם צליל: .לחצן מון: סוג:פע  3.7.3  

  , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגקעזרי הדלקה/שאבי  3.7.4  
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לפי   מיקום:: יש בתוך הדירה ,(כולל שקע רגיל) רתידי ולוח תקשורת מודולים) 6-(כולל השארת מקום פנוי לדירתי  לוח חשמל  3.7.5   

  אין.שעון שבת: : יש. חתמפסקי פ מל.החש  תכנון מהנדס    

                              וצב זמן.כולל ק  יש.: חשמליש/שממים,  ת חשמל לדודנקוד  3.7.6  

  .אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה)מנה והתקנת מונה הז וללמחיר הדירה אינו כאמפר. ( 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7  

  ה הראשית בקומתת דלת הכניסחצן לפתיחל , כוללשמע דיבור ם(אינטרקו .5 : כמפורט בטבלהמיקוםש, : יאינטרקוםמערכת   3.7.8  

  בחדר שינה הורים). רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה    

  ן.אי :ת)פרדמערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור (נ  3.7.9  

   זיה רב ערוציתקליטת טלוויללחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהנה לקליטת שידורי הכ  3.7.10  

.  לחילופין )אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבונה ישירות לם ע"י הקשויבור בפועל  אשר יללא ממיר וללא ח(     

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

  ת זה).מספק שרו    

  :מיתקנים אחרים     3.7.11  

צריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל  ר ולבקרה שלרכת לניטומעבכל דירה תותקן   -

  ם.זנת תעריפי החשמל המשתניההישראלית ותאפשר 

  :רכת תכלולהמע

  מלי, מודד זרם חשרכיב העל ת מדידה בלוח החשמל הדירתית אשר מתבססת יחיד 

  .אלחוטי רת לשידורשויחידת תקלת פאזי) (שלושה חיישני זרם עבור לוח ת

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

לפחות את  הצג יציגמהרצפה מ',  1.5במקום נגיש ובגובה  כניסה/ במבואת ההכניסהלת לד הצג יותקן בפנים הדירה בסמוך

  הכספית.  תםואת עלו(בקוט"ש)  והמצטברת השוטפת תוני צריכת האנרגיהנ

  .3.5ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף  ./יםחשמלי ריס/יםחיבור לת  -

  

  מתקני קירור / חימום, בדירה:.         4  

  :תכלול אשר ,פאזי תלת נדרטיתסט אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה יש,ן. אי זימרכ דירתי מיני רוויג אמיזו  4.1  

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

  ;הדירה חלקי

                    המתוכנן קוםהמי בין הרצפה במילוי ונעה נסת בקירמוכ חשמלי דופיקו נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע      .2                   

   מוצא .יסההכב לניקוז מסתור או פהרצ למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                            

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

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

  .אוויר מיזוג מהנדס ידי על המערכת לתכנון תאםבה יהיה ההכנות םיקומ      . 4                  

  .המעבים / בההמע למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

  ההכנה תכלול: , תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד. במקרה זהד העורףור פיקובאיש       .6   

  ח החשמל. מלורה נקודת חשמל נפרדת הזנה ישי -                    

  ור ייסגר במכסה.אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינלממ"ד ועד  צנרת ניקו מים, מנקודה בקיר מחוץ -                    

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

  ס מיזוג האויר.הנדן מכל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנו -                            

  

   ללכ מיזוג שרמאפ אינו הדירה וןתכנ האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי עלש ככללעיל. ) 6( 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל  4.2  

   לכ את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה    

  .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל רבותל הנדרשות תשתיותה    

   .יןארתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין: זוג אויר דימי  4.3

    .: איןגזהפועל בם מותנור חי    4.4

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

  .יןא: רדיאטורים    4.6

  : אין.חשמליים קונבקטורים    4.7
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  .: איןחימום תת רצפתי    4.8

  : אין.םיתקנים אחרימ    4.9
  
  

  
  :יחות בדירה, במחסןסידורי כיבוי אש ובט*  .5

  .: יש(באם נרכש) במחסן .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר טומטית (ספרינקלרים):כת כיבוי אש אומער  5.1   

  ."י רשות הכבאותש עדריככל שי: גלאי עשן  5.2   

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

  ,ותע"י רשות הכבא דרשייכל שכ ,עליהם יפוי/ציפוילרבות ח ,כיבוי ובטיחות אלו גילוי, סידוריתקנת * ה    

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

  

  תוח ושונות:פי דותעבו  .6

  חניה  6.1  

                           : בתחום המגרש;כולםבניה. לפי היתר ה :לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה  6.1.1     

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

  כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום י היתר הבניהלפ: חניות מספר, יש :ת)חניה לנכים (פרטית/משותפ  6.1.2     

  נכה (עם הצגת תג נכה רשמי   מכר לרוכש דירהלהיתר, תיה פיתוח ובנספח החניה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/חניי               

  לדייר שאינו נכה. וגם הבנייניםירי ל דכל נכה, בין  מטעם משרד התחבורה), ובהעדר רוכש                                

  ש.י :מערכת תאורה יכל.לפי הנחיות האדר, / אבנים משתלבותלקמוח בטון ה:חניה לא מקור גמר רצפת  6.1.3    

  יש.: הכבישגישה לחניה מ  6.1.4    

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

   אין. :החנילבכניסה מחסום   6.1.6    

  המגרש פיתוח  6.2  

   מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  יהיה ניסהכ שביל  .יןיבנכל ל עד למבואת הכניסה שבילים/חיצוני חבהר תתוכנן רשהמג בתחום                               

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

  .לבות/ אבן טבעיתמשתים : בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנשבילים: חומר גמר  6.2.1    

  .בהיר וןככל הניתן בעל גו הריצוף יהיה ים משתלבות/ אבן טבעית.אספלט/ אבנ : בטון/ גרנוליט/: חומר גמר/ מדרגותשבילים  6.2.2

  ם גינון חסכוני במים בהתא (על פי תוכנית אדריכל הפיתוח) .יש :צמחיה(על פי סימון בתכנית  מצורפת). .יש: תפתחצר משו  6.2.3     

   להנחיות משרד החקלאות.                                

  חסכוני במים בהתאם פיתוח) גינון  ית אדריכלכניש. (על פי ת חיה:צמ .) (על פי סימון בתכנית מצורפת. יש: משותפת חצר  6.2.4    

  להנחיות משרד החקלאות.

  . )לא מגונן וללא מערכת השקיה לשטח הונהכו, המכר (חצרית וכנלפי ת :יציאה לחצר מחדר; יש: ות הגןה/חצר, צמודה לדיר  6.2.5    

  ע"י הרוכש בעתיעשה  ן )יימים משולי הבנ חקתניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות (להרדור שיפועי : סיהערה      

  . סידור הגינה הפרטית       

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

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

  מ"ר. 7-לא פחות מ: יש, בשטח ןות גה/ודה לדירבחצר הצמ צףמשטח מרו  6.2.7    

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

  .ולפי קביעת החברה ת הפיתוח המאושרתלפי תוכניממוצע  ובהבג      

  אין.): בחלקה קומה פתוחהלשת (עמודים מפו קומת  6.2.9    

  

  ערכות משותפותמ  .7

  מערכת גז:  7.1  

  המתואר בתוכנית  ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת /יצובר באמצעות סידור מרכזי ה לאספקת גז:הכנ    7.1.1    

  ת הנאה וזיק נהידת הצורך תינתבמ המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או קום אחר שיקבע ע"י החברהאו הבניין או במירש המג      

   קתה.זוהנחת צנרת הגז ותחל       

  בבעלות חברת הגז.הינם וצנרת אספקת הגז  ,צובר/י הגז כאמורמובהר בזאת כי       
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  ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז   7.1.2    

  ).3.6(סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. הדירהת אספקת גז בתוך צנר  37.1.    

  

  :בוי אשסידורים לכי  7.2  

  ת יועץ הבטיחות.הכיבוי והנחיו רשות ישותדרלפי  :חדרי מדרגותמערכת להפעלת לחץ ב  7.2.1    

  .חותרשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטילפי דרישות  :במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן   7.2.2    

  הנחיות יועץ הבטיחות.ות הכיבוי ולפי דרישות רש :מתזים (ספרינקלרים) –וי אוטומטית מערכת כיב  7.2.3    

  ות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.: לפי דרישולתןכיבוי ותכי כיבוי לרבות ארגז עמדות  7.2.4    

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

  

  יבוי בשטחים משותפים) וארונות כי (הידרנטים, ברזי כיבואש כיבויו גילוי מערכותהכבאות, לרבות כל סידורי הערה:         

  ת רשות הכבאות.כמות לפי דרישומיקום ו ,יםפרטי או                
  

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

  אין.: להזנת הדירות)( ג אוויר מרכזיתיזות ממערכ  7.4  

  .אין דיירים:ים לשימוש המערכת מיזוג אויר בחדר/  7.5  

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

  .816  י"ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית עלותב ויהיו הבנייניםכל ד לבמקבץ אחאו  , בנייןכל ל                    

 : מיתקנים אחרים  7.7  

  חדר/ים לשימוש כלל  בחלקים משותפים),(ה תאור ם, מערכותמאגר מי, יםשנא ח., ת מיםשאבומערכות סניקה ומ    

  תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  וכמות: מיקום .וכו' נייןהב ובתסמוכים לט בבנייניםאו  נים סמוכים,יבבניין ולטובת בני הדיירים    

  

  כות תשתיתהמבנה למער חיבור  .8

  לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל רדנפ מונה מיםש; : ילבית יאשרמונה מים : יש; יחיבור לקו מים מרכז  8.1   

  יש. חיבור לביוב מרכזי:  8.2   

  לא כולל התקנת מונה.ש. ; יות חברת החשמלוראלה בהתאם ,חיבור הבניין לרשת החשמל  8.3   

  .ניםירה לחב' הטלפוחיבור הד ללכוקשה להיתר): לא תכנון והבניה (בבהתאם לתקנות ה :ניםלרשת הטלפו הכנה לחיבור הבניין  8.4   

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

  עבודות שביצועם בפועל ר הרכישה. במחי כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תכללי הגובל במגרשוח פית  8.6   

  באחריות החברה.מית אינם קויעשה ע"י הרשות המ    

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

  .תהרשות המקומי ע"י: פינוי אשפה    

    

  רכוש משותף  .9

  :תיאור הרכוש המשותף  9.1  

  סומנו כמשותפים בתוכנית המכר. באם: שותפיםמקומות חניה מ    9.1.1     

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

  לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות  9.1.3     

  .: ישהניסת כמבואה (לובי) בקומ  9.1.4     

  יש. : מבואה (לובי) קומתית  9.1.5     

  כל בניין.ב 1(מספר):  חדרי מדרגות  9.1.6     
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  כל בניין.ב 1: ליותמעמספר : יש; מעליות: יש; פיר מעלית  9.1.7     

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

  ממ"דים. -ייםירתם דיש מרחבים מוגני אין. :ממ"ק/ מקלט  9.1.9     

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

  משאבות, חדר ות סחרור, יות, משאבארמערכות סול :כגון )שותפותמ ו/אוערכות טכניות (פרטיות : יש מל הגגמיתקנים ע  9.1.11    

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

  .; ישללא גינוןשטח  : יש.המגרש ומיבתחושטח פתוח  חצר  9.1.12     

  ותף כרכוש מש יםמסומנהבמפרט זה,  כמפורט בפרקים אחרים: נם רכוש משותףשל הבית שהימיתקנים וחלקים נוספים   9.1.13     

  ות המכר.בתוכני      

  

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

  , (מילוט).י מדרגות/חדר  9.2.1    

  טכנית. ומהק  9.2.2    

  גישה לחניה משותפת.  9.2.3     

  לובי בקומת כניסה.  9.2.4    

  קומתי. לובי  9.2.5    

  על הגג. המשותפים)( ל המיתקנים השוניםגישה מחדר מדרגות א  9.2.6    

  גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.  9.2.7    

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

  .על הגג משותפים פוס על ידי מיתקניםהת –חלק הגג   9.2.9    

  .יותמעל  9.2.10    

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

  ע"י החברה כרכוש משותף. ככל שיוגדרו: רחלק אח  9.2.12    
  

  בית משותף  9.3  

  ר דירה בבית משותף או בבית מכר דירות), המוכק החו –(להלן  1974 – דלחוק המכר (דירות), התשל" 6בהתאם לסעיף   (א)    

   ל התקנון המצויש ה הוראהשנעל הבית מבטל או מתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל ית משותף וההמיועד להירשם כב       

  אלה העניינים:; וייןאותו ענ המכר פרטים על המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה       

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף;  )1(       

  המשותף הצמוד לדירה; החלק ברכוש שיעורו של  )2(      

  ויבים בקשר אליו;ובשירותים המח ית המשותףהבההשתתפות בהוצאות שיעור   )3(      

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  )4(      

  (א) לחוק המכר דירות;3רך האמור בסעיף בד בצוכל עניין אחר שקבע שר השיכון   )5(      

  כמי שהתחייב זה המכר, חוהו, על אף האמור בניינים המנויים בסעיף  קטן (א) יראול עניין מהעמוכר שלא מסר פרטים ע  (ב)    

  שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף.        

  

  רה:לדיוד שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמ  9.4

  ל כל ש) לשטח 5במפרט מכר זה פרק א' סעיף ובה כמפורט כל האפשר ליחס שבין שטח הדירה (כהגדרתה ואופן חישיהיה קרוב כ  

   כפי שיידרש על ידי כל רשות  תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף, זאת בכפוף לכל ,ר בבנייןיויחידות הד   

טחים הצמודים לדירה ו בחשבון השישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחבחוע בתקנון, כי לקבאי המוכר רשמוסמכת. 

  .)6זה פרק א' סעיף (כהגדרתם במפרט 
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  דבר ניהול הבית:קבלת החלטות ב סדרי  9.5

  .1969 -יהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט  

  

  :קשר אליורותים המחויבים בבשיף ושיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשות  9.6

  ל דירה.תף הצמוד לכיהיה על פי שיעורו של החלק ברכוש המשו  

לום חלקן היחסי ברכיב ההוצאות הקבועות של אחזקת בתשיחויבו ועל שימוש בפ הןהמוכר ולא יעשה ב דירות שהחזקה בהן תהיה בידי

שותף, אשר המוכר יהיה פטור מתשלומן על ביחס לרכוש המבפוכה הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין צרי

  .אמור בתקנון המצוית מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן כאמורות, וזאביחס לדירות ה

  
  או שיוחזרו לרכוש המשותף):/ם מהרכוש המשותף (וים המוצאיהחלק  9.7

  כניות המצ"ב נים בתם הבאים אשר מסומטחיהש ותףמהרכוש המש יוצאו, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה        

   ם המכר.ר ו/או בהסכו/או מצוינים במפרט המכ       

  בבית המשותף לפי קביעתה של החברה.ו לדירות תף ויוצמדשומוצאים מהרכוש המ מקומות החניה שבתחום המגרש .א

צאו מהרכוש כל השטחים שהוכן ו. ברההח המחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה של .ב

  בית המשותף.המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום ה

  לעיל). 9.2.9יף מרפסות וגגות (למעט החלק כאמור בסע .ג

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

 תחול על       וספת החלה ו/או שר נעי יןיכל זכויות הבניה אשר אושרו ו/או יאושרו לבנייה במגרש לפי התב"ע, ולפי כל תכניות בנ .ה

  ן עיר שיאשרו בעתיד. יפי תכניות בניייווצרו על הקרקע, וכן זכויות בניה עתידיות ש

שבבעלות המוכרת  כל החניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתא לא יוצמדות המשותף ביככל שבעת רישום ה .ו

 כמפורט לעיל.

  

  

  

   ____________      ____________      ____________  

  רחתימת המוכ        תאריך              חתימת הקונה          

  

  

  

  

  

  ף.בית המשותה רו לקונה ולנציגותמסמכים נוספים שיועב  נספח א'
  ואזהרות.הערות כלליות   'נספח ב

  .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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  ותדירי המסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעל – 'נספח א

  

  ות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:תוכני  10.1   

  דירה.היות) של (חיצונות ידות כלליוממידות של כל חדר  הכוללת 1:50 -רה בקנה מידה לא קטן מתכנית הדי  10.1.1     

  ה.קומהמשותף בהכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מתכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קט  10.1.2     

  בקומה.המשותף ימון הרכוש הכוללת ס 1:100 -קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מתכנית   10.1.3     

  הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -נה מידה לא קטן מרתף בקת משות; קומוולת כניסה/ קומות מפתכניות קומ  10.1.4     

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

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

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250מידה  בניה בקנהר בלת היתהמקומית לקתכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות   10.1.6     

  וגינות צמודות.
  

  בהתאם לכל דין לרבות על פימסור רי הגימור, שיש לחומול תורכלכל המע ושימוש בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה  10.2   

  ת בעניין:חוק המכר דירו     

  ם.בי הדירה על גימורפעולות שוטפות לתחזוקת כל רכי  (א)     

  מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, השירות המותקנות בדירה לרבות  לת ותחזוקה מונעת של מערכותחזוקה כולת  (ב)     

  ות וכיוצא באלה.כנירוממערכות אלקט      

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

  ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.מות יצרן/, לרבות שנים בדירהתקציוד ומערכות המו מפרט טכני ותעודות אחריות של  (ד)     
  

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

  עניין:בת המכר דירופי חוק  לכל דין לרבות על למסור בהתאםהבניין שיש חובה     

  ת כל רכיבי הבניין על גימורם.ות לתחזוקולות שוטפפע  (א)     

  רכות מיזוג יחות, מעליות, מעבט כותמערהשירות המותקנות בבניין לרבות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות   (ב)     

  באלה.צא ואוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי      

  ת.שואם נדר ותקופתיות,אפיון ביקורות שוטפות תדירות ו  (ג)     

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

  מיליה.יפקסומספר  ין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפוןהמתכננים של הבניות צו רשימת  (ה)     

  מל ותקשורת, מערכות בטיחות חשיטרית, סטלציה סנינות בלבד של אמשותפ) למערכות הAS MADEתכניות עדות (  ו)(     

  ור ל רוכש הדירה האמה עלפיהמוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ו ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.      

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

  

  

  

  

  לעיל, יראו החברה  10.3תוכניות והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעיף ל לידיו הלקב ראשוןה סרב הרוכש )1(    

  ניהול (באם תפעל  ית ו/או חב'ת למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הב. החברה תהא רשאיכן שותכעמדה בחובתה לע        

  בבניין).        
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  ואזהרות ות כלליותערה –נספח ב'   

  הערות כלליות למבנה ולדירה  

  

 .בנה ולדירהלמ ניםבוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכו הבסיסי (כלשונו בצו מכר דירות), בטופס המפרט .1

  .הישראליבניה והתקן מוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והכל ה .2

זית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת אנטנה מרכיין ו/או בנקנת מתקן לאנטנה בהחברה תהא פטורה מחובת הת .3

 להוראות כל דין. פוףלווין, בכ

 טחי התקרה האטומיםרת מרתף, ששחניה של הבניין ממוקמים מעל תקון ו/או שטחי מסעה/דוע לו ששטחי גינוי לו הוסברשהקונה מצהיר  .4

כדי לגרום לשינוי  ו/או בנייה ו/או התקנת מערכות ו/או פעולות כגון אלה, שיש בהן /או הריסהת שתילה ולואו להיפגע עקב פעועלולים להינזק ו/

 באיטום המרתף או כדומה.  ניקוז ו/או פגיעהוי שינבמצב התקרה על מרכיביה, כגון 

כולה או חלקה כר. החצר מטעם המו יה"י מהנדס האינסטלצבמיקום שייקבע עשוחות ביוב וניקוז  פרטית תהינההקונה מודע לכך שבחצר ה .5

וכן וע באיטום המרתף לפגלא ס"מ טוף ו/או פרלייט ו/או אחר. על הקונה להקפיד ש 30נמצאת מעל מרתף חניה. עומק המילוי המינימלי 

צמחיה ת אך לא רק, אי שתיל, לרבות ר עוברות בחצר הפרטית כאמור(אם יש) אש מתחייב הקונה לאפשר תיקונים במערכות המשותפות

 .למניעת קינון חרקים חודרניים וביצוע ריסוס תקופתית שורשים בעל

ייתכן מעבר מערכות מים, תוכניות המכר. כמו כן בהכרח מסומנים ב ינם, אמערכת שלד הבנין (עמודים, קירות נושאים, קירות בטחון וכו') .6

הודע לקונה, כי  מוקדמת. בדיקהוכו'), מחייב  ה, פתיחה,נוי (הריסשילכן כל ומחיצות.  שורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירותחשמל, תק ב,ביו

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

רת הניקוז, שוחות ביוב, מנוב, צנרת , צנרת בימלנרת מים, צנרת חשצן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: מערכות שאינהמשותפות ושל 

טחים ציבוריים, טחים משותפים ובשבש ית,מ.א. ואוורור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בדירה, המחסנים, וחצרות, בחניה פרט

ה אחרת ו/או סגירתקרה קלה ב ערכות כאמור יכוסוניות, לפי החלטת היועצים הטכניים. מלמצויין בתכבקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/ 

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

(ברזל) וכן התחמצנות מינרלים  ,"עיניים" ם, גוון, גידים,בדלי מרקכגון: ה יותטבעיתכנו תופעות ובכפוף לתקנים, באבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .7

 .מוי חלודהת בכתמים דוטאהמתב

בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות . חות מהנדרש בתקנים הישראלייםידות לא פפוגות) במ( יצוף יעשו מרווחיםבחיפוי ובר .8

 .(גרונגים)

 ת.ות או סגורוים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחנים דירתיים חומרמחסן בחל איסור חמור לאחס .9

 רה לקונה.נמסרה הדים ה או מי מטעמו בטרעבודות בדירה ע"י הקונ יבוצעולא  .10

כאמור לו ם אלכלי המינימליים עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישהלאחר קבלת החזקה, החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה  .11

 אלו. החברה לא תהיה אחראית לחריגה ממידותיודגש כי,  . למניעת ספק3 חלק 1205ת למתקני תברואה) ובת"י אובהל"ת (הור

יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  "י הדייריםרכשו עשי שקיימים),ל (ככ במחסנים .12

 ד למחסנים בלבדונפר רכוש המשותףמה שה הזנת החשמל למחסנים תע

אך לא  היצור הפרעל ינים החלל ועלוליםבאם יותקנו באזור תליית כביסה, מקט יזוג האווירשל דוד המים החמים ויח' מ מםמיקו  .13

 חות מן הקבוע במפרט.פ

 )Aם לא תעלה על (שלהעש באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הר .14

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

 EMDV 50נדרש יהיה להתקין אך ורק מעבים שקטים כדווגמת   C-ו Bבדירות צפוניות של בניינים ה, האקוסטיק חיות יועץהנ

SQ 54עשם לא עולה על ה ערך אשר מפלס רשוואו של חברת אלקטרהdB(a) .(בשעות הלילה) 

ם בחזיתו או במראהו או או הפוגעיהדירה ו/ שלהנוגע לצד חיצוני חל עליו איסור מוחלט לבצע כל שינוי יר שהוסבר שהקונה מצה .15

יה ו/או הריצוף ו/או הבנ בותבשכברכוש המשותף או בשלד הבניין, בייעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שינויים 

גון אלה, כ ו/או פעולות דירותשקועים בתוך קירות הפרדה בין  וכד',פלזמה  T.V מסכי רמקולים, התקנת מערכות, לרבות התקנת

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

 נזקים ולתלונות שיהיו בגין פעולות ושינויים אלו.ה אחריות כלשהי לתהילא למוכר 

פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו הבניין,  מו לחומרילשהו שיגרכ זקבדן, מחסור או נוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאומוסכם כי המ .16

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

 התוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.והאביזרים והפריטים ,
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באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת המוגן,  בוורר המרחלאשוב להדגיש כי יש ח .17

 .וגןוי המרחב המ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשבאגרגטים (חצץ אצהימלל לסלק שרידי גז ראדון אשר עלו

שר ישמש את כלל הדיירים בקומה בעתות חרום לצורך מעבר חיצוני א דלת חילוץ/ בניין, ימוקם חלוןיתכן ובאחת מהדירות בכל קומה ב .18

סורג קבוע בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את  חייב כי לא ייקבעמת וץ,ומילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/ דלת החיל

 חלון/ דלת החילוץ.ר בדירה אל המעב

גינות, ות המשרתות את כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון: ערכות אחרצנרת או מו תכנו שוחות ביוב אהודע לקונה, כי י .19

 החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט.קומן יקבעו עפ"י ומירן חניות, מחסנים, ומרפסות פרטיות, מספ

תחי ביקורת, השייכים לכלל ד') וכן פניקוז וכ ב,ת צנרות (מים, ביועוברואו המחסן או החניה, יתכן ורה, דיה תך לתקרקירות ובסמו ברצפה, .20

  .על כל המשתמע מכךן, ניילאפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי הע מחויבהבניין, ומהווים חלקים משותפים. הקונה 

התאם המגרש, ב טחבמגרש ועל חשבון שבזק, טל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו  ונות (חשמל,פילרים (גומחות) עירוניים ושוחות של מערכות הש .21

 יות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.לתכנ

, הועדה המקומית לתכנון ובניה מוכר לפעול במבנהי הע" אישור חברת הגז שנבחרהבתכנון והי גז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי /מיקום צובר .22

 .ומשרד העבודה

 ולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.שתלבת" עלחי "אבן מרינסיעה המרוצפים באדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי ברכבים כבה נסיע .23

לגרוע מכמות מקומות החניה  והכל מבלישויות, הר שוריתכנו שינויים במספר מקומות החניה בפרויקט ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אי .24

 הכלולה בממכר.

 .םפי חניה תת קרקעיים המונעים בגז פחמימני (גפ"מ), למרתכניסה לרכביאסורה ה .25

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

בהתאם לאילוצי התכנון, סופיים, שום וחלוקה ם, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רי, והחלקים הצמודיתוחהפיגבולות המגרש,  .27

 .ותהרשוי וע ולדרישותהביצ

דה וטרם חתימת החוזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כבר ר ספק במילמען הס .28

נה ו/או דרישה ו/או זכות תהיה כל טע מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא חירה. הקבלן יבחרר באפשהושלם, לא תת

 קבלן.ה חלפה בעקבות בחירתבחירה או ה

 תגברנה 8.12.2016 - 10[מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1רה בין הוראות המפרט להוראות נספח ג'רה של סתיבמק ,[
 לכל דין. פוףבכ הוראות הנספח,

 
 ין המפרט לעילו/או המכרז (להלן:"ההוראות") לב יותהקוגנט הדיןהוראות במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או ן, כמו כ-

  . .ה ההוראותרנתגב
 

______________  ______  
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   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו
  
  

  הערות מיוחדות

   08.12.2016  -  10ן מהדורה במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכאך ורק הנדרשים  ינםו האל ריכוז זיכויים .1

  כוללים מע"מ.  לןלההמחירים הנקובים  .2

ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/ הקבלן אלו  ש הדירה להודיע לחברה/קבלן, על רצונו  לנצל זכותו לזיכוייםן שעל רוכועד האחרוהמ .3

  .הביום החתימ

  ל דין.האמור תתקבל כוויתור לזכותו זו על פי כ מועדעד ה הדירההודעת רוכש אי  .4

ו/או גורמים לעיכוב קנים ו/או פוגעים בבטיחות וק ובתבח,הרשויות  שתבדרישאינם עומדים עת ספק יודגש כי לא יאושרו שינויים למני .5

  בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.

, התקנת ינו ספק החברהבחים אחר שא,ובחירת הרוכש (הדייר) להתקשר עם ספק מטמתוכננים מטבח הן ארונות הבגיוי ניצול זיכ .6

  רוכש ועל חשבונו.באחריות ההדירה, ו רתלרוכש רק לאחר מסיהמטבח תתאפשר 

ם קנתם, יחשבו כסיוהת מהיהנמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתי /ביוב,מיםתקשורת/למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/ .7

  פרט המכר.מהאמור במ כויכש על מימוש זכותו לזיין הודעת רולחוק המכר לענ 6כמשמעותו בתיקון  הפריט"התקנת "

  בנספח זה ושאינו מצוין במפרט המכר, לא ינתן כל זיכוי בגינו. זיכוימתומחר ל פריטציון ל במקרה ש .8

ים בטבלה זו, בחתימת החברה/ המוכרת הקונה על מתומחרים והמפורטם הט/ימימש הקונה בפועל את זכותו לזיכויים, מהפרי .9

  ר.מוסכמים במפרט המכשינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים זה, יראו ה נספח
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  : ראמק

  יחידה.  - יח'

  מטר מרובע.  - מ"ר

    מטר אורך.  -מ"א

  חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  - קומפלט

  פריט אחד בודד.  -פריט
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד - ונות מטבח, רחצהאר שא:נו
  

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  ומר/ח

  עבודה
 יח'

מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
ארון תחתון/עליון,  כולל( טבחארונות המל לכלזיכוי 

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

 4,881 -- - ---  ---   קומפלט

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

 ט המכר.תיאור שבמפרה
 600 ---  ---  ---  קומפלט

  
  

  גין זיכוי בלבדמחיר ב -םת ואביזריבונושא: קבועות שרבר
  

  
  הערות:

  כל המחירים כוללים זיכוי פריט+ התקנה.  .1

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט פרט המכר.,  לפי התיאור במחצהר רסוללת ברז לכיו 3.6

3.6  
,  לפי התיאור במפרט יםנטילת ידיר סוללת ברז לכיו

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 פריט קומפלט פי התיאור במפרט המכר.מבטיה,  ללת ברז לאולס 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט (אינטרפוץ) סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 טפרי קומפלט



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 

31  מתוך 31 'עמ  16.12.19תאריך: /  121 /מגרשE/ מפרט מכר למשתכן / דגם  באר שבע -1פרץ בוני הנגב בפארק ב / נגפרץ בוני ה / בניהמסד לאיכות ה
 

  מחיר בגין זיכויים/חיובים - שמל/ תקשורתנושא: ח
  

סעיף 
מפרט ב

 המכר
  תיאור

 ר/ומח
  עבודה

  יח'
ליח' מחיר 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

3.7 
  

   72 פריט קומפלט זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה 

3.7 
  

   78 ריטפ טקומפל זיכוי –בית תקע מאור 

3.7 
  

    48 פריט קומפלט  ת טלפון נקוד

  
  

  :ל/תקשורתלטבלאות החשמות הער
  ר.), במפרט המכ5בלה (ט 3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1
  מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. שמל/תקשורתח המחירון. מחיר 2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      תאריך           החתימת הקונ     


