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

  08.12.19כון: ך עדתארי
  
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 4 מס' חדרים:

  E דגם:

  קרקע קומה:

  99 :(זמני) דירה מס'

 8 בניין:
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  תוכן עניינים
  

  פרטי זיהויפרק א.   
  

  .)1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ( : 1סעיף               
  .)2.1-2.2זכות שהקונה רוכש (והבעל הקרקע   :2סעיף               
  מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               
  .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               
  ה.ייל מתכנן הבנפרטי אדריכ  :8סעיף               

  פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               
  

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

  .)1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ( אורית  :1סעיף                
  .)2.1-2.19חומרי הבניין והגמר (  :2סעיף                

  אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :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 

  נות ותריסים.חלו ,תרשימת דלתו ,)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 
  .)5.1-5.3, במחסן (בדירה אש ובטיחות סידורי כיבוי  :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 במרולמא ראוורו   :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  :9סעיף 

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

  
  נספחים

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

  נספח ג'   טבלאות זיכויים.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  , ג'ב'ספחים א', נ

31  מתוך 3 'עמ  08.12.19תאריך: /  122 רש/מגE םמפרט מכר למשתכן / דג / באר שבע -1בפארק  פרץ בוני הנגבב / פרץ בוני הנג / מסד לאיכות הבניה
 

    חדרים E  ,4/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -קהפאר שכונתר:האתשם 

  __דירה מס':    

  קרקעקומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  122מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

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

  ים)שונ םייוובים וזיכחיבעניין 

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה) כולל(                           

  

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

                                                 ת.ז         לבין:      

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

  

             מתאריך:     

  

  

  פרטי זיהוי     א.
  

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

  .212: מגרש, )לק(בח 1חלקה  38602(בחלק) וגוש רשום  17חלקה  38465(בחלק), גוש רשום  1חלקה  38464רשום גוש   1.1     

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

  

  .מקרקעי ישראל רשות: קרקעהזכויות בעל   .2   

  .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה      

  .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1      

  08.05.2017: תחילת תקופת החכירה 98 תקופת החכירה:  2.2      

  

  )"הדירה"(להלן  :____בבנין מס'  ____, מס' הבקומ ____, ס'דירה מ  .3  

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

רחבה מרוצפת  ,תרושי תמרפס, נפרד)ש (בית שימו אורחיםחדר רחצה הורים (מקלחת), שרותי , )אמבטיהחדר רחצה כללי ( 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,לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין  ההדיר בין המפריד ירק –" קיר חוץ"     )1(        

  דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין          

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

  פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  ריהק ינפ –" יר חוץק פניו החיצוניים של"  )2(        

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

  פעים והאופקיים; המשו םהמשטחיל כל ש חת בלבד לפי ההיטל האופקישטחו 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(          

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

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיףק ברכוש המשותף הצמוד לדירההחל לששיעורו   )ה(         

  

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

  אין. :)1(מרפסת שמש בשטח  6.1     

  חניה:  6.2     

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

  : ___,ס'מ לא מקורהחניה  -      

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

  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.: חבשטמוצמד לדירה גג   6.5      

  ___ מ"ר. -יש, כ: )4( ים ורחבה/ות מרוצפות ואחר');ילשב תלרבו בשטחה ירמוצמדת לד חצר  6.6      

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

  ירה).הדממפלס רצפת  מוכהנהמסתור תהיה (יתכן ומפלס רצפת כמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה       

         

  ערות לחישובי השטחים:ה        

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

  ובלים הגשל קירות הדירה ם יהם החיצונייהבנויים של המרפסת ועל פנים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר       

  .רפסתמב       

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

  שפיע על ש בה כדי להיש להוהן מחוצה  הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום       

  .ת לשמשהמרפסת שיפח       
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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     

  מלואו.יכלל שטח הקיר ביהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל       

  ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי ירות החובין ק הכלוא השטח וא, השטחו של מרתף  .3      

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

  או.במלו טח הקירייכלל שגובל בשטח משותף        

  המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יקירות התומכים בהיקפה; תותר סטה שטח , אתכולל רצח שטחה של  .4     

  לבין השטח למעשה.       
  

  סטיות קבילות:  .7   

  המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:הסטיות      

   השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה  ובין 6-ו 5סעיפים ב בין שטח כמפורט 2%ל עד שיעור שסטייה ב  (א)      

  לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף        

  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד        

  לעיל. 6-, ו5ח חצר), המפורטים בסעיפים ט שטעמים אחרים (לטחח הדירה ושמשט 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)(     

  .)ת, ארונותועות שרברבובק תריסים, דלתות,חלונות, , אריחים(אביזרים קרי:       

      

  א.ד כהן בע"מ"):האדריכל("להלן " רלהית העורך הבקש םש  .8

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

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
  
  

  א.ד כהן בע"מ "):המהנדס(להלן " שם האחראי לתכנון השלד  .9

  08-6490730:טלפון  
      

  , באר שבע31 שז"ר 'שד  :כתובת  08-6490943  פקס:

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
 

  

  תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב.
  

  בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א     *  

  .תףהמשו כוששטחים בר הבניין או חזית     

  .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  התקן הישראלי לפי דרישות יהיו תורים והמלאכוצכל המ  *  

        

  תיאור הבניין  .1
  

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

   ו כבית משותף אחד רב אגפי.ירשמ םרה. הבנייניחבשלבים לפי החלטת הבמקביל או ב הבניינים יבנו. משותפת

     
  

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

  ,עדו למגוריםנומערכת חדרים ש או חדר -"דירה" נאמר,"הגדרות"  1סעיף  4197 - ד) התשל"דירות(לפי חוק מכר   (*)  

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

  

  :לשני הבניינים משותפתקומת מרתף 
  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 תהערו ימושהש סוג

  מרתף קומת
  1 - -- - 

מבואות, עות, מעברים, סמי ,תוחני כללי:

 מאגר מים וחדר משאבות,מדרגות,  יחדר

מתקנים ומערכות טכניות לפי מחסנים, 

 דרישת המתכננים והרשויות.

  

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים 

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

  שרתו הבניין.וי

מתקנים ה מיקומם הסופי של

ומות השונות יקבע קות בכרוהמע

  לפי החלטת המתכננים.

 

    

  

  :Eין בבני  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

ת, מיסעו ות, ניח מגורים (דירות גן), 

 ,מעלית ,ה (לובי)יסכנ תרים, מבואמעב

מתקנים ומערכות טכניות , חדר מדרגות

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 (לשני הבניינים)

 1-2 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 ת.ננים והרשויודרישת המתכ

 --- 

 2 3 יםמגור קומת

קומתית, מעליות, חדר  המבוא ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 .דרישת המתכננים והרשויות

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 4 (פנטהאוז)

, חדר מעליתמבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 ת.דרישת המתכננים והרשויו

 --- 

  ליוןגג ע
 -- - ---   (ראשי)

ת סולאריות, מתקנים ומערכ ,חדר מדרגות

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

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

 (הראשי). נכלל הגג העליון לא במניין הקומות 6  סך הכל קומות
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  :E1בבניין 

  

  

   :והבהרות הערות

   נות התכנון והבניהה בתק[כהגדרתלבניין כניסות היא הכניסה הקובעת מה יזולבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש   )א(

  )]. רת(בקשה להי   

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

  נות.תקמו ומחות בהם מערכות אלורונות ו/או גחדרים ו/או אהקצאת לרבות  גם למבנים סמוכים, באמצעותם   

  מקובלת ה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטההקומות בפועל עשוי להשתנות כגון נויכילי. נירט הינו נוממפי מס' הקומות בינוכ  )ג(

  .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'    

  

  )ראשיים( משותפים מדרגות יחדר  1.4   

   לס הגג.למפ דעו מרתףפלס קומת מממקורה : גותאפיון כל חדר מדר; 1 בכל בנייןות דרגהמ ימספר חדר      

   אין.: מדרגות נוספים ריחד     

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

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

  .אין מר:ועמדת ש  1.6   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  רנוי או תיאויכ
 קומה

על /מקומות מתחת

  היסכנה תמקולמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 2 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מגורים (דירות גן),  חניות,  מיסעות, 

מעלית, מעברים, מבואת כניסה (לובי), 

, חדר לרווחת הדיירים חדר מדרגות

), E,E1גרש (משותף לשני הבניינים במ

מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

  וחיתת בפפתחצר משו

 (לשני הבניינים)

 1-2 מגוריםקומות 
3  

  (בכל קומה)

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

 2 3 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

י ות טכניות לפמתקנים ומערכ, מדרגות

 .תשויורההמתכננים ו שתדרי

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 4 (פנטהאוז)

, חדר מעליתמבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

אריות, מתקנים מערכות סול חדר מדרגות,

ת/ פרטיות), לפי ניות (משותפוומערכות טכ

 ת.יווהרשו שת המתכנניםריד

 --- 

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

 (הראשי). נכלל הגג העליון לא במניין הקומות 6  סך הכל קומות
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  :(בכל בניין) רן ועבודות גמחומרי הבניי  .2

  
  .תו/או מתועשת ו/או משולב רגילה: שיטת הבניה; פי תכנית מהנדס השלדל ין:הבני דשל          2.1

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

   .1חלק  1004פי תקן ישראלי מס' ל טי:סאקו דבידו .1045 ס'לפי תקן ישראל מ :תרמיבידוד                  

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

   .1045מס'  ישראלי תקןי לפ :בידוד תרמי; השלד ישובי מהנדסי חלפ עובי: .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית          2.3

   .1חלק  1004לי מס' ישרא תקן יפל וסטי:ד אקדובי     

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

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

  ופן פנימית של קיר בד ש,מתוע לבאם מכלו .הילמתועשת בשילוב רג קירות חוץ:  2.5

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

  ם הישראלי.ל מכון התקניבעלי "תו תקן  ירוק" שרות פנים יהיו צבעי תקרות וקי :בשיטה                 

  :רות חוץר קימוגי  2.6

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

  ; ניהם בהיתר הבלפי התנאי משולב עם חיפויים אחרים שכבות) 2: טיח (טיח חוץ  2.6.2  

  ם עם הרשות המקומית.בתאו וייםפיוחלוקת הצ ןוו, גרשאי לשנות סוגיכל יהיה אדר: החיפוי אחר  2.6.3  

  

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

  . 1ק חל1004ידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הב מהנדס נחיותה   

  .ון ו/או בלוק ו/או משולב, גובה לפי תכנון האדריכל: בטהגובו רחומ: ל שיש)ככמרפסות (בין פרדה קיר ה  

  

  ראשי: מדרגותחדר   2.8

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

  אות כל דין.יבוצע על פי הור והמעלית

, בעל "תו תקן חיפוי בשיפולים+ צבע אקרילי בצבע אקרילי עד תקרה גימור, ות), שכב 2( טיח :חומר: פניםת גימור קירו  2.8.2  

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

  תקנים. עם מכון הירוק" מט בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחחומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:     

ורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות ניט פאו גר מאבן נסורה יוהמגורים יה בניין מדרגות: סטיםופוד מדרגות  2.8.3  

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

  . 2279בהתאם לת"י 

  .1142לת"י אם בהת, אחז יד): מתכת או בנוי או משולב (לרבות מיד / מאחזמעקה  2.8.4  

    צעות חדר המדרגות.באמ: ראשי)( עליה לגג  2.8.5  

  

  : ופרוזדורים לדירות קומתיתמבואה (לובי)   2.9

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

  ירוק")  עד לתקרה. ו תקןבעל ת"בע אקרילי (וצהקשיח יבוצע טיח  , מעל החיפויעד לגובה משקופי הדלתות

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

  .ניט פורצלןאבן נסורה או גר: ריצוףטיח מעל תקרה זו).                

  י בלבד).חיצונ(צד  רבוע בתנוח צפ :ארונות למערכות. מתית בואה קו: כמו מפרוזדורים לדירות
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   :בכל בניין ראשית מבואה (לובי) כניסה  2.10

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

   ן ירוק").ח יבוצע טיח וצבע אקרילי ("בעל תו תקהקשי

  או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנהגמת פוליסיד טטי דוסינ ןימלבצבע ח + טי: חומר: תקרהמור יג

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

  .החלקהלמניעת 

, בחזית 816תקנות התכנון ובניה ות"י  ום לפימיניולעלות חזית אב ניסה לבניין ויהיוע ליד דלת הכתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרק

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

  פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד). :ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית. פרוזדורים לדירות

  ת פוליסיד (למעט גומחות, ארונות חשמל, מים וכו'). י דוגמסינטט ח צבוע בצבעטיקורות ותקרה  נים:דורים למחסוזפר

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

  ים. התקנ  תו תקן ירוק" מטעם מכון , בעל "סינטטי במלבין צבוע בטון : גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה  2.11

    תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.בעל " טטי,ניבמלבין סוע צב: בטון חומר: תקרהגימור   

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

  .6.1.3יף : ראה עבודות פיתוח סעגימור חניה חיצונית לא מקורה  

   :חדרים לשימוש משותף  2.12

  .)יהיויים (ככל שחדר/ים טכנ  

ארונות חשמל,  (למעט גומחות,לבין סינטטי דוגמת פוליסיד, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. מצבע  טיח + :ור קירותימג  

   ו/או משולב,. ו/או תקרת משנה טטיבמלבין סינו/או טיח צבוע  מלבין סינטטיצבוע בטבעי בטון  :גימור תקרה. )מים וכו'  

  או משולב.לן פורצ ואצו ארקרמיקה או טי מוחלק או אריח טון: במור רצפהיג  
  

   :הערות

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

    .קהלמניעת החל 9227לדרישות התקן הישראלי חלקה בהתאם יהיה נגד ה (בדירות ובשטחים המשותפים) בנייןבריצוף . 2
  

  

  בעלת פתיחה הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר  וזיגוג) אלומיניוםב במכלול המבואה (משול, : ישןיבניכל ליסה כנדלת   2.13

  .)3.7.8, כולל אינטרקום (ראה סעיף שמן

ט מחדר לומיוהיתר הבניה), להרשויות  שותדרילפי  אלומיניום מזוגגאו  ית (מתכתעפ"י תכנ .: ישיןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה    

  מת הקרקע.מי בקודרו תומדרג

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

  .כלהאדרי תכנוןלפי , חומר וכמות ,אורית :לונות חדרים לשימוש משותףת וחדלתו .דלתות פח ים טכניים:/דלתות חדר   

    אין.  :קומתי בילו תדלתו  2.15

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

  הדירה  ך המדרגות ולחצן מתוקבועה בחדר  ר בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילהבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת או               

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות               

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

  או ל מחסן, לכהתקנת מונה נפרד  או לחילופין ל של כל המחסנים למונה נפרד,נות החשמחיבור הז :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

  .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יי אליו משויך המחסן תהדיר למונה

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

  בניין/ים  וישרתו גם ןבבניי וקמומיו/או  מוכיםס /יםימוקמו בבניין הבניין, אך  (יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו ברההחלטת הח   

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

  גובה הדירה*:  3.1  

  .)הבניההתכנון ונות בתק (כאמורמ'  2.50-לא פחות מ: התקרהגובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית      

  מ'; 2.05 -חות מא פ: לרודוזשרות ופר ריגובה חד    

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

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

  ימלירה בשטח המינמיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדילמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקוהערה: *  

  פחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.קנות לא יפי הת לקי דירה עלח הקבוע לגבי   

  

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

  

 )1(חומר קירות תיאור
 )2(ת ותקרותגמר קירו

 )4(יומידות אריחי חיפו
 (בס"מ)

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

  ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

  בשקלים חדשים
 הערות

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

 .המשךהערות ברוט בראה פ  אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון בטון, בלוקי  חדר דיור

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

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

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

 .ות בהמשךערראה פרוט בה  אין )3(ראה  )2( הרא)1( בטון, בלוקי בטון  פינת אוכל

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה)1( לוקי בטוןבטון, ב רוזדורפ

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

  חדר רחצה הורים
 (מקלחת)

)1( בלוקי בטוןן, בטו
 לתהדמשקוף ות לגובה חיפוי קיר ןיא )3(ראה  )2( ראה

ילי בעל + צבע אקרח טי לומע ות.לפח
  "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.

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

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

 ממ"ד
  בטון מזוין 
 "אלפי הוראות הג

 .שךבהמ תופרוט בהערה רא אין )3(ראה  הג"אלפי מפרט 

  רחצה (כללי)חדר 
 (אמבטיה)

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

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

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

)1( בטוןבלוקי , בטון שרותי אורחים

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

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

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

ה הער תוהערה פרוט בראמעקה:  אין )3(ה אר )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון מרפסת שירות
 .המשךב

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

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

  דירתי מחסן 
  )שהוצמד(ככל 

 )1( בטון, בלוקי בטון
צבע ות קיר רוגימ .טיח
רילי. גימור תקרה סיד אק

 סינטטי. 

 גרניט פורצלן
עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין

ממצג החברה   האדריכל/המהנדס.
  לבחירת הקונה
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  לטבלה:והבהרות הערות 
  

  עטפת הפנים ניתן שמ הכאל ויככל שיה -צהמח/ מתועשים לתועשיםמם של קירות (בדופן פני בלוק תאיבטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות  )1(

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

נו ייב הצבחדרי רח ס.גבבטון תאי/ בלוקי  בטון/ בלוקי (חלוקה פנימית): יהיו מ: בטון/ בלוקיתרמי של בנייני מגורים). קירות הפנים 

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

  גבס.ת ות אלו יעשו מלוחוהפנים של קירמעטפת מתועשת למחצה, יתכן ש

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

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

  , R-9ובדרגת התנגדות להחלקה לוונטיות ה הרקיחקהתקינה והת ודרישו לקה,ות להחהתנגד 2279י סוג א'. העומד בדרישות ת": ריצוף  )3(  

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

  ותה מהנדרש לחדרים א תהיה פחקה ללחגת מניעת ההדרס"מ.  33/33 -  ,"מס 45/45 ,ס"מ 60/60במידות ניטרלי.  - בהיר בגוון  מהן היא    

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

   .החברה או הספק, שיבחר על ידה    

התנגדות להחלקה,  2279 ירישות ת"ד בדמוהע ס"מ, 33/33 -במידות כ. ג א'וס: ת שרותרפסומ שירותים ,ריצוף בחדרי רחצה -    

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

 ניטרלי. - בהיר  ן היא בגווןמהלפחות שאחת וונים דוגמאות/ג 3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין  ונהפורצלן. לכל מידת אריח יוצגו לק

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

   הספק, שיבחר על ידה.

וון גבחת מהן היא שאדוגמאות לפחות  3 - יצוף ושל ר סדרות 4מבין  לבחירהס"מ,  33/33 -ת כבמידוסוג א'.  :רחבה מרוצפתב ריצוף -

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

  פולים).ח, אין צורך בשיחוץ מחופה בחיפוי קשי(במקומות שבהם קיר ה הספק, שיבחר על ידה.ממבחר שתציג החברה או 
ניטרלי.  –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  3מבין לפחות  ת הרוכשלבחיר. - רמיקה . קא' סוג :רותיםישו חדרי רחצה חיפוי  )4( 

   ל ידה.הספק, שיבחר ע שתציג החברה אוהרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  ס"מ. בחירת 30/60- כ ס"מ או 25/33- כ במידות

משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע  ד גובה קויר עחמלא שינוי מהל ידות לבחירת הקונהמת בקרמיקה ב(חיפוי קירו    

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

ירות. הקירות, הרצפות ה לגמר הקה זהקיוחיפוי קרמ טית כולל בידוד אקוססגירה מובני לצנרת גלויה תבוצע ינוי במחיר הדירה.כל ש

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

ם שאחת אות/גוונידוגמ 3פחות מבין לה בחירס"מ,  20/20 - ו/או כס"מ,  10/20 -במידות כא', סוג  – ות קרמיקהחיפוי קיר: מטבחחיפוי ב   

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

 ן של החיפוייוסביבו בקו הסף העלחורי התנור וחיפוי קירות תואם מא BIאינו ביחידת  משטח העבודה (מעל ארון תחתון.  כאשר התנור

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

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

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   הערות:  

  כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור  פק יודגשעת סינלמ –ש/דייר וכבחירת הר  

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

גמת דוו בנוי כמחוסמת א עם זכוכיתלב וחרת בהיתר הבניה) מעקה אלומיניום משעיצוב מעקות המרפסות (באם לא נקבע א – מעקה

  "מעקים ומסעדים". 1142חיות ת"י י הנפלהחזית ו

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

  האדריכל. תכנון לפי ,וחב)ה/רגוב ס"מ 20גובה המותר בתקנות (עד  עד(מדרגה)  /מונמךמוגבה יתכן סף/גג, ביציאה למרפסות שמש  

  ירות יעשה לגובה המצוין בטבלה.קחיפוי ה גובה  - י קירותפוחי  

  לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 - באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  –פרופיל פינות בחיפוי 
  טבעי, מרהיא חואבן הש וןביא בחשבלה...יש  ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -נו בשטח המשותף/פרטי)ית (ככל שיותקאריחי אבן טבע  

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

  .זוקהתחם הנשמרים למטרות ות או האריחיחים שברצפה לבין הלוחהלוחות או הארי שוני בגוון בין יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 
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  ניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה.למ - הרקהב/שליטו  

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

  משולב,   

 ירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותשולי קעט במלת, ס"מ לפחו 7בגובה ומר הריצוף (פנלים) מח –שיפולים   

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

   לפחות. מ"מ 3של  פוגות)ביצוע מרווח בין אריחים (נדרש , מיקהבאבן טבעית וקרנים לריצוף לפי דרישות התק – מרווחים (פוגות)  

  ת.לפחו ממ" 1 טראצו וףלריצ  

  
  ובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר(מ

  שצורף להסכם הרכישה). 

  ארונות:  3.3
 ,יורשל הכ שטוחה תאים להתקנההמלכיור, חיתוך פתח דפים, תושבת הארון יכלול דלתות, מגירות, מ תחתון:ארון מטבח    3.3.1  

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

  . MDF) או בד (סנדוויץ'היה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ מעוגוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד (סנדוויץ'), וגב הארון י                    

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

  יעת רטיבות של תחתית הארון.    ס"מ ובחיפוי עמיד למים למנ 10-בתחתית הארון הגבהה (סוקל) בגובה של כ. סף הרצפה           

  עומקו. ו ולכלגובה ות לכללפח מ"ס 60וחב בר תוריל יחידת מגיכלו הארון           

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

  גמר ימי ונפציפוי רה. חבשיבחר/ו על ידי ה ו/או הספק/יםואחד בהיר ניטרלי) שיוצגו ע"י החברה גוונים לפחות (מהם אחד לבן 

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

     ראה נספח ג' מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון:    

          

ן מאב מ"ס 2-מפחות  לאבעובי  משטח עבודהירת הקונה בחל : תיאור:ולכל אורכו רון מטבח תחתוןמשטח עבודה מעל א

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

נט יותקן ק יקף המשטחשטוחה של כיור. בה המשטח יותאם להתקנהס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל  להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה ישאה ר(הקונ ע ע"י המוכרקבבה שאופן עיבודו ימוג עליון

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

   לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3ציג בפני הקונה מוכר תרה/הבחו על ידו. בר/ו/או הספק/ים שיבחו ע"י המוכר מגוון  דוגמאות שיוצגהקונה מתוך ירת לבח גוון:    

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

      

  אין.ארון מטבח עליון:   3.3.2  

  

    כיור שולחני ללהכו נחמואו  תלויטרספה, ו עץ סנדוויץ' אי שוהעתחתון  וןרא (כללי), רחצה בחדר): ם (צייןת אחריארונו  3.3.3  

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

  טת לפי החל ון:וג ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהיירמפו: פנימיציפוי . קהייפורמציפוי חיצוני:      

  החברה.     

     ראה נספח ג' :הרחצה ארון דזיכוי בער ליחמ
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              :הערות
  מחושבת אורך. המדידה לאורך הקיר (פינה ככל שקיימת מטר 05.מטבח ארונות  של תחתוןארון  אורך מדידת   )1(

 הארונות וךהמשולבים בתמקרר) (למעט  כיו"בהמיועדים למדיח, תנור, כיריים ו ללים). חבאורך הארון פעמיים

    זה. אוריה מתייחשבו כסטי המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. ותורך הארונבא ולליכ
ארונות המטבח במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב   )2(

  חזוקה.רך תוצתח/ים אלו ללפם. יש לאפשר גישה טן/ים משותפיפתח/י גישה לקול קיימים
  תכנון הארון לצורך התקנה של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה.           )3(

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

מים וניקוז למדיח תחת  הנדרשות של כנותההים) ולרבות ללים המובנים (ללא חהכלים החשמלישיועדו להתקנת 

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

  

  מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

  ביסה.ירה למתקן תליית הכממנו תהיה גישה ישפתח בקיר חוץ אשר 

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של  5כולל גלגלות,  ניצבים נים)(מגולוותכת ממ מוטות 2: )נה(קט ית כביסהלתלי מיתקן  

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

  מתכת שמעו מתקן מסת מפרבחצר או במ סהלתליית כביוה ערך מתקן שו( חצרגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בות הלדיר  

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

  חה.וניתנים למתי UVים יהיו איכותיים, עמידים לקרינת ס"מ. החבל 160חבלי כביסה באורך מינימאלי של   

  5100יד העומד בתקן ישראלי : מחומר עמרתיאו :שמתוכנן)כל (כ מסתור כביסה  

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

   .וב במפרט המחייבאך לא פחות מהכת כביסה גדולים  

  

  

  

    מ)"בס תו(מיד  בדירהם ות, חלונות ותריסיתרשימת דל – 3טבלה מס'   3.5

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

  

 תריסים חלונות  תותלד  --- 

 חדר
מידת ו כמות
   פתחה

 )/ רוחב(גובה 

ר (עץ חומ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

 ומידתכמות 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 

תכת/ אחר)מ
םביחומר של

ציר/(סוג פתיחה
 כ.ע.כ/נגרר/

כיס/חשמלי/אחר)

 כניסה

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  95/205- כ

 חדר דיור

1 

אלומ' מזוגג
  וטרינה,

 נגרר כ.ע.כ

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

 --- 

 --- - -- 

1 

 נגרר כ.ע.כמזוגגאלומ' 

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ --- 

פינת אוכל

 --- 

 ---  --- 

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ --- 

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 .ככ.ע ררנגאלומ' מזוגג

1 

 דניגלילה י 'ומאל 'מואל

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

 חדר
מידת ו כמות
   פתחה

 )/ רוחב(גובה 

ר (עץ חומ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

 ומידתכמות 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 

תכת/ אחר)מ
םביחומר של

ציר/(סוג פתיחה
 כ.ע.כ/נגרר/

כיס/חשמלי/אחר)

  ממ"ד 
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ציר (רגילה). 
 פתיחה חוץ

1 

אלומ' מזוגג

ציר רגילה או 
  כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 . נגרר לכיס אלומ' 'אלומ

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

-- -  
 ---  --- 

 ---  
 --- - -- 

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

 ---   ---  

3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 ידנילה גלי אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

חצה ר ח.
 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

גמזוג אלומ'
  נטוי

 (קיפ)

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  45/75- כ 70/205 - כ

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  --- 

ח. רחצה 
 )אמבטיה(

1 
  +  עץ 
 ראו-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  +)יפ(ק

חלק קבוע 
 תחתון

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

 --- 

-- -  --- 

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  --- 

שרותי 
 אורחים

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  - -- 70/205 - כ

מרפסת 
  שירות

1 
 ילהציר רג עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 ע.כ.כ אלומ' אלומ'

  135/85- כ  ---   80/200 - כ

דירתימחסן 
  צמוד
(ככל 
  )שהוצמד

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 ציר רגילה
 --- 

 ---  --- 
 --- 

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

  

  :ואחרות טבלהל ערותה

  ף להסכם הרכישה).סמך אחר שצורבטבלה, במפרט מכר זה או במ צויןבאם  (הקיים בפועל רק

ובפתיחה רגילה, הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית  23תקן ישראלי מס' בהתאם לות ודלב תדלתו= עץ  תדל .א

סב (נטוי),  פתיחה משתפלת= קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר,  ניוםות יועץ האלומיחיהנלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ'  .ס"מ. 7הדלת בגובה 

: תריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה (כיס) בקיר, גרר כ.ע.כ נימשתפלת, ה+ ליג= ר יקיפ)רי(דנטוי 

= גלילה  .מוגברתלבים לאטימה מוקצף כולל אטם גומי בין השליאוריתן במילוי פויצרן), (בעובי לפי הנחיות העשויים פח אלומיניום  יםשלבי התריס

  . (גיבוי ידני אחד, לגלילה החשמלית, בחדר דיור) צועה ו/או חשמליבאמצעות ר מעלה, ל כלפיס נגלרית
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 תתאים לסה"כ הדלתות/דירה ות הכללית בובלבד שהכמ בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע דלתות/חלונות .ב

 .נה לתפקוד מערכת מיזוג האווירס"מ כהכ 3 ה עדפצוגבהו מעל רי ושולי דלתות פנים בטבלה. יתכן חלונות המצוינות

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

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . ן)תכנור לפי או אח מ"מ 6בי של עועם מרווח אויר ב, לפחותמ"מ  4 (זיגוג בעובי מרווח אוויר ביניהם עם זכוכית

די ונות יותקנו על יצירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החל ,EPDMתקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי 

 לכל במסילות :רשתות .וד העורףחיות פקהנ לפי ,הכנף/ים פלד עםגג אלומיניום מזו חלון מסוג יהיהבממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

תקן ויגורה בתריס או חלון, למרפסת שרות הסמטבח באם פונה ובבחדרים סניטריים  בחדר שרות, לקיר חיצוני בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .סוי)כי(לרפות רפפת  מכניאוורור 

יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע  יועץ האלומיניום. ו/או סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל .עשויים אלומיניום יםנות והתריסוהחל תמסגרו .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/

 ל. דריכאה בחירתעפ"י ) עמומה ("חלב" ה אושקופיחותית טבזכוכית תותקן  (באם יש חלונות), תיםושירו רחצהבחדרי  .ו

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

רכות עמ, )תיטלסקופרמית/נו(פ עינית הצצהסף, מי נוחון פניסגר בט  5044תואמת לתקן ישראל  ,יתיחרב בר )ה (ביטחון. דלת פלדדלת כניסה .ח

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

 וכר.צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המבחיפוי ויניל או לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו 

  בטחון/אש.ת רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות לפי הנחיו .ברהחהבחירת לפי  וןגו וניל,  ציפוי דדלת ממ" .ט

וי אחר שווה ערך בכל היבט לקסבורד ו/או מילכנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פ פנים: מכלולי דלתות .י

המתאים  ציפוי חיצוני מתועשצבע או פורמייקה או גמר לת. ג משקוף הדלסו םאיותקנו בהת יםצירה, קיים, אחר. ק, אקוסטיקוזח –תפקודי 

ן ישראלי בהתאם לתקיה ת יההדל משקוף. צדדים לפחות 3-בהיקף כנף הדלת (קנט) מצופה ב .ידיות מתכת משני הצדדים , עםלעמידות במים

בחדרי אמבטיה / מקלחת  יה עמיד למים. התקנתו יה לאחר ף. המשקומהטיא יכולל פסלת ואם לדבגמר תאו עץ הלבשות פולימרי  בעל 23מס' 

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

 ה.ידפק/ים שיבחר/ו על חברה ו/או הסמהם לבן), שיוצגו על ידי ה(אחד 

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה) (בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  דירהבובפתח "ד בממ -ץפתח חילו .יא

 תיחה.יחה וכיון הפהפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתשינויים במידות  בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  /נגררת,מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתרחב יסה למת כנלד :ד העורףקופילפי דרישות  .יב

 ם שונים,גוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים בקוטרין אלומיניום + זיס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס. חלו

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף),לפי הנחיות (סינון אויר  מערכת תהתקנ פרוק.ים לנתפלנצ'), וני( בדיסקאות פלדה מיםחסו

תקינתו הרי שמתקן הסינון, ברה הח ע"יבאם סופק גש שיוד ).2010(תקנות הג"א מאי  הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן.

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםחייב הרוכש, יי ע"קו וריפלכן רף, עואושרו ע"י פיקוד הונבדקו קנתו והת

בפועל יגבר הביצוע בפועל  המכר לבין הביצועלמניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט  העורף.

 של פיקוד העורף.ות מעודכנות התואם הנחי
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אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' טות בטבלה המפור המידות – ותדימ .יג

 מסך ות/קירותלונות/ויטרינשל מלבני דלתות/ ח ,למיניהם היקפיים פרופיליםקופים ושמכגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  משלימים 

  בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםהמתקבל ודל הפתחיםגרה קמבכל  .ענין)ה (לפי

  

  מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'   3.6  

  לה זו)הערות לאחר טבגם (ראה     
  

  מיתקן
םקומי

 םחדר רחצה הורי  שרותי אורחים מטבח
 אמבטיהחדר 

 )(כללי
  מרפסת 

  תרושי
  אחר

  חמטב כיור
  כפולה)(בודדת/

 

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 כיור רחצה

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- בארוןמשולב  40/50 -כ --- ---

 --- ---3.3.3 סעיףראה  א' --- ---  סוג

 --- --- ןיא ראה --- ---   ₪זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- --- א' ---  סוג

 --- --- --- --- אין ---   ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- א' א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
  (בס"מ)

--- --- 
הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 --- ---  סוג
  ריצוף משופע

 ת)(מקלח
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ---   ₪יכוי ז

סוללה למים קרים 
ר מהקי כיור,/חמים ל

  או מהמשטח

 --- --- מערבל פרח מערבל פרח פרח  חפר  ם גד

 --- --- א' א' א' א'  סוג

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

סוללה לאמבטיה 
  למים קרים וחמים

 --- ---  (ה)הסולל --- --- ---  דגם

 --- --- 'א --- --- ---  סוג

 --- --- נספח ג' אהר --- --- ---   ₪ זיכוי

סוללה למקלחת 
  למים קרים וחמים

אינטרפוץ דרך (-רב --- ---  דגם
 --- --- ---(ה)או סוללה )3דרך 

 --- --- --- א' --- ---  סוג

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

 םחדר רחצה הורי  שרותי אורחים מטבח
 אמבטיהחדר 

 )(כללי
  מרפסת 

  תרושי
  אחר

 --- יש --- --- --- --- ם מכונת כביסה ולניקוזחיבור מי

 שרוולל בדופן חיצונית4"פתח
, מייבש כביסהמ  אדים פליטת

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
  והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

  הכנה לחיבור מדיח כלים
ההכנה משולבת בניקוז כיור (

  )המטבח
 --- --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- --- 1  ול (הכנה)נקודת גז לביש

 --- --- --- --- --- ---  (הכנה) מים דת גז לחימוםנקו

  :ואחרות טבלהל ערותה

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

יט/נירוסטה, גרנ ץרי קוורץ/קווילס מחרס/רת הקונה, לבחי: ס"מ) 80/46 -במידות כ ס"מ או כפולה 40/60 -כ (בודדת במידות טבחכיור מ )א(

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

 רה.דות לפי היצרן/ ספק שיבחר ע"י החבחרס, במי ם:ית ידיכיור נטיל החלטת החברה.

(מושב)  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת. 1385עפ"י ת"י  ליטר) 3/6י (כמות ובלוק/חרס, דנומו ארגז שטיפה :. מונחת: אסלה   )ב(

  .בעל צירי נירוסטה כבד פלסטי

ינות ומיטת תמיכה ץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפיזוק היקפי, שלד עמ"מ הומוגני, בעלת ח 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:

  מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5בעובי  ן מפחין או לחילופוומפרופילי ברזל מגל

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

  המשטח.

הכיור, מידות ברז  דה אווהעבמשטח ור ישוהוא ימוקם על מ ,מערבל פרח: דגם: ח. לקערת מטב(כולל חסכם) קרים/חמיםסוללה למים   (ג)  

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

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

  , מידות על מישור משטח העבודה או הכיור והם ימוקמו  פיה בלערח/מר: דגם: פים)כמ(כולל חס ר/י רחצהלכיו, ם קרים/חמיםסוללה למי  (ד)  

/ שיוצגו ע"י החברה 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

תותקן סוללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר הכוללת יציאה תחתית למיל' האמבטיה  :מבטיהאב :חסכמים) לל(כו מים קרים/חמיםסוללה ל  (ה)

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

 60ופי ומוביל אנכי באורך טלסק הן, מוט החלקונשרשורי, מתלה מתכוכולל צינור ניקל  בציפוי כרום , )3רב דרך ( -מהקיר דגם: : למקלחת

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

  יבחר/ו על ידה.ו/או הספק/ים ש לןת תוצרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/קבכשאחת לפחו סדרות 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך 

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

  אחת)ויכללו חסכמים.

  .ניל יברזולביוב, : חיבור כוללת סלהארגז/י שטיפת אכיורים והתקנת   (ו)  

  .: לבןעותגוון הקבו  (ז)  

  . והזנת חשמל ) וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007אוג'  תיקון -(הל"ת ם, מים חמיםם קריי: מסה כוללתבינת חיבור למכונת כהכ  (ח)  

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

  רה המסופקת מהרשת העירונית.: מים בטמפרטוקריםמים   )י(  

  למניעת  שעומדים בתקן ישראלי קבועותלרכוש  חריות הרוכש, לבחור אוה, בארם ממבחר החבינבאם א -ית/אמבטיה)קבועות רחצה (אגנ  )יא(  

  .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

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

    חת. א /חמים, בעזרת ידיתויסות מים לקרים  (מיקסר) = מערבל    

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

  ל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות במייבש כביסה הפועבהעדר חיבור ליניקת אויר חם/לח, ממיבש הכביסה יש להשתמש  קונדנסר=) יג(

  ייב ריקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדירה ף המחואל מיכל איסם הייבוש נפלטת כמי הנפלטת בעת תהליך

  בסמוך למכונה.



 

 

  , ג'ב'ספחים א', נ

31  מתוך 18 'עמ  08.12.19תאריך: /  122 רש/מגE םמפרט מכר למשתכן / דג / באר שבע -1בפארק  פרץ בוני הנגבב / פרץ בוני הנג / מסד לאיכות הבניה
 

  /מקלחות/פתחי ניקוז וכו').הסטנדרטיות (ברזיםיש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה   )יד(

צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, ומחסום הקפי מפני גלישת המים,  קוטר ת", ללא התאמשםראש מקלחת דמוי "גמהאמור לעיל כגון שינוי 

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

  צעים מתאימים כגון ט באמולקה, יש לנקהחוללת חיספוס מונע פת האמבטיה אינה כבאמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצ ) הואיל והשימושטו(  

   הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.     

מקרה של כיבוי לאניתוק זרימת הגז ב)  ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לטז(  

  להבה/ות הבישול.  רצוני של          
  

  ייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחריש הת קנים לגביהםמת(מובהר כי ציוד ו

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  , ברצפה, ן)הבניי שותפים לכללמו(בחלקם יתכן קורת לקולטני ביוב צנרת ופתחי בי: חרא אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1  

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

  בין  כבלי פיקודלהעברת גז ווצנרת  מפוצלו/או  כזייני מרקוז למזגן מלפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ני ,מיקוםב ארון למחלקי מים    

  . למאיידעד המיו םה, עד המיקועבהמיקום המיועד למ    

  

  הערה:    

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

  , כרבתכנית המ סומנורצפה, שלא בהכרח יבסמוך לקירות וו/או לקירות ותקרה בסמוך  ,"ספסלים" או" עמודים או קורות"    

  לוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.ומאי ואו שסומנ    

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

  תחזוקה. כיצרגישה ל ויש לאפשר , אין לחסום אותם ביצוע פתחי ביקורת אלו שיידרבהם  קורת, ולכן בדירותבי    

  

  

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

  .ימום המים (טיימר)דוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחגיבוי חשמלי לבות לר 579הסולארית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי 

  חובר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן (טיימר) הכולל מפסק ד) המוכל אגירה (דמילכל דירה יותקן 

  במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.

  חשמל והתקן קוצב  ימום המים באמצעותים באמצעות מערכת סולארית, יעשה חניתן לספק מים חמ לדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא 

  יימר).  ים (טממן לחימום הז

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

      יה.מהנדס האינסטלצ תכנוןעליון לפי 

  .)2007'תיקון אוג-תל"ת. מכונת כביסה (החצה, אמבטיה, מקלח: קערות מטבח ורור מים חמים לכליםחיב  3.6.3

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

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

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

  פלסטי. :שפכים: פלסטי, יןדלוח   

   .יש: ז ועד נקודת הגז במטבחור הגקה ממגז בדירת צנר  3.6.7

  : יש.הכנה למונה גז לדירה  3.6.8

  

   הערה:  

ז הראשית הגז ועד נקודת הג צנרת גז בדירה ממקור הספקתיכלול מחיר הדירה הגז בדירה, הינו לפי החלטת החברה. נק' מיקום   

  דירתי.  וכן הכנה למונה גז במטבח

, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים מונה התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון, יכים, מארםעבור מחברי םוירה אינו כולל תשלמחיר הד  

מורשית ע"י החברה לפעול הגז ה' ישירות לחבעצמו לחיבור הגז, אותם ישלם הקונה  נוספים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה  

   במחיר הדירה.לולה ככנה בלבד), (החלת בשרוול פלסטי צנרת אספקת גז מוש בבניין.  
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 )טבלה זו(ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 
  

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

  מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /רקי
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
  מוגן מים  

 תקע בית
 גלבמע כוח

  נפרד

 נק'
 ;הזיטלווי

 ;תרנק' תקשו
 .' טלפוןנק
  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

 לדירה כניסה
  מבואה או

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

  .קומתי/חדר מדרגות
  .לוח חשמל דירתי -
קשורת כולל ארון ת -

   .שקע
  טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 רדיו חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

פת סתו - חשמלי  יסתר
ודת חשמל להפעלת נק

  התריס.

  פרוזדור

2  
(כולל מפסק 

  מחליף)
1  -  -  -  

 3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל 

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

  1  מטבח

6  
חד מהם (א

כפול, אחד 
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

מוגן  מהם
בדרגה 
  )רגילה

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

י ם, בתימיקום השקע
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

לתכנון המטבח יותקנו 
שקעי כח נפרדים 

  למדיח, לתנור, למקרר

שינה  חדר
   הורים

1  
(כולל מפסק 

 מחליף
  ) למנורה

  

4  
ם ליד (שניי

  המיטה)
-  1  1  

אינטרקום (נק'  -
  )שמע/דיבור בלבד

   רחצה חדר
  יםהור

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

 בית תקע(
  )לתנור

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  -  1  1  -  3  1  חדר שינה

  /ד"ממ
  ח. שינה

מנורה לפי 
הנחיות 

  פיקוד העורף
3  -  1  1  

פיקוד  תקנותלפי 
  ורףהע

  חדר רחצה
  בטיה)(אמ

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

ע בית תק(
  לתנור)

-  

קוצב זמן  + התקן
ק לדוד פסהכולל מ
ם עפ"י במיקו השמש

  התכנון. 
  + אוורור מכני

  -  -  -  -  1  שירותים
  בהעדר חלון,

הכנה לנק' אוורור מכני 
  + מפסק היכן שנידרש.

  1  מרפסת שרות
  (מוגן מים)

-  -  

2  
  מוגן מים
  ה,(מכונת כביס

  מייבש כביסה)

-  -  

רחבה 
  מרוצפת

1  
  (מוגן)

-  
1  
  גן)(מו

IP44  
-  -  

תריס חשמלי +  כולל
חה י+ מנגנון פתק מפס

  ני.יד



 

 

  , ג'ב'ספחים א', נ

31  מתוך 20 'עמ  08.12.19תאריך: /  122 רש/מגE םמפרט מכר למשתכן / דג / באר שבע -1בפארק  פרץ בוני הנגבב / פרץ בוני הנג / מסד לאיכות הבניה
 

  מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /רקי
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
  מוגן מים  

 תקע בית
 גלבמע כוח

  נפרד

 נק'
 ;הזיטלווי

 ;תרנק' תקשו
 .' טלפוןנק
  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

  מחסן
(ככל 
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 
החשמל הדירתי אליו 

  משויך המחסן.
או לחילופין שהזנות 

החשמל של כל 
המחסנים יחוברו למונה 

ונפרד  משותף
בד, או למחסנים בל

מונה נפרד לכל מחסן, 
ת המוכר ועפ"י להחלט

  רתו.בחי

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  
הכנה  (פקט

  למזגן)
-  

  
-  

  
 

   הערות לטבלה ואחרות

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

 בנפרד). ל שקעכאחד, נספר  נלשקעים או יותר בפ (שני ם חשמל רגיל.ודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזר= "שקע" ב (רגיל) בית תקע מאור )ב(

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

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

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספתות המאור (בתקרה או קיר), המצוינים בסעיף א' נקוד לש פן ההדלקהאותאור בלבד ל פולה=קודת מאור הדלקה כנ )ד(

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

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

 בדרגת הגנה גבוהה.נו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים ן שאיגבית תקע מו ר=או אח IP44ת הגנה בית תקע עם דרגו )ו(

בין מחשבים,  – ניה, נקודת תקשורתנקודות ביחד (קומפלט) או לחוד וכוללות נקודת טלפו 3= (מחשב) טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  )ז(

/אינטרנט. ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםשידורי כבלים.   קליטתלרות לחיבור פשרי חובה כאמור, ואחיבור לקליטת שידו –נקודת טלוויזיה 

 .ויכולל כיס 1מודול  55וקופסא  מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה

 .)ת שומר לפי הענייןעמדל ויסה למבנה אכנדלת לקשורת פנים (ולל אביזרי קצה לתנקודה/ות מלאות כנים (אינטרקום)= נקודת טלפון פ )ח(

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

עד נקודת ההכנה ) מריכוז תקשורת והכנה לנק' תקשורת (מחשב יכה בלבד.("שרוול") וחוט משבאם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת "הכנה"=  )י(

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

 מוגן מים. ר חימום כוללת שקעההכנה לתנו יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה.

דליקים/מכבים את אותה/ם אים בריחוק ביניהם, אך מהנמצ םנפרדים שונים יבוי, משני אביזריהניתנות להדלקה/ כנקודה/ות מאור  =חליףמ )יא(

 מאור. נקודה/ות

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

 חובר ישירותת ן לכיריים. הנקודהמתחת למקום המתוכנקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, תותבור תלת פאזי= בדירת מגורים הכוללת חי )יג(

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

 

  אחרמכר זה  או במסמך על רק באם צויין כך בטבלה, במפרט ת לעיל יותקנו בפו(מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערו

  כישה).הרשצורף להסכם  

  

  מנגנון שבת לתאורת לילה ובחדר מדרגות לחצן להדלקת אור  .יש: ת מאורודר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקודח   3.7.1  

   ש.י :קומתית במבואה צן מתוך הדירה להדלקת אורלח יש. :לחצני הדלקת אור .יש גופי מאור:. קבועה                             

  צינורות) בדירה על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר).לים (והכנת שרו: ץחוטלפון   3.7.2  

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

  לפי דרישות הת"י., : סטנדרט: סוגאביזרי הדלקה/שקע  3.7.4  
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לפי   מיקום:: יש בתוך הדירה רגיל), ל שקעל(כודירתי ת ורולוח תקש מודולים) 6-רת מקום פנוי ל(כולל השאדירתי  לוח חשמל  3.7.5   

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

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

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

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

  בחדר שינה הורים). רמע ודיבולשופומית  ,הכניסה    

  .ן: אינפרדת)( נוספת במעגל סגור מערכת טלוויזיה  3.7.9  

   לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי   3.7.10  

.  לחילופין )פק שרות זהאשר תס ערוצית -רבלחברת הטלוויזיה הללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות (     

ע"י הקונה  ש(ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2ערוץ  ליטת שידורילק או למספר בנינים ןלבניילחת מרכזית אנטנת צ    

  מספק שרות זה).    

  :מיתקנים אחרים     3.7.11  

לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל  תית. המערכת תתאיםמערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירבכל דירה תותקן   -

  ים.תנתעריפי החשמל המש זנתהראלית ותאפשר היש

  :כלולתהמערכת 

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

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

  רה ברורה.ונים בצורה מקומית ומציג אותם בצומקבל ומעבד את הנתצג דיגיטלי אלחוטי ה

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5במקום נגיש ובגובה  בואת הכניסה/ במהסך לדלת הכנימוקן בפנים הדירה בסהצג יות

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

  .3.5לת פתחים סעיף ראה גם תריסים בטב ./יםחשמלי חיבור לתריס/ים  -

  

  ום, בדירה:מתקני קירור / חימ.         4  

  :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה יש,ן. אי מרכזי ניי מיתרדי וג אוויריזמ  4.1  

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

  ;הדירה יחלק

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

   מוצא .הכביסה ורמסת זולניק או צפהר למחסום המאייד קוזני 3* 2.5נפרד  גלמע כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                            

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

  .יר המסדרוןק על התרמוסטט למיקום עד המאייד םממיקו קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת                         3.

  .אוויר מיזוג מהנדס ידי על המערכת לתכנון בהתאם היהי ותנכהה מיקום      . 4                  

  .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

  ההכנה תכלול: במקרה זהמזגן עילי בממ"ד. , תבוצע הכנה ל.       באישור פיקוד העורף6   

  ל. משירה מלוח החישחשמל נפרדת הזנה  נקודת -                    

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

  ע"פ התכנון. מקום מוצנע ומוסתרמיקום המעבה יהיה ב -                    

  ויר.ג האוזון מהנדס מיכננות הנ"ל בהתאם לתכל ההכ -                            

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

 כל את שתכלול דירהה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  כזיתמר מיני מערכת באמצעות

  .מים ניקוז וצנרת גז צנרת, צנרת חשמל בותלר תושהנדר תשתיותה

   .איןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:   4.3

    .: איןהפועל בגזתנור חימום     4.4

  (בחדרי רחצה). .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור קודהנ תבוצע. : איןשמלתנור חימום הפועל בח    4.5

  .ןאי: רדיאטורים    4.6

  : אין.חשמלייםרים וטקונבק    4.7

  .: איןחימום תת רצפתי    4.8
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  : אין.מיתקנים אחרים    4.9
  
  

  
  סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:*  .5

  .: ישש)(באם נרכ במחסן .ע"י רשות הכבאות דרשיככל שי: הבדיר מערכת כיבוי אש אוטומטית (ספרינקלרים):  5.1   

  .תוא"י רשות הכבע דרשיככל שי: י עשןגלא  5.2   

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

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

  ניות.עקב דרישות תיכנו /או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר, וכנית המכרבתו ויוצג לא בהכרח      

  

  תוח ושונות:פיעבודות   .6

  חניה  6.1  

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

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

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

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

  לדייר שאינו נכה.וגם  םהבנייניירי ד נכה, בין כלל  וכש תחבורה), ובהעדר רמטעם משרד ה                               

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

  יש.: גישה לחניה מהכביש  6.1.4    

  ת המכר.: לפי סימון בתכנימיקום חת לפחות.א: פר חניות לדירהמס  6.1.5    

   אין. :לחניהבכניסה חסום מ  6.1.6    

  המגרשתוח יפ  6.2  

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

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין סההכני      

  .יתעבלבות/ אבן טשתט/ אספלט/ אבנים מ: בטון/ גרנוליגמרשבילים: חומר   6.2.1    

  .הריצוף יהיה ככל הניתן בעל גוון בהיר : בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית.: חומר גמר/ מדרגותשבילים  6.2.2

  וני במים בהתאם גינון חסכ הפיתוח)(על פי תוכנית אדריכל  .יש :צמחיהבתכנית  מצורפת). (על פי סימון .יש: חצר משותפת  6.2.3     

   להנחיות משרד החקלאות.                                

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

  ת.נחיות משרד החקלאולה

  . )לא מגונן וללא מערכת השקיה לשטח ונהוכה, המכר (חצרת לפי תוכני :ר מחדריציאה לחצ; יש: גןות הה/חצר, צמודה לדיר  6.2.5    

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

  . תסידור הגינה הפרטי       

  ,שוחות וכו') צנרת,ם, זב/ירמ(, חלחול יםומביוב שמה/ות, גז, יתכן גי: ות גןה/רמערכות משותפות, בחצר הצמודה לדי פירוט  6.2.6    

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

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

  הרשויות.  היתר הבניה ודרישתלפי חומר: : ות של המגרש/דר בחזיתג  6.2.8    

  .ולפי קביעת החברה הפיתוח המאושרת כניתותלפי ממוצע  בהבגו      

  אין.): בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת (  6.2.9    

  

  מערכות משותפות  .7

  מערכת גז:  7.1  

  בתוכנית  המתואר ובמיקום ,ז, בתאום עם חברת הגקרקעי -גז תת י/צובר באמצעות כזיסידור מר הכנה לאספקת גז:    7.1.1    

  ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או ום אחר שיקבע ע"י החברהבמיק ואו הבניין אש המגר      

   להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.       

  בבעלות חברת הגז. הינםרת אספקת הגז וצנ ,מובהר בזאת כי צובר/י הגז כאמור      

  ;: ישרהמרכזי לדי ממקורז צנרת ג  7.1.2    
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  ).3.6(סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. דירהוך התבת אספקת גז נרצ  7.1.3    

  

  :סידורים לכיבוי אש  7.2  

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

  יות יועץ הבטיחות.רשות הכיבוי והנח לפי דרישות :במבואות/פרוזדוריםשן מערכת ליניקת ע  7.2.2    

  לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :מתזים (ספרינקלרים) –י אוטומטית כיבו תמערכ  7.2.3    

  ת יועץ הבטיחות.: לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיועמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן  7.2.4    

  ועץ הבטיחות.הכיבוי והנחיות י רשות לפי דרישות :גלאי עשן  7.2.5    

  

  יבוי בשטחים משותפים, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות כאש כיבויו גילוי מערכותכבאות, לרבות רי הודכל סיהערה:         

  מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או                
  

  ות.הנחיות יועץ הבטיחרשות הכיבוי ולפי דרישות : ת מרתףבקומאוורור מאולץ   7.3  

  אין.: הזנת הדירות)(ל תיזג אוויר מרכזומערכת מי  7.4  

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

             הכניסה דלת ליד הקרקע ומתבק ימוקמו הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :תיבות דואר  7.6  

  .816 י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית לותבע ויהוי הבנייניםל במקבץ אחד לכאו   ,בנייןכל ל                    

 : מיתקנים אחרים  7.7  

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

  תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  וכמות:קום ימ .וכו' נייןהבסמוכים לטובת  ניםבבנייאו  סמוכים, ניםיבבניין ולטובת בני הדיירים    

  

  חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

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

  יש. חיבור לביוב מרכזי:  8.2   

  לא כולל התקנת מונה.. ; ישלמות חברת החשראבהתאם להו ,החשמל חיבור הבניין לרשת  8.3   

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

   ).3.7.10 (ראה גם סעיף הכנה בלבד .אין ):אינטרנט/הלוויזי(טין לרשת תקשורת חיבור הבני  8.5   

  עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, כביש, מדרכה, קירות ת :גרשמבכללי הגובל ח פיתו  8.6   

  יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.    

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

  .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה    

    

  ףרכוש משות  .9

  :תיאור הרכוש המשותף  9.1  

  באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: מקומות חניה משותפים    9.1.1     

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

  רה.לפי החלטת בחב: ינם צמודים לדירותמחסנים שא  9.1.3     

  .: ישהיסה (לובי) בקומת כנמבוא  9.1.4     

  יש. : בואה (לובי) קומתיתמ  9.1.5     

  בכל בניין. 1(מספר):  חדרי מדרגות  9.1.6     

  בכל בניין. 1: מספר מעליות: יש; מעליות: יש; פיר מעלית  9.1.7     
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  יש.מיתקנים על הגג:  החלק התפוס על ידי פחות: לגג משותף  9.1.8     

  .ממ"דים -ייםרתמרחבים מוגנים די יש אין. :"ק/ מקלטממ  9.1.9     

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

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

  דין. אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל  וכל מיתקןגר מים מא             

  .; ישלא גינוןטח לש : יש.המגרש מיושטח פתוח בתחו צרח  9.1.12     

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

  בתוכניות המכר.      

  

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

  ילוט)., (מי מדרגות/חדר  9.2.1    

  טכנית. מהקו  9.2.2    

  גישה לחניה משותפת.  9.2.3     

  לובי בקומת כניסה.  9.2.4    

  לובי קומתי.  9.2.5    

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

  ל חדר מכונות.גישה מחדר מדרגות א  9.2.7    

  .(משותפים) /יםומתי לחדר/ים טכניגישה מחדר מדרגות או מלובי ק  9.2.8    

  .על הגג משותפים וס על ידי מיתקניםהתפ – חלק הגג  9.2.9    

  .מעליות  9.2.10    

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

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

  ףבית משות  9.3  

  דירה בבית משותף או בבית  מוכרה מכר דירות),ה חוק –(להלן  1974 – ד(דירות), התשל"לחוק המכר  6בהתאם לסעיף   (א)    

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

  :םאלה הענייניו אותו עניין; ים עלהמכר פרט רף לחוזהיים להלן, חייב לכלול במפרט או לצמן העניינים המנו המתייחסת לעניין       

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף;  )1(       

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;  )2(      

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

  ות בדבר ניהול הבית המשותף;סדרי קבלת החלט  )4(      

  א) לחוק המכר דירות;(3ף יערך האמור בסבדבע שר השיכון בצו כל עניין אחר שק  )5(      

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

  ן יחולו על הבית  המשותף. וי לגבי אותו עניישהוראות התקנון המצ       

  

  רה:דיוש המשותף הצמוד ליעורו של החלק ברכש  9.4

  של כל ) לשטח 5ל האפשר ליחס שבין שטח הדירה (כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף ב ככוריהיה ק  

   ידי כל רשות כפי שיידרש על  ישום הבית המשותף,פרט אחר הקשור בר , זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכליחידות הדיור בבניין   

שוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים הצמודים לדירה בחי יכוע בתקנון, קבהמוכר רשאי למכת. מוס

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

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

  

  :שר אליום בקיברותים המחוישיות הבית המשותף ובור ההשתתפות בהוצאשיע  9.6

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

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

ותף, אשר המוכר יהיה פטור מתשלומן המש שועל ביחס לרכפוצאות בגין צריכה בל מתשלום רכיב ההוהרכוש המשותף בלבד, להבדי

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

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

  כניות המצ"ב ים בתמסומנ ם הבאים אשרחיותף השטמהרכוש המש יוצאו, בהסכםזה  מבלי לגרוע מהאמור בעניין       

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

  החברה.מקומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה של  .א

או מהרכוש שהוצ םכל השטחיכן ו החברה. קביעתה של שבבית המשותף לפי צאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירותהמחסנים יו .ב

  המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף.

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

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

 חול על       או שת/וספת החלה ונ ין עיריתכניות בנ פי התב"ע, ולפי כלאושרו ו/או יאושרו לבנייה במגרש לזכויות הבניה אשר כל  .ה

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

שבבעלות המוכרת  ות והמחסנים לתאירות, יוצמדו החניככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחסנים לד .ו

 מפורט לעיל.כ

  

  

   ____________      ____________      ____________  

  חתימת המוכר        תאריך              חתימת הקונה          

  

  

  

  

  

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

  .זיכויים טבלאותח ג'       נספ
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  תרוולנציגות בעלי הדיים שיועברו לקונה מסמכים נוספ – 'נספח א

  

  אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט: כניותות  10.1   

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

  המשותף בקומה.כוש הכוללת סימון הר 1:100 -ן מת הדירה בקנה מידה לא קטנית הקומה בה נמצאתכ  10.1.2     

  בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -מה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מית קונתכ  10.1.3     

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

  .1:200לקנה מידה ן בצילום מוקט לצרף ; תכניות אלו ניתןושטחים דירתיים מוצמדים      

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

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

  וגינות צמודות.
  

  בהתאם לכל דין לרבות על פיור ש למסיי הגימור, שמרת ולחוורכלכל המע ושימוש אות תחזוקהבעת מסירת הדירה יינתנו הור  10.2   

  חוק המכר דירות בעניין:     

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

  מיזוג אוויר,  מערכותמערכות בטיחות, דירה לרבות השירות המותקנות ב תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות  (ב)     

  ה.לת וכיוצא באיומערכות אלקטרומכנ      

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

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

  המערכות וחומרי הגימור של  שלקה ווהוראות תחזת תכני )1( ה בבנייןמסרת הדירה הראשונהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נ  10.3   

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

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

  ות מיזוג מערכ ,חות, מעליותטימערכות בין לרבות רות המותקנות בבניהשיוללת ותחזוקה מונעת של מערכות תחזוקה כ  (ב)     

  באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי      

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

  לפון ליצירת קשר.נה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טרכות המותקנים במבמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומע  (ד)    

  מיליה.יפקסומספר  , המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפוןבנייןהמתכננים של ה רשימת צוות  (ה)     

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

   האמור רוכש הדירה עלהנחיה בכתב ולפיה למסמכים האמורים  המוכר יצרף מכניות במבנה ובפיתוח.ומערכות אלקטרו      

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

  

  

  

  

  החברה  לעיל, יראו 10.3מור כמפורט בסעיף מערכות וחומרי הגילקבל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של ה הראשוןסרב הרוכש  )1(    

  למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהול (באם תפעל שאית רהחברה תהא  ן.דה בחובתה לעשות ככעמ        

  בבניין).        
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  הערות כלליות ואזהרות –נספח ב'   

  הערות כלליות למבנה ולדירה  

  

 .נה ולדירהמבותוספות הנכונים לשינויים, התאמות  בוצעו סי (כלשונו בצו מכר דירות),הבסי בטופס המפרט .1

  .צרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראליל המוכ .2

לים ו/או צלחת כנה לטלוויזיה בכבהחברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן ה .3

 ות כל דין.להורא פוףלווין, בכ

 חניה של הבניין ממוקמים מעל תקרת מרתף, ששטחי התקרה האטומיםו/או שטחי מסעה/ גינון וע לו ששטחיידהוסבר לו ושמצהיר הקונה  .4

 כדי לגרום לשינוי ון אלה, שיש בהןות ו/או פעולות כגעלולים להינזק ו/או להיפגע עקב פעולות שתילה ו/או הריסה ו/או בנייה ו/או התקנת מערכ

 איטום המרתף או כדומה. יעה בגיקוז ו/או פנ כיביה, כגון שינויבמצב התקרה על מר

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

ן תף וכרע באיטום המגוונה להקפיד שלא לפט ו/או אחר. על הקס"מ טוף ו/או פרליי 30י המינימלי חניה. עומק המילו נמצאת מעל מרתף

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

 .קיםלמניעת קינון חר יבעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס תקופת

ייתכן מעבר מערכות מים, כניות המכר. כמו כן ם בתויבהכרח מסומנם בטחון וכו'), אינ רות נושאים, קירותמערכת שלד הבנין (עמודים, קי .6

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

ל כלל האלמנטים של מערכות הבניין ות, שיהמסומן בתכנמ , כמסומן או בשונהונים ובמיקום שונהועבר אנכית ו/או אופקית, בגבהים שת

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

ים ציבוריים, ובשטח חים משותפיםשטת, בחניה פרטית, בה, המחסנים, וחצרוחשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בדירא. ואוורור, קווי מ.

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

 וברות.ובה החלל בהן הן עוישנו את צורת ו/או ג

וכן התחמצנות מינרלים (ברזל)  ,"עיניים" גוון, גידים, מרקם, בדליכגון: הת תכנו תופעות טבעיויובכפוף לתקנים,  באבן טבעית, בריצוף וחיפוי .7

 .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

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

 .(גרונגים)

 הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות. ומריםחים דירתיים סנור חמור לאחסן במחחל איס .9

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

אמור כ לכלים אלו נימלייםהמי במרווחי הגישהעלולה לפגוע במידות הנדרשות וקה, לאחר קבלת החזונה החלפת כלים סניטריים ע"י הק .11

 . למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחריגה ממידות אלו.3 חלק 1205ת למתקני תברואה) ובת"י הוראו(בהל"ת 

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

 למחסנים בלבדנפרד ו כוש המשותףהרל למחסנים תעשה  מהזנת החשמ

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

 פחות מן הקבוע במפרט.

) A( לא תעלה על הםיבוי שרמת הרעש שלימוש רק ביחידות עת מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שפקו ויותקנו מערכובאם יסו .14

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

 .הנחיות יועץ האקוסטיקה

או  הוים בחזיתו או במראהדירה ו/או הפוגע בצע כל שינוי הנוגע לצד חיצוני שלליו איסור מוחלט להקונה מצהיר שהוסבר שחל ע .15

או בשלד הבניין, בייעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שינויים בשכבות הריצוף ו/או הבניה ו/או שותף מברכוש ה

גון אלה, ו/או פעולות כ ות הפרדה בין דירותשקועים בתוך קיר ,פלזמה וכד' T.Vמסכי  רמקולים, התקנת מערכות, לרבות התקנת

שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות.  דירותלעש ורעידות ר בכדי לגרום למטרדישיש בהם 

 למוכר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ולתלונות שיהיו בגין פעולות ושינויים אלו.

ובאו הם שישאביזרים כל אופריטים י הבניין, לשהו שיגרמו לחומרזק כיות כלשהי לאובדן, מחסור או נלא יהיה אחראי אחרמוסכם כי המוכר  .16

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

 הקונה בלבד.פות הנ"ל תחול על הפריטים והאביזרים והתוס,

ות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת ראשונהשלוש השנים ב באופן תכוף לפחות המוגן, וורר המרחבחשוב להדגיש כי יש לא .17

 .באגרגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 
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חרום לצורך מעבר עתות בירים בקומה דיאשר ישמש את כלל הדלת חילוץ חיצוני ות בכל קומה בבניין, ימוקם חלון/ יתכן ובאחת מהדיר .18

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

 / דלת החילוץ.המעבר בדירה אל חלון

גינות, ר יעברו בשטחים פרטיים, כגון: ה ואשנהדיירים במבל רות המשרתות את כלצנרת או מערכות אחע לקונה, כי יתכנו שוחות ביוב או הוד .19

 חניות, מחסנים, ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט.

ם לכלל כיפתחי ביקורת, השייניקוז וכד') וכן  עוברות צנרות (מים, ביוב,, יתכן ואו המחסן או החניהדירה, ה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, .20

  לאפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי העניין, על כל המשתמע מכך. מחויבהווים חלקים משותפים. הקונה ן, ומיהבני

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

 .תע"י הרשויו רוניות הפיתוח שיאושלתכ

אישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הועדה המקומית לתכנון ובניה בתכנון והי גז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי /ום צוברמיק .22

 .ומשרד העבודה

 בריצוף זה. ותלולים לגרום לשקיעחי "אבן משתלבת" עואפילו דרכי נסיעה המרוצפים בארי על שבילים, מעבריםברכבים כבדים נסיעה  .23

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

 הכלולה בממכר.

 .(גפ"מ), למרתפי חניה תת קרקעיים ונעים בגז פחמימניאסורה הכניסה לרכבים המ .25

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. בגז פחמימני (גפ"מ), מופעלהסן כל מתקן אחמור להתקין ו/או לבנוסף חל איסור ח .26

התכנון,  בהתאם לאילוציים, גבולות המגרש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופי .27

 .הרשויות הביצוע ולדרישות

הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כבר  תקדמההה עם הרוכש וזידה וטרם חתימת החלמען הסר ספק במ .28

ות /או דרישה ו/או זכהושלם, לא תתאפשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו

 קבלן.בחירה או החלפה בעקבות בחירת ה

 תגברנה 8.12.2016 - 10[מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1פח ג'סט להוראות נפרירה בין הוראות המבמקרה של סת ,[
 הוראות הנספח, בכפוף לכל דין.

 
  ,ההוראות") לבין המפרט לעילו/או המכרז (להלן: הקוגנטיות הדיןהוראות במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או כמו כן"-

  . ה ההוראות.תגברנ
 

___________  _________  
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   זיכויים טבלאות –' ג נספח

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו
  
  

  הערות מיוחדות

   08.12.2016  -  10במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה אלו הינם אך ורק הנדרשים  ריכוז זיכויים .1

  כוללים מע"מ.  להלןים הנקובים המחיר .2

ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/ הקבלן אלו  לנצל זכותו לזיכויים  רצונו רה/קבלן, עלחבכש הדירה להודיע לועד האחרון שעל רוהמ .3

  .ביום החתימה

  האמור תתקבל כוויתור לזכותו זו על פי כל דין. מועדהדירה עד האי הודעת רוכש  .4

ם לעיכוב גורמי ו/אובטיחות ב תקנים ו/או פוגעיםוק ובבחהרשויות , בדרישתושרו שינויים שאינם עומדים פק יודגש כי לא יאלמניעת ס .5

  בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.

, התקנת ספק החברה,ובחירת הרוכש (הדייר) להתקשר עם ספק מטבחים אחר שאינו מטבח המתוכננים ניצול זיכוי בגין ארונות ה .6

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

מה התקנתם, יחשבו כסיום יהנמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתי /ביוב,מיםתקשורת/י צנרות לחשמל/דגש כומניעת ספק יל .7

  מהאמור במפרט המכר. כויל מימוש זכותו לזילחוק המכר לענין הודעת רוכש ע 6כמשמעותו בתיקון  הפריט"התקנת "

  מכר, לא ינתן כל זיכוי בגינו.פרט המינו מצוין בשאבנספח זה ו לזיכויפריט מתומחר ציון במקרה של  .8

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

  מור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.יים שבצע הקונה כאנספח זה, יראו השינו

   
   

  



 

 

  , ג'ב'ספחים א', נ

31  מתוך 30 'עמ  08.12.19תאריך: /  122 רש/מגE םמפרט מכר למשתכן / דג / באר שבע -1בפארק  פרץ בוני הנגבב / פרץ בוני הנג / מסד לאיכות הבניה
 

  : מקרא

  יחידה.  - יח'

  מרובע. ר מט - מ"ר

    אורך. מטר  -מ"א

  חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  - קומפלט

  פריט אחד בודד.  -פריט
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד - נושא: ארונות מטבח, רחצה
  

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

ש"חליח' ב
 סה"כ כמות

3.3.1 
 ן,ל ארון תחתון/עליוכול( ארונות המטבחלכלל זיכוי 

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

 4,881 ---  ---  ---   קומפלט

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי), לפי כלליארון רחצה (בחדר רחצה 

 כר.התיאור שבמפרט המ
 600 ---  - --  ---  קומפלט

  
  

  בגין זיכוי בלבדמחיר  -ת ואביזריםנושא: קבועות שרברבו
  

  
  הערות:

  כל המחירים כוללים זיכוי פריט+ התקנה.  .1

יף סע
במפרט 

  רכהמ
 ורתיא

  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

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

3.6  
 לפי התיאור במפרט , נטילת ידייםסוללת ברז לכיור 

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 ריטפ קומפלט כר.המלפי התיאור במפרט לת ברז לאמבטיה,  סול 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט (אינטרפוץ) סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 פריט קומפלט
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  יוביםיר בגין זיכויים/חמח - נושא: חשמל/ תקשורת
  

סעיף 
במפרט 
 המכר

  תיאור
 ר/חומ

  עבודה
  יח'

ליח'  מחיר
 בש"ח 

 "כסה כמות

3.7 
  

   72 פריט קומפלט זיכוי –ור קיר/ תקרה דת מאונק

3.7 
  

   78 פריט קומפלט זיכוי –בית תקע מאור 

3.7 
  

    48 פריט קומפלט  נקודת טלפון 

  
  

  :לטבלאות החשמל/תקשורתות הער
  ), במפרט המכר.5(טבלה  3.7ר סעיף הערות כלליות לאח .ראה1
  יצוע.פני בלם לזיכויים סימתייח חשמל/תקשורת . מחיר המחירון2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      תאריך           חתימת הקונה     


