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  851086505פ. מ ח.בע" אחים פרץ נגבפרץ בוני ה
  
  

  16.12.19תאריך עדכון: 
  
  

  1רק פרץ בוני הנגב בפא שם האתר:

  חדרים 4 מס' חדרים:

  *K,K דגם:

 ,ה'א',ב',ג',ד' קומה:

  115,118,121,124,143,146,149,152 :(זמני) דירה מס'

  9,10 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               

  יה.וחניין, מחסן בבנרה ם הדימיקו : 3סעיף               
  אור הדירה.ית  :4סעיף               

  חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               
  ).6.1-6.8ואופן חישובם ( ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               

  ).ב- (א ותקביליות סט  :7סעיף               
  פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               

  פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               
  

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

  .)1.1-1.6ה (הבניין, הקומות ויעודה של כל קומ אורית  :1סעיף                
  .)2.1-2.19הגמר (בניין וי החומר  :2ף סעי               

  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 
  .יסהליית כבלת מתקן   :3.4סעיף 

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

  ).4.1-4.9ם בדירה (ימור/חקירו מתקני  :4סעיף 
  .)5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן (  :5 סעיף

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

  .מערכות משותפות  :7סעיף 
  ).7.1.1- .7.1.3ז (מערכות ג   :7.1סעיף     
  ).7.2.1-7.2.5י אש (יבוסידורים לכ   :7.2סעיף     
  חניה.  תפיץ במרולאוורור מא   :7.3סעיף     
  מערכת מזוג אויר מרכזית.   :7.4סעיף     
  : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף     
  דואר. תיבות   :7.6סעיף     
  וספות.מתקנים ומערכות משותפות נ   :7.7סעיף     

  ).8.1-8.7( רכות תשתיתלמעבנה ר המחיבו  :8סעיף 
  .רכוש משותף  :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     
  המשותף הצמוד לדירה.שיעורו של החלק ברכוש    :9.4סעיף     
  הבית.  ללטות בדבר ניהוחהת סדרי קבל  :9.5סעיף     
  שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.   :9.6סעיף     
  החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.   :9.7סעיף     

  
  נספחים

  
  מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.  נספח א'

  .ואזהרותהערות כלליות   פח ב'סנ
  ת זיכויים.לאוג'   טב פחנס
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    חדרים K  ,4/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -שכונת הפארקשם האתר:

  __דירה מס':    

  __קומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  123מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דרות), התשל"לפי חוק המכר (די

  2015- הון התשע"תיק, ו2008  –"ח תשס(תיקון ה

  ים שונים)יבעניין חיובים וזיכו

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה) כולל(                           

  

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

                                                 ת.ז         לבין:      

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

  

             מתאריך:     

  

  

  פרטי זיהוי     א.
  

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

  .123 מגרש: ,(בחלק) 1חלקה  38602גוש רשום ) ו(בחלק 17ה חלק 38465ם גוש רשו(בחלק),  1קה חל 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: הכירופת החת תקילחת 98 רה:תקופת החכי  2.2      

  

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

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

  מרפסת שמש. ,מרפסת שירות), לחתמקהורים ( חצהחדר ר, )אמבטיהר רחצה כללי (דח פרוזדור,
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    שטח הדירה  .5    
  והמחושב לפי כללים אלה: ,___ מ"ר - כ :הואשטח הדירה       

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

   –ן זה לעניי        

  בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,שמחוצה לה, לרבות בין  הה לבין מין הדירד בקיר המפרי –" קיר חוץ"     )1(        

  דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין          

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

  פני הקיר יכללו את החיפוי.מור; בקיר עם חיפוי אבן יבלא ג פני הקיר –" של קיר חוץים צוניהחי פניו"  )2(        

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

  ופקיים; אהמשופעים והחים שטמהקי של כל אופההיטל ה חת בלבד לפיושב פעם אשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יח  )ג(          

  המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט           

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

   היתר).ל שההתכנון והבניה (בק תקנות –(להלן  1970           

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיףהמשותף הצמוד לדירה החלק ברכושו של רעושי  )ה(         

  

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

ולה) הנמצא פרגה (לא תקר וימד טח מלא[קירוי הכוונה למשרה מתוכה מרפסת שמש מקו ,מ"ר ___ -כ :)1(מרפסת שמש בשטח  6.1     

  מ"ר. ___ -כ: בשטח, אחת מעל בלבד] קומה

  חניה:  6.2     

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

  : ___,לא מקורה מס'חניה  -      

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

 שנרכש, יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד);כל (כ ,"ר___ מ -: כ)2(בשטח_____, מחסן מס'   6.3     

  אין. :)3(דירתי בשטחמרתף   6.4     

  אין.: בשטחמוצמד לדירה גג   6.5      

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

  . שטח)ומהות ( םדי יש לפרטן בלעת הדירה באופאו משמשים א יםמדם המוצנוספי /חלקים/אזורים,אם יש שטחים  6.7      

  ממפלס רצפת הדירה). מוכהנ(יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה כמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה       

         

  הערות לחישובי השטחים:        

   י הקוויםוצר על ידהמצולע הנך בתוה הכלוא מרפסת הוא שטח הרצפת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש"  .1     

  של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים יים של קירות החוץ או המעקים נל פניהם החיצוע יםרהעוב       

  במרפסת.       

  וף הרקיע כפ ורלא מש ו/אושל אשר מידת חשיפתה לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי         

  שיש בה כדי להשפיע על  להוהן מחוצה  הקרקע פוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםכשושנת הרוחות ובת ליבניין יחסלמיקומה ב       

  .שיפת המרפסת לשמשח       
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  ירה ל דק שחל נו לביןיבהמחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  .2     

  יכלל שטח הקיר במלואו.יקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף המחצית הרוחב של ת לטח שמתחהש רק אחרת ייכלל       

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

  כאשר קיר המרתף  של הקיר; חת למחצית הרוחבשמתהשטח  ל רקייכלרת של דירה אחלבין חלק  ובינריד ף מפכאשר קיר המרת       

  ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף        

  המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטכולל חצרשטחה של   .4     

  ה.מעששטח לן הלבי       
  

  קבילות: יותסט  .7   

  בילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:קסטיות  להלן הן טותהמפורות טיהס     

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

  לעיל. 4 והערה 6.6יותר כמפורט בסעיף        

  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  לא ייחשבו כסטייה ו/או ות למעשהין המידוב כניות המכרוינות בתוידות המצסטיות במ        

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

   הזן כסטייה ממפרט אותולא יראו  הן סטיות קבילות הרים למעשאבזת הרט ומידוזרים במפבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד   ב)(     

  .)קבועות שרברבות, ארונות תריסים, דלתות,חלונות, , אריחים(אביזרים קרי:       

      

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

  08-6490730:טלפון  
       
  באר שבע, 31שז"ר ' שד  :כתובת  08-6490943  פקס:

 yosi@adcohen.co.il:א"לוד  
  
  

  א.ד כהן בע"מ "):המהנדס(להלן " ון השלדנשם האחראי לתכ  .9

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

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
 

  

  התיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזרי  ב.
  

  בבניין, בתנאי שלא ישנו את ים אחריםקוחל חרותדירות אשל קה פנימית בחלוכניס שינויים ר רשאי להוכהמ     *  

  .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית     

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

        

  תיאור הבניין  .1
  

 ). הנמצאים במגרש אחד והכוללים קומת מרתף  A,A1בניינים דומים ( 2ה" אחד מתוך ב משפחתי "גבום רמגורי יןבנ 1.1

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

     
  

  ;בלבדים למגור וונה, הכ(*)דירות יןניבב; למגוריםות דיר 1A :28בניין  ,דירות למגורים A: 29 ןבניי     1.2              
  

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

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

  

  :יניםלשני הבני תפותמשף מרת קומת
  

  יאורכינוי או ת
 קומה

מתחת/מעל ות קומ

  כניסהקומת ה לסלמפ

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

  מרתף קומת
  1 -  --- 

מבואות, חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

מאגר מים וחדר , מעליותמדרגות,  יחדר

מתקנים ומערכות מחסנים,  משאבות,

 יות.נים והרשושת המתכנדריפי טכניות ל

  

נות הממוקמות שו ומערכות כןית

ין ישרתו גם בניין/ים סמוכים ניבב

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

מיקומם הסופי של המתקנים 

והמערכות בקומות השונות יקבע 

  לפי החלטת המתכננים.

 

  :Aין בבני  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

ת/מעל קומות מתח

  הכניסקומת ה פלסלמ

 ד)( הקובעת לבניין

 רותמספר די

  בקומה
 הערות ושימסוג הש

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מיסעות,  חניות,  מגורים (דירות גן), 

, תומעלי, כניסה (לובי) תמעברים, מבוא

מתקנים ומערכות טכניות , חדר מדרגות

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 )ניםניי(לשני הב

 1-8 מגורים קומות
3  

 ומה)ל ק(בכ

מעליות, חדר , יתמבואה קומת ,םיורמג

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 2 9-10 (פנטהאוז)

, חדר תומעלימבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 ות.שויוהרמתכננים דרישת ה

 )9קומה פלקס (כניסה מת דודירו

  ליוןע גג
 ---  -- -  (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  סך הכל קומות 
 ---  ---  ---  11 למגורים

 .שי)הרא( העליוןנכלל הגג  לא במניין הקומות 12  סך הכל קומות
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  :A1 ייןבבנ

  

  

   :והבהרות הערות

  ניה והבהתכנון  לבניין [כהגדרתה בתקנותיזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש   )א(

  (בקשה להיתר)].    

  מתן שרות  לאפשר או ואף לשנות מיקומם,ם נים או ייעודאו לבטל מתק סיףלהוהמתכננים  או הנחיות הול דעתלפי שיק איתזכ החברה  )ב(

  מותקנות. חדרים ו/או ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלוהקצאת לרבות  גם למבנים סמוכים, באמצעותם   

  מקובלת ה ו בשיטה'.. וכו' ו/א, בא' ניים,ע, בי: קרקגוןלהשתנות כועל עשוי בפות הקומ נלי. כינוית במפרט הינו נומיוומהקי מס' כינו  )ג(

  .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'    

  

  )ראשיים( משותפים מדרגות יחדר  1.4   

   עד למפלס הגג.ו תףרממת ס קוממפלמקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1 בכל בנייןהמדרגות  ימספר חדר      

   אין.: פיםנוסחדרי מדרגות      

  12:  מספר התחנות לכל מעלית; 2: ל בנייןבכ יותמספר המעל יש; מעליות:  1.5   

  .יש, באחת בלבד :(*)שבתמנגנון פיקוד   .6,6: בכל בניין מספר נוסעים לכל מעלית     

  .אין מר:עמדת שו  1.6   

  

   ו/או הבניין ירידי נציגות ע"ישהפעלתו תקבע  בת,ד שפיקו נוןמנגמעלית בעלת מובהר כי הכוונה ב –" שבת"מעלית   (*)                      

  .1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 59בהתאם לסעיף  חב' הניהול          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תיאור כינוי או
 הקומ

ת מתחת/מעל מווק

  כניסהקומת המפלס ל

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 2 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מגורים (דירות גן),  חניות,  מיסעות, 

מעליות, מעברים, מבואת כניסה (לובי), 

ם ת הדיירי, חדר לרווחחדר מדרגות

), A,A1גרש משותף לשני הבניינים במ(

מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 (לשני הבניינים)

 1-8 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 יות.דרישת המתכננים והרשו

 --- 

  מגורים עליונהמת וק
 2 9-10 (פנטהאוז)

, חדר מעליותקומתית, אה מבו ,מגורים

טכניות לפי  קנים ומערכותמת ,ותמדרג

 דרישת המתכננים והרשויות.

 )9דירות דופלקס (כניסה מקומה 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

פי טיות), לומערכות טכניות (משותפות/ פר

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  קומות  לכה סך
 ---  ---  ---  11 ריםגולמ

 (הראשי). נכלל הגג העליון לא הקומותבמניין  12  תומול קסך הכ
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  :(בכל בניין) חומרי הבניין ועבודות גמר  .2

  
  .תלבמשואו ו/או מתועשת ו/ רגילה: שיטת הבניה; דהנדס השללפי תכנית מ שלד הבניין:          2.1

  ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי ויןבטון מז ר:חומ: רקעת קומת קקררצפה ות           2.2

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

    .החלקהניעת למ קן הישראלילדרישות הת בהתאם גד החלקהה ניהיריצוף בניין המגורים     

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

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

   .השלד סישובי מהנדלפי ח י:עוב. בטון,עשים מאלמנטים מתומזוין, או  טון: בחומר גגות הבניין:           2.4

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

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

  .1045ישראלי מס'  לפי תקן :ימד תרדויבהמהנדס.  תכנון: לפי עובי .בלוק תאי  וא ,ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון וץהח

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

  גימור קירות חוץ:  2.6

  יה.ר הבנהיתי התנאים בה. הכל לפאת קרמיקשיח דוגמי קיפוו/או ח. אבן מלאכותיתו/או  טבעית אבן: עיקרי /ציפוי,חיפוי  2.6.1  

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

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

  

  שולב, לפי או מ/וי או בלוק תאו/או בלוקי בטון /מזוין ו טון: בחומר: קירות הפרדה בין הדירות  2.7

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

  .ללב, גובה לפי תכנון האדריכמשווק ו/או : בטון ו/או בלחומר וגובה: מרפסות (ככל שיש)קיר הפרדה בין   

  

  שי:רא מדרגותר חד  2.8

, הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות לפי חישובי המהנדס עובי:לב. נוי או משומזוין או בבטון : רחומ: מעטפתקירות   2.8.1  

  והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

ו תקן , בעל "תיליאקרחיפוי בשיפולים+ צבע  קרהילי עד תאקרבצבע  ורגימ, שכבות),  2( : טיחחומר: גימור קירות פנים  2.8.2  

  ם.מכון התקניוק" מטעם יר

  ירוק" מטעם מכון התקנים.  בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחחומר: גימור תקרה. התקרלגובה: עד     

בן בהתאם לדרישות ט לראצו צמנמדרגות בניין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או ט: ופודסטים מדרגות  2.8.3  

הכל החלקה, פסים כנגד ופסים מחוס סטיםפודהמדרגות והרך לים תואמים לאולות שיפוובעם, התקנים הרלבנטיי

  . 2279בהתאם לת"י 

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

    מדרגות.באמצעות חדר ה: (ראשי) עליה לגג  2.8.5  

  

  : רותלדיים ופרוזדור קומתיתמבואה (לובי)   2.9

היו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, ות פנים יגימור קיר :חומר: תואה קומתיבמ מור קירות פניםיג  

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

  לא יבוצע  ונמכתה משל תקר קרה(במ וק")תו תקן ירטי ("בעל נטסי מלבין: טיח + צבע חומר: מור תקרהיג  

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

  : פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית . פרוזדורים לדירות
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   :בכל בניין ראשית כניסה (לובי)אה מבו  2.10

פחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי ורצלן), לו גרניט פרגיל אה (יקה או קרמאבן נסור: חומר: םירות פניר קימוג

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

  או תקרה דקורטיבית. ת משנהתקרו/או יד מלבין סינטטי דוגמת פוליס: טיח + צבע חומר: תקרהגימור 

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-לא יפחת מח בודד שטח אריו פורצלןיט ג גרנם מסואריחי ) אורה (שישאבן נסו: מרחו :ריצוף

  .למניעת החלקה

, בחזית 816ות"י יה כנון ובנתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות הת

  מית.רשות המקורישת הי דפר יהיה לפהמסומואר, עיצוב  ן חיצונינייר בהבניין יותקן מספ

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

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

  ד).חיצוני בלבצבוע בתנור (צד ח פ למערכות: נותארו

  התקנים.   סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון במלבין צבוע בטון : גימור קירות חניה :ורהר חניה מקעבודות גמ  2.11

    ון התקנים.מכ וק" מטעםבמלבין סינטטי, בעל "תו תקן יר: בטון צבוע חומר: גימור תקרה  

  ,.בתתלמש ו באבןא חלקומ ןבבטו יעשה החניות או המרתף תרצפ גימור: ורהמק גימור רצפת חניה  

  .6.1.3: ראה עבודות פיתוח סעיף גימור חניה חיצונית לא מקורה  

   :חדרים לשימוש משותף  2.12

  .)חדר/ים טכניים (ככל שיהיו  

 חשמל, ארונות גומחות,עט (למנים. התקון וק" מטעם מכליסיד, בעל "תו תקן ירופ טי דוגמתמלבין סינט: טיח + צבע גימור קירות  

   ו/או משולב,. ו/או תקרת משנה במלבין סינטטיו/או טיח צבוע  מלבין סינטטיצבוע בטבעי בטון  :הגימור תקר. )כו'ם ומי  

  לב.או משואו פורצלן : בטון מוחלק או אריחי קרמיקה או טראצו גימור רצפה  
  

   :ותהער

  ים.מכון התקנמטעם  וק""תו תקן ירצבוע בצבע , בעל  בבטון או יםפנ בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

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

  

  רקום ומחזיר אינטי מערכת יד על בעלת פתיחה הנשלטת וזיגוג) יוםמינאלוהמבואה (משולב במכלול : יש, ןבנייכל לדלת כניסה   2.13

  .)3.7.8 (ראה סעיףטרקום אינ, כולל שמן

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

  מדרגות דרומי בקומת הקרקע.

  כיבוי אש.ובאישור  ץ הבטיחותטת יועהחלדנית, לפי ה יית באש או סגירה אוטומטגיר, סדלתות חדר מדרגות: דלתות אש/ עשן       2.14

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

    אין.  :דלתות לובי קומתי  2.15

  .: ישיםמשותפ קיםוחל יםחדר ,טכניים םי/חדר חניות, יים,ואות קומתמבת, מדרגו , לובי, חדרןלבנייבכניסה , הורתא  2.16

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

   .רגותהמדור בחדר להדלקת  א               

   האדריכל.תכנון  בגוון לפילבד)  י בהחיצונ לקםבתנור (בח פף צבועפח מכו :ומר: חארונות חשמל, גז ומים  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 "יפען ויך המחסלמונה הדירתי אליו מש

  של הבניין/ים לפי  החשמל של הרכוש המשותףמערכת הזנה מ ש.: יפותשותרומכניות מלמערכות אלקטו ורהלתאחשמל ור חיב    2.19

   /יםבניין גםוישרתו  בבנייןו/או ימוקמו  /ים סמוכים(יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין  החלטת החברה   

  .ות)שונ, בכפוף לאישור הרשויות הסמוכים
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  )י זיהויפרט –א' רק ף לאמור בפתיאור הדירה (בנוס  .3
  

  גובה הדירה*:  3.1  

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

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

  מ'; 2.05 -מלא פחות : דירתי (באם נרכש) מחסן הוב*ג    

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

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

  ימלי הקבוע על פי דין.מינהגובה ה הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן   

  

  המשמשים אותה.לה או  המוצמדיםים רה ובשטחדיב ימוריםחדרים וג רשימת – 2' מס טבלה  3.2  
  שלאחר טבלה זו). /הבהרות, (ראה פרוט יתר בהערות    

  

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

 (בס"מ)

  )4(וחיפוי  )3(ריצוף
(בס"מ)ים ת אריחדומי

  ריצוף
"א מחיר לזיכוי למ"ר/ מ

  םלים חדשיבשק
 הערות

 ראה פרוט בהערות בהמשך.  אין )3(ה אר )2( הרא)1( ןבטו, בלוקי וןבט כניסה

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

)1( בטון, בלוקי בטון  מטבח
בגובה  חיפוי בודה משטח הע ורךלכל א  ןיא )3(ראה  )2( ראה

. ון תחתוןמעל משטח אר "מס 60-כ
  .קיים) אם(ב ור חלוןלמעט אז

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

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

 .משךבה ראה פרוט בהערות אין )3(ראה  )2( ראה)1( טוןבטון, בלוקי ב פרוזדור

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה )1( וןלוקי בטבטון, ב וריםינה החדר ש

  חדר רחצה הורים
 (מקלחת)

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

ל ומעל טיח + צבע אקרילי בע לפחות.
  רוק" מטעם מכון התקנים.ן י"תו תק

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

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה )1( וקי בטון, בלבטון נהחדר שי

 ממ"ד
  בטון מזוין 

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

  כללי)חדר רחצה (
 יה)טמב(א

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

רילי בעל צבע אק ל טיח +עחות. ומלפ
  "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.

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

הערה  רותפרוט בהע ראהמעקה:  ןאי )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון מרפסת שירות
 .בהמשך

  .2.6חיצוני ראה סעיף וי קיר פוי/ציפחי אין )3( ראה 2.6יף ראה סע)1( י בטוןבטון, בלוק שמשמרפסת 
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

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

  דירתי מחסן 
  )שהוצמד(ככל 

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

סיד  קרהר תאקרילי. גימו
 י. טטינס

 ןגרניט פורצל
לטת לפי הח ןרות מחסקי עובי אין

ממצג החברה   ריכל/המהנדס.האד
  לבחירת הקונה

  לטבלה:והבהרות הערות 
  

  ניתן שמעטפת הפנים  היו כאלהשי ככל -חצה/ מתועשים למ(בדופן פנים של קירות מתועשים בלוק תאיבטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות  )1(

. בידוד 1045ה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"י בכפוף לעמידק תאי. הכל בלו או בלוקי גבס ות גבס,עשויה מלוחאלו תהיה  תירושל ק

ייבנו חצה י רבחדר בס.תרמי של בנייני מגורים). קירות הפנים (חלוקה פנימית): יהיו מ: בטון/ בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי ג

   בטון". וקיע"י היצרן או בל" עמידים למים"ם המוגדריבלוקים מהקירות 
באם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או  בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. .ודרישות התקנים הרלוונטיים טיח: גמר קירות  )2( 

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

  . נים הישראליעם מכון התק" מטרוק"תו תקן י היו בעליות פנים יקרות וקירהתעי כל צב : לבן.גווןבע אקרילי. עה בצצבי   

  לבן. גוון: או חומר דומה. פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  . : טיחמר תקרותג
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  , R-9קה החלרגת התנגדות לקיקה הרלוונטיות ובדוהחהתקינה  ודרישות התנגדות להחלקה, 2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י : ריצוף  )3(  

  שאחת  דוגמאות/גוונים לפחות 3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין יוצגו לקונה ת אריח לכל מידלן. פורציט , שיש, גרנאריחים מסוג טראצו    

  ם דרש לחדריהחלקה לא תהיה פחותה מהנת הרגת מניעס"מ. ד 33/33 -  ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות ניטרלי.  - מהן היא בגוון בהיר     

  שתציג הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירת  .ומרפסת שמש רותשי , מרפסתחצהה למעט חדרי רהדירבכל אלו.     

   החברה או הספק, שיבחר על ידה.    

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

טרצו, שיש, גרניט פורצלן. לכל , אריחים מסוג R-11קלחת וברצפת תא מR-10 ה גדות להחלקנטיות ובדרגת התנוויקה הרלהחקה והתקינ

מניעת  גתדר ניטרלי. - לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר דוגמאות/גוונים  3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין  מידת אריח יוצגו לקונה

ציג החברה או הספק, שיבחר על תשוון/מידה, מא/גדוגמ עשה מאחתהרוכש ת בחירתו.  חדרים אלש לנדרההחלקה לא תהיה פחותה מה

   ידה.

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

כש תעשה בחירת הרו .לגשםוף לריצוף חש ותההחלקה שאינה פחובדרגת הז, יקוהמתאימים בגודלם ליצירת שיפועי נ לי.ניטר - ר בהי

  (במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים). הספק, שיבחר על ידה.ממבחר שתציג החברה או 
- כ ותידבמניטרלי.  –בהיר א בגוון הי מהןדוגמאות/גוונים שאחת  3ן לפחות בימ שת הרוכיר. לבח- סוג א'. קרמיקה  חדרי רחצה: חיפוי  )4( 

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

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

ס"מ ללא  33/33- כ ,ס"מ 20/50- כ במידות נוספות ת למפרט וכןהמידות דומוחים ארישאי להציע כר יהיה רקונה המובהסכמת ה ).יליאקר

הרצפות ת, ת. הקירולצנרת גלויה תבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירו כל שינוי במחיר הדירה.

  לקי בניין/חדרים סמוכים.מעבר מים לחיים למניעת וונטהרלות התקנים רישכל דין ולפי ד י הוראותלפ טמווהנקזים באזורים רטובים יא

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

לכל אורך ס"מ לפחות  60בגובה    דה.ל יק, שיבחר עברה או הספתציג החממבחר ש עשהש תניטרלי. בחירת הרוכ –בגוון בהיר  היאמהן 

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי  BIמשטח העבודה (מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת 

  קרילי. + צבע א טיחת: הריצוף). מעל החיפוי ובקירו ' מעלמ 1.50גובה הקרמי ועד הרצפה (

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

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   הערות:  

  ת לבחור ן האפשרוינתא תלתעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ו וכשבחירת הרלמניעת ספק יודגש כי  –בחירת הרוכש/דייר   

  החברה.שנבחרו ע"י ם, גם מאלו שוניים ספקשונים ממוצרים   

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

  סעדים".ומ "מעקים 1142החזית ולפי הנחיות ת"י 

  .ס"מ 2 -עד כ וכיםם סמלילחבין ל ות,ומרפסת שר ממ"דה, רחצחדרי ה, דירבכניסה ל – הפרשי מפלסים  

  האדריכל. תכנוןלפי  ,גובה/רוחב) ס"מ 20גובה המותר בתקנות (עד  (מדרגה) עד /מונמךמוגבה יתכן סף/גג, ביציאה למרפסות שמש  

  ה המצוין בטבלה.גובת יעשה לגובה חיפוי הקירו  - חיפוי קירות  

  לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 - ם פחות ממורות שאורכיש פינות ק באם ,PVCיניום או ופיל אלומינות מפריבוצעו פ – פויפרופיל פינות בחי
  י,טבע שהאבן היא חומר ...יש להביא בחשבון ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -אריחי אבן טבעית (ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי)  

שים במערכת ו האריחים המשמאות גוון הלוח ,בתקן זה... נאמר בנוסף. םמרקן וגידים והבדלי גוו ו נימים,להיות בים עלולש

  .שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקה יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 

  ף בדירה."ג הריצוה עחברברקה ע"י הלא יבוצע ליטוש ו/או ה כי פק יודגשלמניעת ס - ליטוש/הברקה  

  ו/או  פלדה ו/או ) עץ ו/או בטוןשהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכרלהתקין, ומבלי ל ותבחר החברה ככ( – קורה/ות ,רגולהפ  

  משולב,   

 תרכוים, בגב ארון מטבח, ארונות למעחופחזיתות מלמעט בשולי קירות וס"מ לפחות,  7בגובה (פנלים) מחומר הריצוף  –שיפולים   

  פינות (גרונג). טוםים, ללא קיושיפוליים. חיפוי ואזורים טכנ  

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

  מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו   

  
  מך אחרמכר זה  או במס פרטבטבלה, במ כך ל רק באם צוייןקנו בפועיותיל סות בהערות לענים לגביהם יש התייחמתקי ציוד ו(מובהר כ

  שצורף להסכם הרכישה). 
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  ארונות:  3.3
 ,הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של הכיור ארון מטבח תחתון:   3.3.1  

  ם. דיח כליהכנה למל להצתה), קודת חשמונ שול(כולל: פתח, נקודת גז לבי מובנות ייםנה לכירכה

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

  מעל    לפחותס"מ  90 -כיה יה ודהסף עליון של משטח העב . גובהלפחות "מס  60-כ , כולל חזית הדלתות, יהיה עומק הארון    

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

  .ומקעו ולכל וס"מ לפחות לכל גובה 60רות ברוחב יהארון יכלול יחידת מג           

                    5תוך הרוכש מ . לבחירתקהיירמופ: י חיצוניפוצי מתכת. ידיות:. פינה" ותרונ"פתיותקנו  ות הפינה של הארוןביחיד

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

  ;שךהערה בהמה רא :אורך הארון* תמידו)1( בן.ן לו/או מלמין בגוו קהייפורמ: מדפים                   

     ראה נספח ג' בח התחתון:בעד ארון המטמחיר לזיכוי     

          

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

ם שוליים ע), לפי העניין  1,2 (חלקים 4440דרישות ת"י ל הר או שווה ערך), העונוגמת אבן קיס(כדלימרית ופטבעית או 

יותקן קנט  המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחס לחזית הארונות בכל היקפם. ס"מ ביח 2ה של בהבלט

 ככלעם עיבוד בחזית המשטח  קנט מוגבה ללא ף התקנהי להעדישאעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר (הקונה ר

  י ביצוע זה). ן זיכוי בגין אתיינ. לא המשטחבכל היקף אף מים  דרש כוללהנ

   לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3 ני הקונהמגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפלבחירת הקונה מתוך  גוון:    

    ח בודד אחד).בהדבקה ולא לו ויהי/אבן קיסר . לוחות השיש)ליטרבהיר ני היהו י(אחד מגוונים אל גוונים לפחות       

      

  אין.ארון מטבח עליון:   3.3.2  

  

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

  ס"מ לפחות.  80 אורך  מידות: .סטהוצירי נירוגרה/ות, דלת/ות מ ש, לרבותשי או קוורץ (אינטגרלי)ניאו מחרס או       

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

  החברה.     

     ג' נספחראה  הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 

  

              :הערות
  מחושבת ימתקיר (פינה ככל שקימדידה לאורך הה ך.ראו מטר 05.מטבח ארונות  של ןתחתוארון  ךאור מדידת   )1(

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

    זה. אוריה מתייכסטיחשבו  המטבח, לא ארונות אורךת דומיב 5% -ד כטיות עס. יכללו באורך הארונות
נה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח יצוע עצמי, על הקוונות המטבח ובארר ועב ל זיכויבמקרה ש  )2(

  פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה. קיימים
  הקונה. לטתתחתון הינם להחם בארון בנימו , תנור וכו'ן לצורך התקנה של מדיחארותכנון ה           )3(

במקומות  דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו המטבח ארון לספק את המוכר על ,ינםתקלה שלא הקונה יטחלה  -

ת תח וז למדיחשיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חללים) ולרבות ההכנות הנדרשות של מים וניק

  הרוכש.חברה תנחה את שהד עמותקבע וב ם שהחברההלוח זמניו על פי רותבחיבאחריות הקונה לדווח על הכיור. 
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  מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

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

ל י שימליסה פלסטיק, באורך מינחבלי כב 5, לותכולל גלג ניצבים ממתכת (מגולוונים) מוטות 2: (קטנה) מיתקן לתליית כביסה  

  .מטר סה"כ 8 -ל חבלי כביסה באורך של לא פחות מולכ ס"מ 120י של למניבאורך מים או מתקן מתרומ ,"מס 160  

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

   5לפחות . המתקן יכלול רילקיב ומקובע יצ נה. המתקן יהיהיתות המבבחזפה מקום מוצנע ושאינו נצקיר המבנה, בעל ולוונת גמ  

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

  5100י ראלבתקן יש : מחומר עמיד העומדתיאור: (ככל שמתוכנן) מסתור כביסה  

פריטי  וצר הפרעה לתלייתזה עלולה להיו הרמקמזגן/ים, בעיבוי של היחידת הותקן גם וי תכן: בחלל מסתור הכביסה יהערה

   .אך לא פחות מהכתוב במפרט המחייב כביסה גדולים  

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

 םידות המעברמי יחה. בכל מקרה,יוון הפתובכחה בסוג הפתיהפתחים, במידות הפתחים, ום יים במיק: יתכנו שינוהערה  
  א יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.ושטח החלונות ל החופשיים בדלתות  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
יום/ אלומינ

אחר)ת/ מתכ

סוג פתיחה (ציר
 כע"כ)/ נגרר/

 ר)אח

דת כמות ומי
   הפתח
וחב)(גובה/ ר

 (עץ חומר
מיניום/ אלו
ת/ אחר)מתכ

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
חר)כיס/חשמלי/א

 סהכני

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 --- - -- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 - -- ---  95/205- כ

 חדר דיור

1 

' מזוגגומאל
  וטרינה,

 נגרר כ.ע.כ

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

 --- 

 ---  --- 

1 

 .ע.כנגרר כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' 'ומלא

 115/95- כ 115/95- כ --- 

חדר שינה 
 1ים הור

1 

 ילהרג ציר עץ

1 

 נגרר כ.ע.כמזוגגאלומ' 

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

  ממ"ד 
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ציר (רגילה). 
 פתיחה חוץ

1 

זוגגאלומ' מ

 ילה אורג ציר
  כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 . כיסר לנגר אלומ' 'ומלא

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

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

 ---   ---  

3חדר שינה 

1 

 ילהציר רג עץ

1 

 נגרר כ.ע.כגמזוג 'ומאל

1 

 ידנילה גלי אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

ח. רחצה 
 יםהור

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

אלומ' מזוגג
  נטוי

 (קיפ)

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  55/75- כ 70/205 - כ

ח. רחצה 
 )אמבטיה(

 

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

וגגאלומ' מז

  נטוי
  +)יפ(ק

חלק קבוע 
 תחתון

 --- 

 ---  ---  --- 

 - -- 35/135- כ 80/205- כ

 --- 

 --- -- - 

 --- 

 --- מכניר וראוו

 --- 

-- -  ---  --- 

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

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
יום/ אלומינ

אחר)ת/ מתכ

סוג פתיחה (ציר
 כע"כ)/ נגרר/

 ר)אח

דת כמות ומי
   הפתח
וחב)(גובה/ ר

 (עץ חומר
מיניום/ אלו
ת/ אחר)מתכ

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
חר)כיס/חשמלי/א

מרפסת 
  שירות

1 
 ציר רגילה עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 כ.ע.כ אלומ' אלומ'

  155/85- כ  ---   80/200 - כ

דירתימחסן 
  דצמו

(ככל 
  )מדוצהש

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 ציר רגילה
 --- 

 ---  --- 
- -- 

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

  

  :רותואח טבלהל ערותה

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

 תיתבתחקנט פולימרי  מים ויכללו התקנתתות תהיינה עמידות להדלרגילה,  ובפתיחה 23בהתאם לתקן ישראלי מס' דלתות לבודות = עץ  דלת .א

סב = פתיחה משתפלת (נטוי), קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםי לפ סוג פרופיל: ,וםני= אלומי אלומ' .ס"מ. 7ובה הדלת בג

: תריסים ,תנועה אנכיף בת= כנגיליוטינה וך גומחה (כיס) בקיר, לת כנף ו/או= כנף נגררת על ניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  (דרייקיפ)נטוי 

= גלילה  .במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברתות היצרן), (בעובי לפי הנחי וםניפח אלומיעשויים  יםתריסי השלב

  . ר)ילה החשמלית, בחדר דיוללגני אחד, (גיבוי יד תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלי

 הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/שהכמות ובלבד  בטבלהים רחדמ של אחד רבתיאולהופיע ולות ים יכחדרני לש , משותפיםונותדלתות/חל .ב

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

י לוחות ים משנהמורכב, קןות התשריד לפי חותירגיל/בטי) Double Glazing(ול כפ זיגוג שקוף עםמאלומיניום  ,(למעט ממ"ד) טרינותי/ ונותחלו .ג

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

די החלונות יותקנו על י חה ונעילה.י פתיננונגובנות, מים, ידיות מ, גלגלצירים ,EPDMמי יגוג, אטמי גוי זן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלתק

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

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,נותהחלו

יותקן מטבח באם פונה למרפסת שרות הסגורה בתריס או חלון, יים ובבחדרים סניטר ת,ושרר בחד צונילקיר חי לת מזוגגתחלון ו/או דדר בהע .ד

 .(לרפות רפפת כיסוי) מכניאוורור 

בוע ם בזיגוג קים המשולביחפת יתכן ומיניום.יועץ האל ו/או דריכלן, עפ"י תכנון האגוול, פרופיסוג  .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .סך/או קירות מם, וסוחמ/מש כמעקההמש

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

 .אש ודרישות כיבוי יכלאדרה תכנון לפיקבועות,  פפותאו ר/ו וורור מכני ו/או סבכה בדלתו או/אות חלון ) יעשה באמצעככל שנרכש מחסן( אוורור המחסן .ז

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

מ"מ  1.25ל בעובי שנת ווולמגלדה בניה מפמשקוף  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה סףמברשת  ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 ור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.י ויניל או צביעה בתניהיו בחיפושקוף מוהת כנף הדל לפחות.

  בטחון/אש.ויותקנו דלתות כן קרקע ית לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט
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וה ערך בכל היבט רד ו/או מילוי אחר שולוי פלקסבועם מי רתסגקים על מות מודבה משתי לוחתהיה עשוי תהדלכנף  פנים: ותמכלולי דלת .י

המתאים  עשותיצוני מציפוי חצבע או פורמייקה או גמר חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת.  –תפקודי 

בהתאם לתקן ישראלי ה הדלת יהי משקוף .ותפחצדדים ל 3-ב ת (קנט) מצופהף כנף הדליקבה .יםמשני הצדד ידיות מתכת , עםלעמידות במים

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

גוונים לפחות  3 גו לו מתוךשיוצ תאוגממגוון דוירת הרוכש מתוך בחל גוון:   .דלתמזוגג בכנף ה אור,-ובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צוסיבמנעול 

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

 ,ףוסבנ .סורג קבוע, אין לקבוע הדיירים בקומה)ש את כלל לשמאמור  ום(בחר קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ .יא

 החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה. יים במידות הפתח, סוגיתכנו שינוילוץ חח פתוסמכות כויות המרז ע"י הרשבפתח שיוכ

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כית. נצוחי רת,גר/נדלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים,מיניום + זיגוג וכן  . חלון אלולכיס תרוגרתיים, הנו שפלדה כנף אחת אה. חלון דירס הס"מ מעל מפל

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  ),העורףוד פיקלפי הנחיות (סינון אויר  מערכת התקנת חסומים בדיסקאות פלדה (פלנצ'), וניתנים לפרוק.

תקינתו הרי שמתקן הסינון, ע"י החברה אם סופק יודגש שב .)2010 אימ הג"א נות(תק דות היצרן.מי ערכת לפיהמ דותקומית. מיעה מהפר

וסמכו לכך ע"י פיקוד הש םי הגורמיבדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"ע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו והתקנתו 

בר הביצוע בפועל לבין הביצוע בפועל יגמפרט המכר /או בור מכוכניות ההמצוין בת ירה ביןרה של סתמק בכלש כי ספק יודגלמניעת  העורף.

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

 אביזרים התקנתהצורך בעקב , "נטו"דות פתחים טאות מימב אינןומ, משוערות בס"בניה , הינן מידות 3מס' המידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,פרופילים היקפיים למיניהםם ומשקופיכן  יות ווסמת או מסגרוים סמויים ו/מלבנ כגון:מים לימש

  בתקנות התכנון והבניה.  ש דרנכו ים אללפתח ממידות/שטח,לא יפחת  יםבכל מקרה גודל הפתחים המתקבל .(לפי הענין)

  

  סניטרים בדירה יםרואה וכלתב קנימת – 4מס' לה טב  3.6  

  )לאחר טבלה זוות הערגם (ראה     
  
  
  

  מיתקן
מיקום

 חדר רחצה הורים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

  כיור מטבח
  (בודדת/כפולה)

 

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 רחצה ורכי

ות מיד
  (בס"מ)

 --- --- ארוןב בשולמ 40/50 -כ ---

 --- ---3.3.3ראה סעיף  א' ---  סוג

 --- --- אין ראה ---   ₪זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- --- --- ---  סוג

 --- --- --- --- ---   ₪כוי זי
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  מיתקן
מיקום

 חדר רחצה הורים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

וארגז  אסלה
  (ב')יפהשט

 

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
  (בס"מ)

--- 
הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 ---  סוג
  ריצוף משופע

 (מקלחת)
 --- --- א'

 --- --- אין --- ---   ₪זיכוי 

ללה למים קרים סו
מהקיר  כיור,מים ל/ח

  או מהמשטח

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

 --- --- א' א' א'  סוג

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

סוללה לאמבטיה 
  םלמים קרים וחמי

 --- ---  (ה)סוללה --- ---  דגם

 --- --- א' --- ---  סוג

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

למקלחת סוללה 
  וחמים למים קרים

 ---  דגם
אינטרפוץ דרך (-רב

 --- --- ---(ה)או סוללה )3דרך 

 --- --- --- א' ---  סוג

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

 --- יש --- --- --- ביסה ולניקוזמכונת כחיבור מים 

 לשרוול תבדופן חיצוני4ח "פת
, מייבש כביסהמ  יםאד פליטת

גירה ס הגנה ומשקולת סכולל תרי
  והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

  הכנה לחיבור מדיח כלים
ההכנה משולבת בניקוז כיור (

  )המטבח
 --- --- --- --- יש

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

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

 --- --- --- --- ---  (הכנה) מים וםנקודת גז לחימ

  :ואחרות הטבלל ערותה

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

יט/נירוסטה, גרנ י קוורץ/קוורץסיל מחרס/לבחירת הקונה, : ס"מ) 80/46 -דות כבמי ס"מ או כפולה 40/60 -כ (בודדת במידות כיור מטבח )א(

 תוצרת לפי ס"מ. 40/50 -כ מידותבחרס : כיור רחצה יצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה.ה לפי ):אינטגרליה שולחני (כיור רחצ ה שטוחהתקנבה

  החלטת החברה.

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

  .טהבעל צירי נירוס דכב פלסטי

מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה  3.5רילי בעובי תהיה מחומר אק ה:אמבטי

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

עם שיפועים לניקוז  2279ת"י  מר העומד בדרישותכל דין, בגי הנדרש בהוראות ל פיפחת מהמידות עח משטח המקלחת לא שט מקלחת:

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

ת"י בועומדת ככל שישנה הארץ  פחות תוצרתכשאחת ל סדרות 3 תוךלבחירה מ ס"מ. 20מ לפחות ולעומק ס" 25 -פיה בגובה כתהיינה: 

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

  , מידות כיורעל מישור משטח העבודה או ה הם ימוקמוו  פיה ערבל: דגם: פרח/מ(כולל חסכמים) לכיור/י רחצה, סוללה למים קרים/חמים  (ד)  

שיוצגו ע"י החברה/  כשאחת לפחות תוצרת הארץ סדרות 3תוך לבחירה מ לפחות, ס"מ 15ומק ס"מ לפחות ולע 15 -כבאורך תהיינה: ברז 

  .  קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה

יל' האמבטיה לת יציאה תחתית למוללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר הכולתותקן ס :באמבטיה :(כולל חסכמים) סוללה למים קרים/חמים  (ה)

   ס"מ לפחות ומזלף. 60מוביל אנכי באורך החלקה טלסקופי ו כוונן, מוטשרשורי, מתלה מת נורצי

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

  מ"מ.  15בקוטר ראש מקלחת ס"מ ו 30ר באורך הקיהדייר, זרוע מ ילופין ולפי בחירתס"מ לפחות ומזלף. לח

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

רת ידית ם לחמים/קרים בעזמי דו כמותי(ויסותבעל מנגנון קרמי  יו בציפוי כרום ניקל,דגם מערבל מיקסרקרים יהכל הסוללת  למים חמים ו-

  ת)ויכללו חסכמים.אח

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

  .: לבןגוון הקבועות  (ז)  

  . והזנת חשמל םקו דלוחין או שפכי) וחיבור ל2007אוג'  תיקון -(הל"ת יםמים חמ : מים קרים,הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת  (ח)  

  ושת בלבד ללא אביזרי קצה.מר אחרת, צנרת נחבאם לא נא :הכנה לנק' גז  )ט(  

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

   למניעת תקן ישראלישעומדים ב קבועותלרכוש  כש, לבחור אויות הרובאם אינם ממבחר החברה, באחר -קבועות רחצה (אגנית/אמבטיה)  )יא(  

  .  R-11 -מות ולא פח החלקה

  = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.  פרח קבוע. שרוול ש ברז הנשלף מתוךראנשלף =   )יב(  

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

  שניהם. /אואו לפיית ברז וים, לראש מקלחת ו/= חלוקת כניסה/יציאה, של מים חמים/קרטרפוץ) (אונ דרך- רב    

  ויר חם/לח, ממיבש הכביסה יש להשתמש במייבש כביסה הפועל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות ר חיבור ליניקת אבהעד דנסר=קונ) יג(

  ל הדירה נפלט אויר חם לחל בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדיין ב ריקוןהנפלטת בעת תהליך הייבוש נפלטת כמים אל מיכל איסוף המחיי

  כונה.למ בסמוך

  מים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו').כי מערכת הספקת החת בחשבון יש לק  )יד(

ני גלישת המים, וחין, שטח תא המקלחת, ומחסום הקפי מפנרת הדלשינוי מהאמור לעיל כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטר צ

  ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה.מות המים הנפלטת תאמה בין כר הרחצה עקב אי הבחדול לגרור הצפה על

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

   למניעת החלקה.הדבקת מדבקות המיועדות      

יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לאות לחלון ובכלל, צאים בסמיככיריים לבישול נמם ה)  ככל שמיקוטז(  

  להבה/ות הבישול.  רצוני של          
  

  אחרמך מכר זה  או במסכך בטבלה, במפרט  ערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צוייןחסות בה(מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התיי

  הרכישה). שצורף להסכם 

  

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

  ). דרישות כיבוי אש פ"יוכמות, ע מיקום( תכן מתזי כיבוי,יהאינסטלציה.  כמות עפ"י החלטת מהנדסמיקום וב, בקירות או בסמוך לתקרה    

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

  . למאייד המיועדהמיקום המיועד למעבה, עד המיקום     

  

  הערה:    

  דמוי ליטות ד ואסטטי ויצרו בכיסוי מבודהתקנת ן ויחייבו יתכידרשו), ככל ש(בוי, ביוב/מתזי כיהצורך במעבר צנרת מים/    

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

  ן יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.צי תכנואו שסומנו ומאילו    

  פתחי  יתכן וידרשו ןהבנייגובה ולטנים העוברים לנסטלציה בקהנחיות מהנדס האי, וון כי לפי הת"ייש לקחת בחשב ,וסףבנ    

  תחזוקה. גישה לצרכי ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין לחסום אותם ויש לאפשר שיידרביקורת, ולכן בדירות בהם     
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ערכת התקנת המ. פי הוראות כל דיןה לתהיתפת מאולצת מערכת סולארית משובאמצעות הספקת מים חמים לדירות : מיםחימום    3.6.2

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

  לל מפסק הכוב זמן (טיימר) ר חשמלי והתקן קוצכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזבר למערלכל דירה יותקן מיכל אגירה (דוד) המחו

  את זמני ההפעלה. לתכנן מראשבמאפשר 

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

  מר).  זמן לחימום המים (טיי

גג  או בסמוך להת או שירומרפסת בר אך נגיש כגון וסתבמקום מ: הדוד מיקום ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה (דוד) 

  .מהנדס האינסטלציה תכנוןעליון לפי 

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

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

  י החלטת החברה).לפ (מיקום: יש ירההכנה למונה מים לד  3.6.5

   לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.P: פלדה מגולוונת, פקסגול, מים וקריםהצינורות: מים ח חומר  3.6.6

  : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

   .יש: גז במטבחנקודת הה ממקור הגז ועד צנרת גז בדיר  3.6.7

  : יש.לדירההכנה למונה גז   3.6.8

  

   :הערה  

צנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז הראשית כלול ימחיר הדירה רה. החלטת החב בדירה, הינו לפי הגזנק' מיקום   

  וכן הכנה למונה גז דירתי.  במטבח

 מלאי ותשלומים כוז מונים, פיקדון, מיסים, רימונה ברזי ניתוק, פיקדון התאמות,, ם עבור מחברים, מאריכיםמחיר הדירה אינו כולל תשלו  

הגז המורשית ע"י החברה לפעול ' ו לחיבור הגז, אותם ישלם הקונה ישירות לחבעצמ המונה והמונהורך התקנת וספים הנדרשים לצנ  

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

  

 )לה זוטבראה הערות לאחר ( מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 
  

  ה נספח ג'נקודות טלפון, ראבית תקע ו וי לנקודות מאור,זיכמחיר 
  

  מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .ןנק' טלפו

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

 לדירה כניסה
  מבואה וא

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום -
י תאורה ללובמפסק  -

  .ותקומתי/חדר מדרג
  .לוח חשמל דירתי -
ארון תקשורת כולל  -

   .שקע
  טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 דיור חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

תוספת  - תריס חשמלי 
לת מל להפענקודת חש

  התריס.

  פרוזדור

2  
(כולל מפסק 

  יף)מחל
1  -  -  -  

 3דור באורך מעל בפרוז
ולל ' או בפרוזדור הכמ

נקודות  2"ר", פניית 
  ור לפחות + מחליף.מא

  1  מטבח

6  
(אחד מהם 
כפול, אחד 
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

מהם מוגן 
בדרגה 
  רגילה)

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

מיקום השקעים, בתי 
על יהיה מ התקע

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

 כנון המטבח יותקנולת
ם שקעי כח נפרדי

  ררמדיח, לתנור, למקל



 

 

  , ג'ב'ם א', פחינס

30  מתוך 19 'עמ  16.12.19תאריך: /  123 /מגרשK/ מפרט מכר למשתכן / דגם  באר שבע -1פרץ בוני הנגב בפארק הנגב / פרץ בוני  / בניהד לאיכות המס
 

  מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .ןנק' טלפו

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

נה שי חדר
   הורים

1  
ל מפסק (כול

 מחליף
  ) למנורה

  

4  
(שניים ליד 

  המיטה)
-  1  1  

אינטרקום (נק'  -
  שמע/דיבור בלבד)

   רחצה חדר
  הורים

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

צב זמן התקן קו+ 
הכולל מפסק לדוד 

עפ"י השמש במיקום 
  התכנון. 

  -  1  1  -  3  1  ר שינהחד

  /ד"ממ
  ח. שינה

 מנורה לפי
הנחיות 
  ורףפיקוד הע

3  -  1  1  
פיקוד  תקנותלפי 

  העורף

  חדר רחצה
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 
 השמש במיקום עפ"י

  . התכנון
  + אוורור מכני

  1  מרפסת שרות
  ן מים)(מוג

-  -  

2  
  מים מוגן

  ,יסה(מכונת כב
  מייבש כביסה)

-  -  

  1  שמשמרפסת 
  (מוגן)

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
כולל תריס חשמלי + 

מפסק + מנגנון פתיחה 
  ידני.

  מחסן
(ככל 
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 
יו החשמל הדירתי אל

  ך המחסן.משוי
או לחילופין שהזנות 

ל כל החשמל ש
רו למונה המחסנים יחוב
פרד ונ משותף

, או למחסנים בלבד
נפרד לכל מחסן, מונה 

החלטת המוכר ועפ"י ל
  בחירתו.

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  

(פקט הכנה 
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   הערות לטבלה ואחרות

 .ל נקודת הדלקה אחתאהיל/ ארמטורה), כול -לא נורה וכיסויתקרה (לבית נורה על גבי קיר או  = נקודת מאור קיר/ תקרה )א(

 (שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד). מזרם חשמל רגיל. תקן חשמלי הניזוןד לחיבור מ= "שקע" בוד גיל)(ר בית תקע מאור )ב(

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  בנפרד). שקעאחד, נספר כל  קעים או יותר בפנל(שני ש הניזון מזרם חשמל רגיל כיסוי,ודד עם שקע במוגן מים:  בית תקע מאור (רגיל)  )ג(

 ת.ממ"ר לפחו 1.5ים יבוצע בכבל

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

 ף א'.ות בסעימאור המצוינה נקודות

 כוח".בהכרח נקודה/ות "ושאינם  ),ל נק' במעגל נפרד(כ עגל חשמלי נפרדהנמצא/ים על גבי מ"שקע/ים"  = בית תקע מעגל נפרד )ה(

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

ם, בין מחשבי –, נקודת תקשורת ניהלות נקודת טלפופלט) או לחוד וכולנקודות ביחד (קומ 3= (מחשב) ץ/תקשורתלפון חוטטלויזיה/נקודת  )ז(

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

 .ויכולל כיס 1דול מו 55וקופסא  בקירמריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה  יכהוחוט משנקודת התקשורת תכלול צינור 

 .)עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או לות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים (נקודה/ות מלאם)= ם (אינטרקונקודת טלפון פני )ח(

  מ"מ.  2.5סק נפרד עם כבלים לוח למפ, מחובר ישירות לעל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = נקודת כח )ט(
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מחשב) מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה נה לנק' תקשורת (הכ ה בלבד.רוול") וחוט משיכ("שהכוונה לצנרת  באם לא צוין אחרת "הכנה"= )י(

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

 וגן מים.ימום כוללת שקע מר חההכנה לתנו רה.א מסופקים ע"י החביודגש כי אמצעי חימום ל

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

 מאור. נקודה/ות

 ס החשמל.בעקבות הנחיות החוק ודרישות מהנד נק'וסוג ה יתכנו שינויים במיקום )יב(

תחובר ישירות בח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה פאזית בארון המט נקודת תלת תותקןתלת פאזי=  בורורים הכוללת חיבדירת מג )יג(

 לוח החשמל הדירתי.המפסק ב. הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע ו2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

  פרט מכר זה  או במסמך אחריין כך בטבלה, במרק באם צו עיל יותקנו בפועלת להתייחסות בהערומתקנים לגביהם יש (מובהר כי ציוד ו

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

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

   יש. :קומתית אור במבואה תוך הדירה להדלקתצן מלח יש. חצני הדלקת אור:ל .יש גופי מאור: .קבועה                             

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

  , או אחר לפי החלטת החברה.זםזמ ליל:צ .לחצן פעמון: סוג:  3.7.3  

  דרישות הת"י. לפי, : סטנדרטסוג :אביזרי הדלקה/שקע  3.7.4  

לפי   מיקום:: יש בתוך הדירה (כולל שקע רגיל),דירתי ולוח תקשורת  מודולים) 6-השארת מקום פנוי ל (כוללדירתי  חשמללוח   3.7.5   

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

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

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

  ראשית בקומתתיחת דלת הכניסה ה, כולל לחצן לפשמע דיבור (אינטרקום .5 בטבלה: כמפורט מיקום: יש, מערכת אינטרקום  3.7.8  

  דר שינה הורים).בח רודיבו לשמעופומית  ,יסההכנ    

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

   לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי   3.7.10  

לחילופין   .)שרות זה אשר תספק ערוצית -רברת הטלוויזיה הלחבהקונה ישירות  מיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"יללא מ(     

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

  מספק שרות זה).    

  :ים אחריםמיתקנ     3.7.11  

 פאזי ולרשת החשמלחיבור תלת . המערכת תתאים לתיתיכת החשמל הדיריטור ולבקרה של צרמערכת לנבכל דירה תותקן   -

  זנת תעריפי החשמל המשתנים.ההישראלית ותאפשר 

  :המערכת תכלול

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

  .דור אלחוטייחידת תקשורת לשיעבור לוח תלת פאזי) ני זרם (שלושה חייש

  בצורה ברורה. קומית ומציג אותםים בצורה מל ומעבד את הנתונמקבגיטלי אלחוטי הצג די

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

  ת. ואת עלותם הכספי(בקוט"ש) והמצטברת  תהשוטפ הנתוני צריכת האנרגי

  .3.5ף פתחים סעי גם תריסים בטבלת ראה ./יםחשמלי /יםחיבור לתריס  -
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  מתקני קירור / חימום, בדירה:.         4  

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

   לכל וקצר יעיל אוויר זורפי המאפשר אחר וםבמיקאו  וןהמסדר או האמבטיה דרח תקרת לתחתית בצמוד למאייד וכנןמת מיקום      .1                   

  ;הדירה חלקי

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

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

  .בפועל המערכת להתקנת עד ,גבס חבלו סויכי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                            

  .קיר המסדרון על רמוסטטהת למיקום עד יידהמא ממיקום קיר לפיקוד ריק וולשר התקנת                         3.

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

  .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

  ההכנה תכלול: זה מקרהמ"ד. בנה למזגן עילי במהכ , תבוצעד העורףבאישור פיקו      . 6   

  נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל.  -                    

  ל בדירה. קצה הצינור ייסגר במכסה.צפה פעיצנרת ניקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום ר -                    

  התכנון.ע"פ מוסתר יה במקום מוצנע ויה מיקום המעבה -                    

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

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

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/ןלמזג הכנה בנוסף בוצעת ,מורכא אחת  מרכזית ימינ מערכת באמצעות

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

   .איןבבניין:  מרכזית מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת  4.3

    .: איןל בגזהפועתנור חימום     4.4

  (בחדרי רחצה). .מוגן שקע לתהכול חימום לתנור ודהנק וצעתב. : איןל בחשמלפועתנור חימום ה    4.5

  .אין: רדיאטורים    4.6

  : אין.קונבקטורים חשמליים    4.7

  .: איןחימום תת רצפתי    4.8

  : אין.מיתקנים אחרים    4.9
  
  

  
  בוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:דורי כיסי*  .5

  .: יש(באם נרכש) סןבמח .רשות הכבאותע"י דרש ייככל ש: הבדיר ם):לריטומטית (ספרינקמערכת כיבוי אש או  5.1   

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

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

  ,ותע"י רשות הכבא דרשיי, ככל שעליהם לרבות חיפוי/ציפוי ,ויחות אלכיבוי ובט גילוי, סידורי* התקנת     

  במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות. יסומנו אך יותקנואו ש, ו/כרכנית המבתו יוצגו רחלא בהכ      

  

  עבודות פיתוח ושונות:  .6

  חניה  6.1  

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

   ;אין): (לפרט במקום אחר ניותח . וחו/או בפית המרתף ומתבקחניות כל ה                                

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

  נכה רשמי  תג נכה (עם הצגת  תימכר לרוכש דירה גרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר,כנית המחנייה לנכים כמסומן בת               

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

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

  יש.: הכבישגישה לחניה מ  6.1.4    

  סימון בתכנית המכר.: לפי מיקום חות.ת לפאח: רהמספר חניות לדי  6.1.5    

   אין. :לחניהבכניסה מחסום   6.1.6    
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  פיתוח המגרש  6.2  

   מבואת ברוחב ותלפח[ מרוצף יהיה  כניסה שביל  .יןיבנכל ל מבואת הכניסהעד ל יםשביל/חיצוני רחבה תתוכנן המגרש בתחום                               

  .גינון עלב ומואר ,]לבנין הכניסה      

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

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

  גינון חסכוני במים בהתאם  וכנית אדריכל הפיתוח)(על פי ת .יש :יהמחצורפת). סימון בתכנית  מצפי (על .יש: שותפתחצר מ  6.2.3     

   להנחיות משרד החקלאות.                                

  אם בהתן חסכוני במים דריכל פיתוח) גינויש. (על פי תכנית א צמחיה: .) מצורפתבתכנית (על פי סימון יש. : משותפת חצר  6.2.4    

  .החקלאות להנחיות משרד

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

  תיעשה ע"י הרוכש בע מים משולי הבניין ) פרטיות (להרחקת בחצרות : סידור שיפועי ניקוז פני הקרקעהערה      

  . הפרטית ינהסידור הג       

  ,שוחות וכו') צנרת,מרזב/ים, (, חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : ות גןה/צר הצמודה לדיררכות משותפות, בחמעפירוט   6.2.6    

  ).וכנית המכריוצג בתושלא בהכרח  ןהעניי (הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,       

  מ"ר. 7-פחות מלא : יש, בשטח גן ותה/ר הצמודה לדירמשטח מרוצף בחצ  6.2.7    

  לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות. חומר: : שות של המגר/בחזיתר גד  6.2.8    

  .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע       

  אין.: )בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת (  6.2.9    

  

  מערכות משותפות  .7

  ת גז:מערכ  7.1  

  המתואר בתוכנית  ובמיקום ,ום עם חברת הגז, בתאקרקעי -ז תתג /יצובר תבאמצעו דור מרכזיסי כנה לאספקת גז:ה    7.1.1    

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

   להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.       

  עלות חברת הגז.בבהינם גז וצנרת אספקת ה ,ראמוי צובר/י הגז כמובהר בזאת כ      

  ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז   7.1.2    

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

  

  :סידורים לכיבוי אש  7.2  

  ות.יות יועץ הבטיחרשות הכיבוי והנח לפי דרישות :להפעלת לחץ בחדרי מדרגותמערכת   7.2.1    

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דרישות  :םבמבואות/פרוזדורין יניקת עשמערכת ל  7.2.2    

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

  יחות.והנחיות יועץ הבטוי ישות רשות הכיב: לפי דרי ותכולתןעמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבו  7.2.4    

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. י דרישותלפ :גלאי עשן  7.2.5    

  

  משותפים בשטחים יבוי, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות כאש כיבויו גילוי מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:         

  ת.שות רשות הכבאוקום וכמות לפי דרימי פרטיים, או                
  

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דרישות : רתףמ בקומתלץ אוורור מאו  7.3  

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

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

             ניסההכ דלת ליד הקרקע בקומת קמוימו הדואר תיבות :מיקום דואר שגוי. ל 1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :ת דוארתיבו  7.6  

  .816 י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                    
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 : מיתקנים אחרים  7.7  

  מוש כלל חדר/ים לשי פים),שותבחלקים מ(אורה ת אגר מים, מערכותמשנאים,  ח., ת מיםרכות סניקה ומשאבומע    

  תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  נים סמוכים,יולטובת בניבבניין  הדיירים    

  

  חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

  מית.נחיות הרשות המקוי הלפ: חצרל נפרד מונה מים: יש; ביתל ראשימונה מים : יש; לקו מים מרכזי חיבור  8.1   

  יש. זי:חיבור לביוב מרכ  8.2   

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

  .לפוניםבור הדירה לחב' הטחיכולל נון והבניה (בקשה להיתר): לא תכנות הבהתאם לתק :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים  8.4   

   ).3.7.10 הכנה בלבד (ראה גם סעיף .אין ):אינטרנט/הויזיו(טלקשורת ור הבניין לרשת תחיב  8.5   

  ועם בפועל ות שביצעבודבמחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תפיתוח כללי הגובל במגרש  8.6   

  רה.אינם באחריות החב יעשה ע"י הרשות המקומית    

   היתר בניה). מונים או אחר לפיט(מכלים  .יש: לאצירת אשפה /יםמתקן  8.7   

  .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה    

    

  רכוש משותף  .9

  :תיאור הרכוש המשותף  9.1  

  ית המכר.ם בתוכנבאם סומנו כמשותפי: מקומות חניה משותפים    9.1.1     

  יש.: )יתחלק פתוחה דים,ועמו (קומת כניסה חלקית קומה מפולשת  9.1.2     

  לפי החלטת בחברה. :ם צמודים לדירותנחסנים שאימ  9.1.3     

  .: ישמבואה (לובי) בקומת כניסה  9.1.4     

  יש. : מבואה (לובי) קומתית  9.1.5     

  בכל בניין. 1(מספר):  חדרי מדרגות  9.1.6     

  בכל בניין. 2: תמספר מעליו: יש; מעליות: יש; ר מעליתפי  9.1.7     

  ש.ייתקנים על הגג: מס על ידי החלק התפו פחותל :תףגג משו  9.1.8     

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

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

  דר משאבות, ח, משאבות סחרור, מערכות סולאריות :) כגוןשותפותמ ו/אופרטיות : יש מערכות טכניות (מיתקנים על הגג  9.1.11    

  סמכת על פי כל דין. ר שתדרוש רשות מוחא ל מיתקןוכמאגר מים              

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

  כוש משותף מסומנים כרהבפרקים אחרים במפרט זה,  כמפורט :מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף  9.1.13     

  כניות המכר.בתו      

  

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

  , (מילוט).י מדרגות/חדר  9.2.1    

  קומה טכנית.  9.2.2    

  גישה לחניה משותפת.  9.2.3     

  לובי בקומת כניסה.  9.2.4    

  לובי קומתי.  9.2.5    

  על הגג. ותפים)המש( מחדר מדרגות אל המיתקנים השוניםגישה   9.2.6    
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  נות.דרגות אל חדר מכור מגישה מחד  9.2.7    

  .(משותפים) גות או מלובי קומתי לחדר/ים טכני/יםגישה מחדר מדר  9.2.8    

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

  .מעליות  9.2.10    

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

  וש משותף.כרכדרו ע"י החברה ככל שיוג: חלק אחר  9.2.12    
  

  בית משותף  9.3  

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

  צוי של התקנון המ וראהשבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הבית או המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על ה       

  אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על ול במפרט או לצרף לחוזהם להלן, חייב לכלינים המנוילעניין מן העניי חסתהמתיי       

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף;  )1(       

  לדירה;שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד   )2(      

  ו;אליהמחויבים בקשר המשותף ובשירותים שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית   )3(      

  המשותף; בדבר ניהול הבית תבלת החלטוסדרי ק  )4(      

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

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

  משותף. יחולו על הבית  ה ותו ענייןנון המצוי לגבי אהתקשהוראות        

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:  9.4

  של כל ) לשטח 5יף ק א' סעיהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה (כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פר  

   פי שיידרש על ידי כל רשות כ ם הבית המשותף,שוקשור בריאו בכל פרט אחר הזה כל תיקון ביחס , זאת בכפוף לנייןיחידות הדיור בב   

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

  ).6גדרתם במפרט זה פרק א' סעיף (כה

  ת:בדבר ניהול הביסדרי קבלת החלטות   9.5

  .1969 -רקעין התשכ"טהמקע בחוק יהיה על פי הקבו  

  :שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו  9.6

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

קת אחז עות שלכיב ההוצאות הקבובר לום חלקן היחסיבתשיחויבו בפועל  תהיה בידי המוכר ולא יעשה בהן שימוש זקה בהןדירות שהח

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

  בעה שלהן כאמור בתקנון המצוי.יות ההצביחס לדירות האמורות, וזאת מבלי לגרוע מזכו
  ותף):יוחזרו לרכוש המשו שא/וש המשותף (ולקים המוצאים מהרכהח  9.7

  כניות המצ"ב ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתמהרכוש המש יוצאו, בהסכםמור בעניין זה מבלי לגרוע מהא       

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

  של החברה.תה משותף לפי קביעמדו לדירות בבית החום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצניה שבתמקומות הח .א

כל השטחים שהוצאו מהרכוש וכן החברה.  מדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה שלרכוש המשותף ויוצאו מהם יוצהמחסני .ב

  המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף.

  לעיל). 9.2.9כאמור בסעיף ט החלק מרפסות וגגות (למע .ג

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

 ין עיר נוספת החלה ו/או שתחול על       ייה במגרש לפי התב"ע, ולפי כל תכניות בנו/או יאושרו לבניושרו אשר אכל זכויות הבניה  .ה

  ו בעתיד. ר שיאשרן עייהקרקע, וכן זכויות בניה עתידיות שייווצרו על פי תכניות בני

ת המוכרת שבבעלו חסנים לתאת והמהחניולדירות, יוצמדו  ניםניות ו/או המחסף לא יוצמדו כל החככל שבעת רישום הבית המשות .ו

  כמפורט לעיל.

   ____________      ____________      ____________  

  חתימת המוכר        תאריך              חתימת הקונה          
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  ברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.ים שיועמסמכים נוספ  נספח א'
  ואזהרות. הערות כלליות  ח ב'נספ
  .םכוייטבלאות זי       ג' נספח

  

  וספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירותמסמכים נ – 'פח אנס

  

  תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:  10.1   

  דירה.הצוניות) של (חימידות של כל חדר ומידות כלליות ת הכולל 1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ  10.1.1     

  המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן ממידה לא קטבקנה  דירההקומה בה נמצאת הית תכנ  10.1.2     

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

  תף סימון הרכוש המשולת הכול 1:100 -מ בקנה מידה לא קטן רתףמת כניסה/ קומות מפולשות; קומות מניות קותכ  10.1.4     

  .1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  דים; תכניות אלו ניתן לצרףחים דירתיים מוצמושט      

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

משותפת  חצרן הכוללת סימו 1:250בלת היתר בניה בקנה מידה המקומית לק ה לרשותתכנית המגרש כפי שהוגש  10.1.6     

  ות צמודות.גינו
  

  בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש הוראות תחזוקהרת הדירה יינתנו עת מסיב  10.2   

  חוק המכר דירות בעניין:     

  יבי הדירה על גימורם.ת כל רכפעולות שוטפות לתחזוק  (א)     

  כות מיזוג אוויר, מעררכות בטיחות, מעבות ה לרות המותקנות בדירשירה עת של מערכותכוללת ותחזוקה מונתחזוקה   (ב)     

  מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.      

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

  קשר. ירתמספר טלפון ליצספק ות שמות יצרן/תקנים בדירה, לרבול ציוד ומערכות המוחריות שמפרט טכני ותעודות א  (ד)     
  

  של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  )1( ה בבנייןו נמסרת הדירה הראשונלרוכש דירה אשר לימסור וכר המ  10.3   

  עניין:בות מכר דירהפי חוק  הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על    

  יין על גימורם.זוקת כל רכיבי הבנפעולות שוטפות לתח  (א)     

  מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג השירות המותקנות בבניין לרבות מונעת של מערכות חזוקה ת ותתחזוקה כולל  (ב)     

  באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי      

  אם נדרשות. ותקופתיות, שוטפות אפיון ביקורותתדירות ו  (ג)     

  ר טלפון ליצירת קשר.ת יצרן/ ספק ומספות שמולרב המותקנים במבנה, כותת של ציוד ומערכני ותעודות אחריומפרט ט  (ד)    

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

  רכות בטיחות חשמל ותקשורת, מע ות בלבד של אינסטלציה סניטרית,המשותפמערכות ) לAS MADEתכניות עדות (  (ו)     

  צרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור המוכר י ובפיתוח.במבנה יות מערכות אלקטרומכנו      

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

  

  

  

  

  ראו החברה לעיל, י 10.3עיף ורט בסכמפ ות וחומרי הגימורערכת תחזוקה של המו התוכניות והוראולקבל לידי הראשוןסרב הרוכש  )1(    

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

  ניין).בב        
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  ותהערות כלליות ואזהר –נספח ב'   

  למבנה ולדירההערות כלליות   

  

 .צעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירהבו ו מכר דירות),ונו בצ(כלשהבסיסי  פס המפרטבטו .1

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

 ו צלחתו/א לטלוויזיה בכבליםנה בבניין מתקן הכמרכזית אם התקינה תקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/או אנטנה מחובת ההחברה תהא פטורה  .3

 וראות כל דין.לה פוףלווין, בכ

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

נוי כדי לגרום לשי הןשיש ב אלה,/או פעולות כגון ת ואו התקנת מערכויסה ו/או בנייה ו//או להיפגע עקב פעולות שתילה ו/או הרהינזק ועלולים ל

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

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

לייט ו/או אחר. על הקונה להקפיד שלא לפגוע באיטום המרתף וכן ס"מ טוף ו/או פר 30מלי מיניה. עומק המילוי החנימצאת מעל מרתף נ

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

 .ניעת קינון חרקיםלמ ע ריסוס תקופתיים חודרניים וביצובעלת שורש

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

ע לקונה, כי הוד מוקדמת. בדיקהחה, וכו'), מחייב לכן כל שינוי (הריסה, פתית ומחיצות. ת, קירוחשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפו ביוב,

ם שונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין או אופקית, בגבהיכית ו/ר אנתועב

רת היוב, מנרת ניקוז, שוחות בנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנצ ד כגון:המשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועו

דירה, המחסנים, וחצרות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, תקשורת וכדומה, בלפון, ל, טאוורור, קווי חשמ. ומ.א

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

 ות.החלל בהן הן עוברבה ת צורת ו/או גווישנו א

וכן התחמצנות מינרלים (ברזל)  ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,יתכנו תופעות טבעיות כגון: הובכפוף לתקנים, פוי בעית, בריצוף וחיבאבן ט .7

 .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ות יבוצע קיטום פינ לים לאשיפויפוי קירות ו/או בח .נים הישראלייםא פחות מהנדרש בתקריצוף יעשו מרווחים (פוגות) במידות ליפוי ובבח .8

 .(גרונגים)

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

 נה.נה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקוע"י הקועבודות בדירה  יבוצעולא  .10

לכלים אלו כאמור  המינימליים ת ובמרווחי הגישהוע במידות הנדרשולה לפגעלו לאחר קבלת החזקה,נה יטריים ע"י הקוהחלפת כלים סנ .11

 ת אלו.ה ממידו. למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחריג3 חלק 1205ת למתקני תברואה) ובת"י בהל"ת (הוראו

לל הבניין. וורור, המשרתים כנרת וארי צמכות, קורות ומעבמונל שיהיו תקרות יכו ו ע"י הדייריםרכששי (ככל שקיימים), במחסנים .12

 ונפרד למחסנים בלבד הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף

א אך ל טינים החלל ועלולים ליצור הפרעהיסה, מקשל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כב מםמיקו  .13

 מפרט.פחות מן הקבוע ב

) Aה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על (ר ע"י הקונה, יעשהאווי יזוגויותקנו מערכות מקו באם יסופ .14

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

 .טיקההנחיות יועץ האקוס

של הדירה ו/או הפוגעים בחזיתו או במראהו או  הנוגע לצד חיצונישינוי כל  איסור מוחלט לבצעיו שהוסבר שחל על הקונה מצהיר .15

הבניה ו/או ף ו/או ברכוש המשותף או בשלד הבניין, בייעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שינויים בשכבות הריצו

ת כגון אלה, ו/או פעולו דירותה בין הפרדועים בתוך קירות שק פלזמה וכד', T.Vמסכי  רמקולים, תהתקנת מערכות, לרבות התקנ

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

 ושינויים אלו. י לנזקים ולתלונות שיהיו בגין פעולותות כלשהלמוכר לא תהיה אחרי

פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו ק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, זבדן, מחסור או נהי לאוכלש היה אחראי אחריותא יסכם כי המוכר למו .16

עבודה אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע ה ות בגיןכל האחרי ,ע"י הקונה לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן

 לבד.נה בהנ"ל תחול על הקוות אביזרים והתוספהפריטים וה,

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

 .המרחב המוגן ת הבטון שמהם עשויחצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקירורגטים (באג אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 
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ן/ דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל הדיירים בקומה בעתות חרום לצורך מעבר בניין, ימוקם חלוקומה בבכל ן ובאחת מהדירות יתכ .18

ם יאפשר את קבע סורג קבוע בפתח זה, וכי בעת חירוי לא ייומילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/ דלת החילוץ, מתחייב כ

 ת החילוץ.דל בדירה אל חלון/המעבר 

גינות, או צנרת או מערכות אחרות המשרתות את כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון: תכנו שוחות ביוב , כי יקונההודע ל .19

 "י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט.קבעו עפחניות, מחסנים, ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן י

וב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל ת צנרות (מים, ביעוברוותכן מחסן או החניה, יו האדירה, ה תלתקרקירות ובסמוך  פה,ברצ .20

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

שטח המגרש, בהתאם במגרש ועל חשבון מוקמו ') י"כ, גז, ביוב וכדטל ות (חשמל, בזק,ות של מערכות השונפילרים (גומחות) עירוניים ושוח .21

 לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.

בנה, הועדה המקומית לתכנון ובניה פעול במאישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לבתכנון והי גז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי /מיקום צובר .22

 .רד העבודהומש

 אריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.נסיעה המרוצפים בדרכי  פילובילים, מעברים ואל שברכבים כבדים ענסיעה  .23

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

 בממכר. הכלולה

 .יםפי חניה תת קרקעי, למרתפ"מ)ם בגז פחמימני (גנעייסה לרכבים המואסורה הכנ .25

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

, כנוןבהתאם לאילוצי התם, ם וחלוקה סופיינויים בתהליך רישוודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושיקים הצמגבולות המגרש, הפיתוח, והחל .27

 יות.הרשו וע ולדרישותהביצ

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

דרישה ו/או זכות או היה כל טענה ו/דעתו ולרוכש לא ת בחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקולהקבלן יהושלם, לא תתאפשר בחירה. 

 ת הקבלן.חלפה בעקבות בחירה או הבחיר

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

 
 ין המפרט לעילת") לבוראוהמכרז (להלן:"הה /אוו הקוגנטיות יןהדהוראות זה ו/או במקרה של סתירה בין הוראות החוו כן, כמ-

  . ברנה ההוראות.תג
 

__________  __________  
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   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו
  
  

  הערות מיוחדות

   08.12.2016  -  10מהדורה כון, מחיר למשתכן במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיים ק הנדרשאלו הינם אך ור ריכוז זיכויים .1

  כוללים מע"מ.  לןלהבים הנקוהמחירים  .2

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

  .ביום החתימה

  דין.כותו זו על פי כל האמור תתקבל כוויתור לז מועדירה עד ההדרוכש אי הודעת  .4

ו/או גורמים לעיכוב וק ובתקנים ו/או פוגעים בבטיחות בחישת הרשויות ,בדרשאינם עומדים נויים ו שיודגש כי לא יאושרק ילמניעת ספ .5

  בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.

, התקנת החברהפק ים אחר שאינו סהתקשר עם ספק מטבח,ובחירת הרוכש (הדייר) לח המתוכננים מטבות הניצול זיכוי בגין ארונ .6

  ירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.לרוכש רק לאחר מסתאפשר בח תהמט

סיום יחשבו כמה התקנתם, יהנמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתי /ביוב,מיםתקשורת/למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/ .7

  פרט המכר.מור בממהא כוימוש זכותו לזימי הודעת רוכש על לחוק המכר לענין 6כמשמעותו בתיקון  הפריט"התקנת "

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

ת הקונה על ורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/ המוכרים והמפמימש הקונה בפועל את זכותו לזיכויים, מהפריט/ים המתומחר .9

  כר.מוסכמים במפרט המנויים כשי שבצע הקונה כאמורים ה, יראו השינוינספח ז
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  : מקרא

  יחידה.  - יח'

  מטר מרובע.  - מ"ר

    מטר אורך.  -מ"א

  חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  - קומפלט

  פריט אחד בודד.  -פריט
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד - צהטבח, רחנושא: ארונות מ
  

סעיף 
רט במפ

  המכר
 תיאור

  ר/חומ
  עבודה

 יח'
זיכוי  חירמ

ליח' בש"ח
 סה"כ תכמו

3.3.1 
כולל ארון תחתון/עליון, ( לל ארונות המטבחלכזיכוי 

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

 4,881 ---  ---  ---   קומפלט

3.3.3 
ינטגרלי), לפי . כולל כיור אכללין רחצה (בחדר רחצה ארו
 ר.אור שבמפרט המכהתי

 600 -- - ---  ---  קומפלט

  
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד -רבות ואביזריםנושא: קבועות שרב
  

  
  הערות:

  התקנה.כל המחירים כוללים זיכוי פריט+   .1

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

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

3.6  
התיאור במפרט  לפי,  נטילת ידייםסוללת ברז לכיור 

 כר.המ
   80 פריט קומפלט

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

3.6 
,  לפי התיאור במפרט (אינטרפוץ) סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 פריט קומפלט
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  יםגין זיכויים/חיובר במחי - ל/ תקשורתנושא: חשמ
  

סעיף 
מפרט ב

 המכר
  תיאור

 חומר/
  עבודה

  יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

3.7 
  

   72 פריט קומפלט זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה 

3.7 
  

   78 פריט קומפלט זיכוי –בית תקע מאור 

3.7 
  

    48 פריט קומפלט  קודת טלפון נ

  
  

  :תקשורתלטבלאות החשמל/ות הער
  כר.), במפרט המ5בלה (ט 3.7עיף ות כלליות לאחר סהער.ראה 1
  מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. חשמל/תקשורת . מחיר המחירון2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      יךתאר           חתימת הקונה     


