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

  16.12.19 ריך עדכון:את
  
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 4 מס' חדרים:

  *N,N :דגם

  ב' קומה:

  53,68 :(זמני) דירה מס'

 4,5 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               
  ה.ריאור הדית  :4 ףיעס              

  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               
  .נייהבהן ריכל מתכנדא טיפר  :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  :3יף סע               
  גובה הדירה.            :3.1סעיף 
  הצמודים לה. ) רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2(טבלה    :3.2סעיף 
  ).3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה (   :3.3סעיף 
  מתקן לתליית כביסה.   :3.4סעיף 

  חלונות ותריסים.ות, תלרשימת ד ,)3 להטב(   :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 
  .)5.1-5.3ירה, במחסן (ת בדוחטיבוי אש וביכ ריסידו  :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 במרולאור מרואו   :7.3 יףסע    
  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 
  .שותףמ שוכר  :9סעיף 

  ).9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף (ית   :9.1 ףסעי    
  )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     
  ת.ביה  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף     
  ר השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.שיעו   :9.6סעיף     
  החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.   :9.7סעיף     

  
  נספחים

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

  נספח ג'   טבלאות זיכויים.
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    חדרים N  ,4/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -ארקת הפנושכשם האתר:

  __דירה מס':    

  ב'קומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  121מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

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

  שונים)ים יוכם וזיחיובי יןינעב

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה) כולל(                           

  

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

                                                 ת.ז         לבין:      

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

  

             מתאריך:     

  

  

  פרטי זיהוי     א.
  

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

  .121 מגרש:, חלק)(ב 1 חלקה 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'  ____,ס' מה מוקב ____,מס'  רהדי  .3  

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

  .ששמ סתמרפ ,מרפסת שירות ,(מקלחת) הורים חדר רחצה, )אמבטיהרחצה כללי (חדר  פרוזדור,
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    הירהד חשט  .5  
  והמחושב לפי כללים אלה: ,___ מ"ר - כ :הואשטח הדירה       

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

   –לעניין זה         

  בינה לבין שטח משותף  לבין מרפסת השמש, ההדיר ןה, לרבות בילה וצה לבין מה שמחקיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ"     )1(        

  דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין          

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

  הקיר יכללו את החיפוי. פני ןבעם חיפוי א רקיב בלא גימור; פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ"  )2(        

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

  ; יםהמשטחים המשופעים והאופקיחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א  )ג(          

  המדרגות.מפלס  שממנו עולה מהלך לורף ציח 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 ףיה סעאר: מוד לדירהצה תףשיעורו של החלק ברכוש המשו  )ה(         

  

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

דמוי תקרה (לא פרגולה) הנמצא  [קירוי הכוונה למשטח מלאמתוכה מרפסת שמש מקורה  ,מ"ר ___ -כ :)1(מרפסת שמש בשטח  6.1     

  מ"ר. ___ -כ :בשטח, לבד]בל מעאחת  קומה

  חניה:  6.2     

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

  : ___,לא מקורה מס'חניה  -      

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

 ון מיקום המחסן המוצמד);מסים (ככל שנרכש, יש לצרף תכנית המחסנים ע ,___ מ"ר -: כ)2(בשטח_____, מחסן מס'   6.3     

  אין. :)3(חבשט יתדירמרתף   46.     

  אין.: בשטחמוצמד לדירה גג   6.5      

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

  . ח)שטו(מהות  םטפרל או משמשים את הדירה באופן בלעדי יש נוספים המוצמדים /חלקים/אזורים,אם יש שטחים  6.7      

  ממפלס רצפת הדירה). מוכהנ(יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה ת המכר. יבתוכנ כמסומן :יסהמסתור כב       

         

  הערות לחישובי השטחים:        

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

  של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים  םהמעקי רות החוץ אום של קים החיצונייים על פניהרובעה       

  במרפסת.       

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

  שיש בה כדי להשפיע על  להוהן מחוצה  הקרקע תחוםבהן  יהה פיזית כלשוחות ובכפוף לבניית לשושנת הריחסי למיקומה בבניין       

  .שיפת המרפסת לשמשח       



 

 

  , ג''בם א', ינספח

31  מתוך 5 'עמ  16.12.19תאריך: /  121 /מגרשNם דג/ מפרט מכר למשתכן /  באר שבע -1 פרץ בוני הנגב בפארקרץ בוני הנגב / פ / ניהמסד לאיכות הב
 

  בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  .2     

  יכלל שטח הקיר במלואו.יטח משותף שבל בוג קיר המחסן הקיר; כאשרוחב של ת למחצית הרחמתש רק השטח אחרת ייכלל       

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

  ף תרכאשר קיר המ ת הרוחב של הקיר;שמתחת למחצי טחהשייכלל רק ריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ       

  ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף        

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

  לבין השטח למעשה.       
  

  סטיות קבילות:  .7   

  ממפרט זה: טייהסכיראו אותן  אסטיות קבילות ול הלן הןטות לרפוהמהסטיות      

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

  לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף        

  אמה מתיאור זה ובתנאי שלא תאי ה וכסטייה ו/א למעשה לא ייחשבו תוובין המיד רמכה סטיות במידות המצוינות בתוכניות        

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

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

  .)קבועות שרברבות, ארונות תריסים, דלתות,חלונות,  ,יחיםראים קרי: יזר(אב      

      

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

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

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
  
  

  א.ד כהן בע"מ "):סהמהנדלהלן "( כנון השלדראי לתשם האח  .9

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

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
 

  

  תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב.
  

  ישנו את שלא יאבבניין, בתנ וחלקים אחרים ותרחשל דירות א יתימהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנ     *  

  .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית     

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

        

  תיאור הבניין  .1
  

 והכולליםרש אחד גבמם יאהנמצ ). B ,1B ,C ,1C ,2C, 1E( דומים ניםיניב 6אחד מתוך " גבוה" רב משפחתי בנין מגורים    1.1   

  ).B ,1B ,C ,1Cמתחת לבניינים (קומת מרתף משותפת       

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

  ;, הכוונה למגורים בלבד(*)דירות בבניין; דירות למגורים 1E: 11 ןיבבני ,ת למגוריםרודי B,1B,C ,1C ,2C(: 15( ייןנב לכב     1.2              
  

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

  או לכל צורך אחר. לעסק,      
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  קומה יעודה של כלהקומות בבניין וי ירוטפ – 1' מס להטב  1.3  

  

  B ,1B ,C ,1Cמת מרתף מתחת לבניינים קו
  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

  מרתף קומת
  1 -  --- 

מבואות, חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

 ות,וחדר משאבמאגר מים , גותדרמ יחדר

י דרישת לפ ניותכטמערכות ים ומתקנ

 המתכננים והרשויות.

  

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים 

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

מיקומם הסופי של המתקנים 

והמערכות בקומות השונות יקבע 

  .לפי החלטת המתכננים

 

  :B, 1B ,C ,1C ,C2בבניינים   

  

  רונוי או תיאיכ
 הקומ

ומות מתחת/מעל ק

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

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

מתקנים ומערכות , , חדר מדרגותמעלית

  ם והרשויות.יננתכטכניות לפי דרישת המ

 

 --- 

 1-3 יםמגורקומות 
3  

 ה)קומ לכ(ב

מעליות, חדר מבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

 2 4 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  ת.יודרישת המתכננים והרשו

 

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 5 וז)טהא(פנ

, חדר מעליתבואה קומתית, מ ,וריםגמ

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 ות.ישוהרדרישת המתכננים ו

 --- 

  כל קומות ה סך
  יםלמגור
 

6  --- -- -  --- 

  ך הכל קומות ס
 B ,1B ,C ,1C  7לבניינים 

  סך הכל קומות  (הראשי). נכלל הגג העליון לא במניין הקומות
  2C  6 ןלבניי
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  :E1בבניין 

  

   :ותוהבהר הערות

  לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה יזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ ותריש שיה רקבמ  )א(

  (בקשה להיתר)].    

  ת מתן שרו לאפשר או קומם,נות מיואף לשם המתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעוד ותחיאו הנ ההחברה זכאית לפי שיקול דעת  )ב(

  מותקנות. חדרים ו/או ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלוהקצאת לרבות  נים סמוכים,למבגם  םתבאמצעו   

  מקובלת ה ים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטה, ביניערקק :הקומות בפועל עשוי להשתנות כגון כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי  )ג(

  .ו'... וכ0,1,2כגון  מעליותהב' חב   

  

  )ראשיים( משותפים ותגדרמ ירדח  1.4   

   עד למפלס הגג.ו (באם קיים) מרתףממפלס קומת מקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1 בכל בנייןהמדרגות  ימספר חדר      

   אין.: חדרי מדרגות נוספים     

   ,6 )א מרתףלל( C2ן י. לבני7רתף לבניינים עם מ:  תליות לכל מעמספר התחנ; 1: בכל בניין מספר המעליותיש;  ליות:עמ  1.5   

  .5(ללא מרתף)  E1לבניין     

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

  .אין מר:עמדת שו  1.6   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  הומבק
 הערות סוג השימוש

 2 קערק ןלבנייסה קומת הכני

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

, מחסנים, חדר מעלית, חדר מדרגות

לרווחת הדיירים (משותף לכל ששת 

), B,B1,C,C1,E1הבניינים במגרש 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 המתכננים והרשויות.

 --- 

 1-2 מגוריםקומות 
3  

 קומה) כל(ב

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

ת לפי רכות טכניומתקנים ומע ,מדרגות

  ות.שויוהר םירישת המתכננד

 

 --- 

 2 3 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 4 (פנטהאוז)

, חדר מעליתמבואה קומתית,  ,ריםמגו

ת לפי יוערכות טכנמתקנים ומ, מדרגות

  .תנים והרשויודרישת המתכנ

 

-- - 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

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

 י).(הראש עליוןנכלל הגג ה לא במניין הקומות  5  סך הכל קומות 
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  :(בכל בניין) מרגת דוחומרי הבניין ועבו  .2

  
  .תמשולב ו/או ועשתתמו/או  רגילה: שיטת הבניה; שלדדס הנית מהנלפי תכ שלד הבניין:          2.1

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

   .1חלק  1004' י מסן ישראללפי תק בידוד אקוסטי: .1045 לפי תקן ישראל מס' :יתרמד בידו                 

    .יה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקהים יההמגור ריצוף בניין    

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

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

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

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

  ר קי נימית שלבדופן פ באם מכלול מתועש, .מתועשת בשילוב רגילה :ץחות קירו  2.5

  .1045ישראלי מס'  לפי תקן :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון : לפי עובי .או בלוק תאי  טון,קי בולה לדירות, בהחוץ ובצד הפונ

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

  גימור קירות חוץ:  2.6

  וי קשיח דוגמאת קרמיקה. הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.יפו חו/א. תאבן מלאכותיו/או  טבעיתאבן : עיקרי וי,יפ/צחיפוי  2.6.1  

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

  ית.הרשות המקומוחלוקת הציפויים בתאום עם  , גווןגרשאי לשנות סו ההיי : האדריכלחיפוי אחר  2.6.3  

  

  או משולב, לפי ו/או בלוק תאי ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ בטון: מרוח: תורדירדה בין הקירות הפ  2.7

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

  .לכיתכנון האדר ו משולב, גובה לפי/אאו בלוק ו: בטון ו/חומר וגובה: מרפסות (ככל שיש)ה בין הפרדר יק  

  

  ראשי: מדרגותדר ח  2.8

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

  .יןד והמעלית יבוצע על פי הוראות כל

, בעל "תו תקן ריליבע אקם+ צילחיפוי בשיפו קרילי עד תקרהע אבצב גימור, שכבות),  2( : טיחחומר: גימור קירות פנים  2.8.2  

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

  ירוק" מטעם מכון התקנים.  בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחחומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:     

ישות מנט לבן בהתאם לדראו טראצו צ ין המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלןת בניורגמד: ופודסטים מדרגות  2.8.3  

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

  . 2279בהתאם לת"י 

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

    .גותחדר המדרבאמצעות : (ראשי) עליה לגג  2.8.5  

  

  : לדירות דוריםופרוז קומתיתובי) מבואה (ל  2.9

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

  ה.")  עד לתקרי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי ("בעל תו תקן ירוקויפהחעד לגובה משקופי הדלתות, מעל 

  (במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע  ינטטי ("בעל תו תקן ירוק")ן סבימלע בצ: טיח + מרוח: גימור תקרה  

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

  ד).: פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבארונות למערכות.  תתיומ: כמו מבואה קפרוזדורים לדירות
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   :ייןנבבכל  ראשית ואה (לובי) כניסהבמ  2.10

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

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

  .תרטיבירה דקואו תק קרת משנהו תו/אפוליסיד מלבין סינטטי דוגמת : טיח + צבע חומר: תקרהגימור 

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

  .למניעת החלקה

זית , בח816בניה ות"י ות התכנון ולפי תקנ כניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניוםהת דלתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד 

  ניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.מספר בתקן ויהבניין 

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

  ). 'ושמל, מים וכגומחות, ארונות ח ליסיד (למעטקורות ותקרה טיח צבוע בצבע סינטטי דוגמת פו סנים:חלמם פרוזדורי

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

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

    מכון התקנים. ירוק" מטעם במלבין סינטטי, בעל "תו תקן: בטון צבוע חומר

  ,.משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף רצפת גימור: רהקומ יהנחגימור רצפת   

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

   :חדרים לשימוש משותף  2.12

  .)יוים (ככל שיהיכנט חדר/ים  

ארונות חשמל,  (למעט גומחות,קנים. כון התעם מטמתקן ירוק"  פוליסיד, בעל "תו וגמתינטטי דמלבין ס: טיח + צבע גימור קירות  

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

  ולב.או משאו פורצלן או אריחי קרמיקה או טראצו  מוחלק ןטוב :רצפה

  
   :הערות

  צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. בבטון וא פנים בטיח ת/תקרה יעשוצביעת קירו . 1

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

  
  

  מערכת אינטרקום ומחזיר  על ידילטת שנת פתיחה העלב וזיגוג) יניוםומאלהמבואה ( משולב במכלול: יש, ןבנייכל לדלת כניסה   2.13

  .)3.7.8, כולל אינטרקום (ראה סעיף שמן

מחדר תר הבניה), למילוט יוהת דרישות הרשויולפי  אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תכנית (מתכת .: ישיןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה    

  .מדרגות דרומי בקומת הקרקע

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

  .האדריכל תכנוןי פל, ותחומר וכמ ,אורית :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף .דלתות פח ים טכניים:/דלתות חדר   

    אין.  :דלתות לובי קומתי  2.15

  .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ות קומתיים,, מבוארגותדמ לובי, חדר ,ןלבנייבכניסה , התאור  2.16

  רגות ולחצן מתוך הדירה  דהמר בבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחד               

   .דרגותאור בחדר המלהדלקת                 

   האדריכל.תכנון החיצוני בלבד)  בגוון לפי  פח מכופף צבוע בתנור (בחלקם חומר: ומים: שמל, גזות חארונ  2.17

  או קנת מונה נפרד לכל מחסן, תה יןאו לחילופ חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד, :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

  .והחלטתובחירת המוכר  עפ"ישויך המחסן למונה הדירתי אליו מ

  של הבניין/ים לפי  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ושמל בור חיח    2.19

  ם בניין/י גם וישרתו בבנייןו/או ימוקמו  /ים סמוכיםקמו בבניין וימך (יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, א החלטת החברה   

  ונות).ת השוירשולאישור ה, בכפוף סמוכים
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  פרטי זיהוי) –תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א'   .3
  

  גובה הדירה*:  3.1  

  .)היבנוהבתקנות התכנון  (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 -מת וחלא פ: נרכש)דירתי (באם  מחסן *גובה    

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

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

  דין.ימלי הקבוע על פי הגובה המינ הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן   

  

  המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  שימת חדרים וגימוריםר – 2ס' לה מבט  3.2  
  שלאחר טבלה זו). /הבהרות, (ראה פרוט יתר בהערות    

  

 )1(חומר קירות תיאור
 )2(גמר קירות ותקרות

 )4(ריחי חיפויות אידמו
 (בס"מ)

  )4(וחיפוי  )3(ריצוף
(בס"מ)ת אריחים דומי

  ריצוף
 מ"א /רכוי למ"לזי מחיר

  חדשיםבשקלים 
 הערות

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

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

)1( בטון, בלוקי בטון  מטבח
בגובה  י חיפובודה משטח הע לכל אורך  ןיא )3(ראה  )2( ראה

. ח ארון תחתוןמעל משט ס"מ 60-כ
  (באם קיים). למעט אזור חלון

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

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

 .המשךות ברעראה פרוט בה אין )3(ראה  )2( ראה)1( טוןבטון, בלוקי ב פרוזדור

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה )1( בטון, בלוקי בטון דר שינה הוריםח

  חדר רחצה הורים
 (מקלחת)

)1( בטון, בלוקי בטון
הדלת משקוף גובה לת רוחיפוי קי אין )3(ראה  )2( ראה

ל ומעל טיח + צבע אקרילי בע לפחות.
  קנים.רוק" מטעם מכון הת"תו תקן י

 המשך.ב הערות בוט רפראה  
  ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה

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

 ממ"ד
  בטון מזוין 

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

  כללי)חדר רחצה (
 יה)(אמבט

)1( טוןבטון, בלוקי ב
הדלת משקוף חיפוי קירות לגובה  יןא )3(ה אר )2( ראה

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

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

 הערה רותפרוט בהע מעקה: ראה ןאי )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון רותת שיפסרמ
 .שךבהמ

  .2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין )3(ראה  2.6ראה סעיף )1( בלוקי בטוןבטון,  שת שמספמר
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

  3.4יף סע ראה ןאי  אין  )2( ראה )1( בטון, בלוקי בטון  מסתור כביסה

  דירתי מחסן 
  )שהוצמד(ככל 

 )1( בטון בטון, בלוקי
ע בצקירות גימור  .חיט

 תקרה סידמור יגאקרילי. 
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן
עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין

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

  ים הפנ תפניתן שמעט הככל שיהיו כאל -צהמתועשים למח/ (בדופן פנים של קירות מתועשים בלוק תאיקי בטון/לובן/בטו :חומר קירות  )1(

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

נו ייבבחדרי רחצה  ס.י/ בלוקי גבנימית): יהיו מ: בטון/ בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאפה וקתרמי של בנייני מגורים). קירות הפנים (חל

  בטון".  ע"י היצרן או בלוקי"עמידים למים" המוגדרים  וקיםלבמהקירות 
 וא שתבאם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתוע בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. .ודרישות התקנים הרלוונטיים : טיחגמר קירות  )2( 

  גבס.עשו מלוחות ירות אלו ימתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של ק

  התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.  כל צבעי ן.: לבןוגואקרילי.  צביעה בצבע   

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

  , R-9לקה תנגדות להחגת הרדלוונטיות ובחקיקה הרהתקינה והודרישות  ה,התנגדות להחלק 2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י : ףצויר  )3(  

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

  רש לחדרים מהנד הא תהיה פחותקה לגת מניעת ההחלס"מ. דר 33/33 -  ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות ניטרלי.  - היר בן וומהן היא בג    

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

   החברה או הספק, שיבחר על ידה.    

ת ודרישוקה, להחל תהתנגדו 2279ומד בדרישות ת"י עה ס"מ, 33/33 -במידות כ. סוג א': ומרפסת שרות ,דרי רחצהוף בחריצ -    

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

דרגת מניעת  ניטרלי. - ן בהיר הן היא בגוולפחות שאחת מדוגמאות/גוונים  3 - סדרות של ריצוף ו 4 יןלבחירה מב מידת אריח יוצגו לקונה

שתציג החברה או הספק, שיבחר על הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירתחותה מהנדרש לחדרים אלו.  לא תהיה פ חלקההה

   ידה.

גוון ת מהן היא בדוגמאות לפחות שאח 3 - סדרות של ריצוף ו 4מבין  רהחיבל ס"מ, 33/33 -במידות כסוג א'.  :במרפסת שמש ריצוף -

בחירת הרוכש תעשה  יפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.ם ליצירת שבגודל המתאימיםי. ניטרל - בהיר 

  ח, אין צורך בשיפולים).יקשי (במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפו הספק, שיבחר על ידה.ממבחר שתציג החברה או 
- כ במידותניטרלי.  –ם שאחת מהן היא בגוון בהיר מאות/גוונידוג 3 מבין לפחות ת הרוכש. לבחיר- ה א'. קרמיקג סו חדרי רחצה: חיפוי  )4( 

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

צבע תקרה טיח+ ועד ל מעל החיפוי בה קו משקוף הדלת.המחיר עד גוות בקרמיקה במידות לבחירת הקונה ללא שינוי מי קירויפ(ח    

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).

, הרצפות מר הקירות. הקירותמיקה זהה לגמובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קר תבוצע סגירה הויגללצנרת  כל שינוי במחיר הדירה.

  ובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.באזורים רטזים קנוה

גוונים שאחת דוגמאות/ 3 בחירה מבין לפחותס"מ,  20/20 - ו/או כמ, ס" 10/20 -כ ותבמידא', סוג  –חיפוי קירות קרמיקה : מטבחחיפוי ב   

ס"מ לפחות לכל אורך  60בגובה    ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.רת הרוכש תעשה רלי. בחייטנ – רייא בגוון בהמהן ה

י ור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוואם מאחורי התנתת רוחיפוי קי BIמשטח העבודה (מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת 

  ובקירות: טיח + צבע אקרילי.  מעל החיפויף). וצמ' מעל הרי 1.50הרצפה (גובה  הקרמי ועד

 דדובהאריח 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 - כד ע

  

   הערות:  

  אחד ולא תינתן האפשרות לבחור  בחר של ספקק ממרוכש תעשה אך ת הרוודגש כי בחירניעת ספק ימל –בחירת הרוכש/דייר   

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

עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת ום משולב יינומעיצוב מעקות המרפסות (באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה) מעקה אל – מעקה

  ומסעדים"."מעקים  1142ת"י  ולפי הנחיותהחזית 

  .ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ומרפסת שרות, כניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"דב – מפלסיםרשי פה  

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

  בלה.טבובה המצוין שה לגוי הקירות יעגובה חיפ  - חיפוי קירות  

  לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 - באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  –נות בחיפוי פרופיל פי
  טבעי, חומרשהאבן היא  ...יש להביא בחשבון ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -רטי)פף/ותאריחי אבן טבעית (ככל שיותקנו בשטח המש  

גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת , בנוסף נאמר בתקן זה.... דלי גוון ומרקםגידים והב מים,ינות בו ם להיעלוליש

  .ן הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקהילבה שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפ יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 
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  ה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה.ו/או הברק ליטוש כי לא יבוצעלמניעת ספק יודגש  - הברקהוש/ליט  

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

   משולב,  

 למערכות בח, ארונותן מטורופים, בגב איתות מחקירות וחז למעט בשולי ס"מ לפחות, 7בגובה (פנלים) מחומר הריצוף  –לים פושי  

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

   לפחות. מ"מ 3של  יחים (פוגות)רא יןביצוע מרווח בנדרש , באבן טבעית וקרמיקהנים לריצוף לפי דרישות התק – מרווחים (פוגות)  

  "מ לפחות.מ 1לריצוף טראצו   

  
  ערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרתייחסות בהיש ה םתקנים לגביה(מובהר כי ציוד ומ

  שצורף להסכם הרכישה). 

  ארונות:  3.3
 ,הכיורה שטוחה של ר, חיתוך פתח המתאים להתקנרות, מדפים, תושבת לכיומגי, הארון יכלול דלתות ארון מטבח תחתון:   3.3.1  

  גז לבישול ונקודת חשמל להצתה), הכנה למדיח כלים.  ודתפתח, נקלל: וכ( ים מובנותהכנה לכירי

  . MDFעץ מעובד (סנדוויץ') או  וןארגוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד (סנדוויץ'), וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי ה                    

  מעל    ס"מ לפחות 90 -כשטח העבודה יהיה ון של מעליסף  הבפחות. גומ לס"  60-כות, יהיה ת הדלתל חזי, כול עומק הארון    

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

  קו.עומ ו ולכלכל גובהס"מ לפחות ל 60רות ברוחב יהארון יכלול יחידת מג           

                    5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ידיות:יותקנו "פתרונות פינה".  ןשל הארו פינהה ותביחיד

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

  ;ראה הערה בהמשך :אורך הארון* מידות)1(ין בגוון לבן. ו/או מלמ הקיירמופ: מדפים                   

     ראה נספח ג' מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון:    

          

מאבן  ס"מ 2-מבעובי לא פחות  לבחירת הקונה משטח עבודה אור:תי :וולכל אורכ משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון

עם שוליים ), לפי העניין  1,2 (חלקים 4440דרישות ת"י ל ), העונהו שווה ערךסר איק כדוגמת אבןפולימרית (ת או עיטב

קן קנט ותי חשטהמשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של 

המשטח ככל  בחזיתיבוד עם ע הלא קנט מוגבי להעדיף התקנה לאשר (הקונה רעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכ

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

   לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3תציג בפני הקונה  בחברה/המוכרוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. שיוצגו ע"י המ תאוגממגוון  דולבחירת הקונה מתוך  גוון:    

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

      

  אין.ארון מטבח עליון:   3.3.2  

  

    כיור שולחני וללכה ו מונחי אתלועץ סנדוויץ' או טרספה, העשוי תחתון  ארון לי),(כל הרחצ בחדר): ארונות אחרים (ציין  3.3.3  

  ס"מ לפחות.  80 אורך  מידות: נטגרלי) או שיש, לרבות מגרה/ות, דלת/ות וצירי נירוסטה.קוורץ (אי ניאו ומחרס א      

  לפי החלטת  גוון: רון.אה רןו/או מלמין לפי יצ קהייפורמ: פנימיציפוי . קהייפורמציפוי חיצוני:      

  החברה.     

     ראה נספח ג' צה:הרחעד ארון מחיר לזיכוי ב
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              :רותעה
  מחושבת אורך. המדידה לאורך הקיר (פינה ככל שקיימת מטר 05.מטבח ארונות  של תחתוןארון  אורך מדידת   )1(

 הארונות המשולבים בתוך(למעט מקרר)  ריים וכיו"ביכ ר,המיועדים למדיח, תנו ). חלליםבאורך הארון פעמיים

    זה. אוריה מתייחשבו כסטי , לאהמטבח ארונות ךאור תומידב 5% -כ טיות עדס. הארונותלו באורך כלי
במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח   )2(

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

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

 ז למדיח תחתרשות של מים וניקוההכנות הנד ליים המובנים (ללא חללים) ולרבותהתקנת הכלים החשמלו עדשיו

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

  

  מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

  יית הכביסה.לת קןפתח בקיר חוץ אשר ממנו תהיה גישה ישירה למת

באורך מינימלי של  כביסה פלסטיק, חבלי 5גלגלות,  ללכו ניצבים לוונים)ממתכת (מגו מוטות 2: (קטנה) מיתקן לתליית כביסה  

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

  מתקן ממתכת  מרפסת משמעומתקן שווה ערך לתליית כביסה בחצר או ב( ערך בחצר הווש לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן  

   5ושאינו נצפה בחזיתות המבנה. המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפחות  ה, במקום מוצנעהמבנ רנת על קילוומגו  

  וניתנים למתיחה. UVנת יקרל ס"מ. החבלים יהיו איכותיים, עמידים 160חבלי כביסה באורך מינימאלי של   

  5100תקן ישראלי ר עמיד העומד בחומ: מתיאור: )(ככל שמתוכנן מסתור כביסה  

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

   .אך לא פחות מהכתוב במפרט המחייב כביסה גדולים  

  

  

  

  

    ת בס"מ)ידו(מ  רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה – 3' ה מסטבל  3.5

ים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים ים, במידות הפתחהפתח םונויים במיק: יתכנו שיהערה  
  .שךהמהחופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם הערות נוספות ב  

  
  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   חהפת
 רוחב)(גובה/  

חומר (עץ 
ומיניום/ אל
ר)/ אחתכמת

רסוג פתיחה (צי
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח
 ב)(גובה/ רוח

/ (עץ מרחו
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
ר/יחה(ציסוג פת

ע.כ/נגרר/ כ.
לי/אחר)כיס/חשמ

 הסיכנ

1 

 גילהציר רפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  95/205- כ

 חדר דיור

1 

אלומ' מזוגג
  וטרינה,

 נגרר כ.ע.כ

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  גלילה חשמלי

 וי ידנייבגל כול
 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

 --- 

 ---  --- 

1 

 כ.ע.כ ררנגאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' ומ'לא

 115/95- כ 115/95- כ --- 

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

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

 חדר
כמות ומידת 

   חהפת
 רוחב)(גובה/  

חומר (עץ 
ומיניום/ אל
ר)/ אחתכמת

רסוג פתיחה (צי
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח
 ב)(גובה/ רוח

/ (עץ מרחו
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
ר/יחה(ציסוג פת

ע.כ/נגרר/ כ.
לי/אחר)כיס/חשמ

  ממ"ד 
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א הג"
. ציר (רגילה)
 פתיחה חוץ

1 

מזוגגמ' אלו

ה או רגיל רצי
  .ככ.ע
נחיות לפי ה

 הג"א

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

 נגררת/יםה, ים, הדף ורסיסגזכנף אחת או שתיים, פלדה נגד 
         לפי הנחיות הג"א. לכיס. 

 ---   ---  

3ר שינה דח

1 

 רגילהר צי עץ

1 

 נגרר כ.ע.כזוגגומ' מלא

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

ח. רחצה 
 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

אלומ' מזוגג
  נטוי

 (קיפ)

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  45/75- כ 70/205 - כ

ה רחצח. 
 )אמבטיה(

 

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  +(קיפ)

ק קבוע חל
 תחתון

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

מרפסת 
  שירות

1 
 ילהגרר צי עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 כ.ע.כ אלומ' אלומ'

  155/85- כ  ---   80/200 - כ

דירתין מחס
  צמוד
(ככל 
  )שהוצמד

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 ציר רגילה
 --- 

 ---  --- 
 --- 

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

  

  :ואחרות טבלהל ערותה

  שה).שצורף להסכם הרכי אחרך מסמו בבטבלה, במפרט מכר זה א צוין(הקיים בפועל רק באם 

ובפתיחה רגילה, הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית  23 לתקן ישראלי מס' בהתאםלבודות ות דלת=  עץ דלת .א

סב וי), שתפלת (נטה מפתיח =פ קי= סוג פתיחה, רגילה ציר,  ות יועץ האלומיניוםחיהנלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ'  .ס"מ. 7הדלת בגובה 

: תריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה ררת על כנף ו/או לתוך גומחה (כיס) בקיר, ף נג= כנניגרר כ.ע.כ רגילה+ משתפלת, =  )פי(דרייקי נטו

= ה גליל .טימה מוגברתלא יםשלבן הבמילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בייצרן), (בעובי לפי הנחיות העשויים פח אלומיניום  יםשלבי התריס

  . (גיבוי ידני אחד, לגלילה החשמלית, בחדר דיור) ירצועה ו/או חשמל י מעלה, באמצעותכלפ ללתריס נג

 דירה תתאים לסה"כ הדלתות/ות הכללית בובלבד שהכמ בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע דלתות/חלונות .ב

 .ת מיזוג האווירהכנה לתפקוד מערכס"מ כ 3רצפה עד מעל  ופנים יוגבה יתכן ושולי דלתות לה.טבת בינוחלונות המצו

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

ו בעלי תו כיביהם יהיהחלונות ור. נון)או אחר לפי תכ ממ" 6 לשויר בעובי עם מרווח אלפחות, "מ מ 4 יעוב(זיגוג ב מרווח אוויר ביניהם זכוכית עם

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

 לכל במסילות :תרשתו .פקוד העורףלפי הנחיות דה, ים פל/זוגג עם כנףמיניום ממסוג אלו לוןיה חהיד בממ" מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות
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 יותקןן, מטבח באם פונה למרפסת שרות הסגורה בתריס או חלוובבחדרים סניטריים  בחדר שרות, לקיר חיצוני בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .וי)רפפת כיס(לרפות  מכניורור או

יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע  יועץ האלומיניום. ו/או סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל .יניוםעשויים אלומ יסיםחלונות והתרות המסגר .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/

  יכל.רדהא בחירת"י "חלב") עפעמומה ( או שקופהית בטיחותזכוכית תותקן  (באם יש חלונות), רחצהבחדרי  .ו

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

 כותמער, )טלסקופיתית/(פנורמ עינית הצצהף, וסי ננימסגר בטחון פ  5044תואמת לתקן ישראל  ,יתרב בריח ). דלת פלדה (ביטחוןדלת כניסה .ח

מ"מ  1.25בעובי של מגולוונת משקוף בניה מפלדה  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף ,ו"רוזטות"ה נעידית צילינדר, צירים, מגן 

 ניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי וי

  בטחון/אש.יתכן ויותקנו דלתות  דירות בקומת קרקעהכבאות, בכניסה להנחיות רשות  פיל .הרבבחירת החפי גוון ל וניל,  פויצי "דממ דלת .ט

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

המתאים  ציפוי חיצוני מתועש או צבעפורמייקה או  גמרמשקוף הדלת. לסוג  ותקנו בהתאםיים, אחר. צירים יק ,הקסטיאקוחוזק,  –תפקודי 

ם לתקן ישראלי תאבההדלת יהיה  משקוף. צדדים לפחות 3-בהיקף כנף הדלת (קנט) מצופה ב .ידיות מתכת משני הצדדים , עםלעמידות במים

לחת בטיה / מקבחדרי אמ למים.  תקנתו יהיה עמידחר האל. המשקוף מהאטי יכולל פסלדלת אם תו מרבג הלבשות פולימרי או עץ בעל 23מס' 

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

 ם שיבחר/ו על ידה.ק/יספו הו/א(אחד מהם לבן), שיוצגו על ידי החברה 

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה) (בחרום קומתי מוכרז כפתח חילוץה  בדירהח ובפת בממ"ד -פתח חילוץ .יא

 .יחהפתן הכיובמידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה ובפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים 

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  /נגררת,ה, הנפתחתנה דלת פלדה אטוממוגן היה למרחב כניס תדל :ורףד העפיקולפי דרישות  .יב

 ים,ום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס. חלון אלומיני

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף),חיות הנ לפי(סינון אויר  מערכת התקנת וק.לפר םינצ'), וניתנת פלדה (פלבדיסקאוים חסומ

תקינתו הרי שמתקן הסינון, ע"י החברה ופק יודגש שבאם ס ).2010(תקנות הג"א מאי  הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן.

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  רמיםות נוספת ע"י הגויקת תקינות ואטימבדש, יחייב הרוכע"י  ורוקיפלכן , י פיקוד העורףו ע"שרואוקו נבדוהתקנתו 

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

 יקוד העורף.ל פש נותודכהתואם הנחיות מע

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, בניה הינן מידות , 3מס' ת בטבלה ורטופמהמידות ה – מידות .יג

 מסך ירותת/קנוטרי/וישל מלבני דלתות/ חלונות ,ופילים היקפיים למיניהםרפמשקופים וכגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  משלימים 

  בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש לפתחים אלו  ,ת/שטחממידולא יפחת  יםבלל הפתחים המתקגוד הרבכל מק .ין)(לפי הענ

  

  מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'   3.6  

  הערות לאחר טבלה זו)גם (ראה     
  

  תקןימ
מיקום

 חדר רחצה הורים מטבח
אמבטיה חדר 

 )(כללי
  פסת רמ

  תרושי
  אחר

  חכיור מטב
  ה)לו(בודדת/כפ

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- --- --- ראה הערה (א)
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  תקןימ
מיקום

 חדר רחצה הורים מטבח
אמבטיה חדר 

 )(כללי
  פסת רמ

  תרושי
  אחר

 --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 כיור רחצה

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- משולב בארון 40/50 -כ ---

 --- ---3.3.3ראה סעיף  א' ---  סוג

 --- --- אין ראה ---   ₪זיכוי 

 יםכיור לנטילת ידי

מידות 
  מ)"ס(ב

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

 --- --- --- --- ---  סוג

 --- --- --- --- ---   ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין ---   ₪זיכוי 

  / אמבט

 מקלחת

מידות 
  (בס"מ)

--- 
ל דין הוראות כלפי 

 משךראה בה
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 ---  סוג
  ריצוף משופע

 (מקלחת)
 --- --- א'

 --- --- אין --- ---   ₪זיכוי 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,/חמים ל

  או מהמשטח

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

 --- --- א' א' א'  סוג

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

ה סוללה לאמבטי
  למים קרים וחמים

 --- ---  (ה)סוללה --- ---  דגם

 --- --- א' --- ---  סוג

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

סוללה למקלחת 
  למים קרים וחמים

 ---  דגם
אינטרפוץ דרך (-רב

 --- --- ---(ה)או סוללה )3דרך 

 --- --- --- א' ---  סוג

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

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

 לשרוול בדופן חיצונית4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
  הזנת חשמלו

 --- יש --- --- ---

  ליםכהכנה לחיבור מדיח 
ור כנה משולבת בניקוז כיהה(

  )חהמטב
 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין  (ברז ניל) ררנק' מים למק
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  תקןימ
מיקום

 חדר רחצה הורים מטבח
אמבטיה חדר 

 )(כללי
  פסת רמ

  תרושי
  אחר

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

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

  :ותואחר טבלהל ערותה

  רכישה).מך אחר שצורף להסכם האו במס הבטבלה, במפרט מכר ז צויןבפועל רק באם (הקיים 

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

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

  ברה.החלטת הח

(מושב)  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת. 1385עפ"י ת"י  ליטר) 3/6ק/חרס, דו כמותי (מונובלו ארגז שטיפה :מונחת. : אסלה   )ב(

  .בעל צירי נירוסטה כבד פלסטי

ומיטת תמיכה בפינות פוליאסטר. מילוי עץ  ם ציפויעמ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ  3.5עובי תהיה מחומר אקרילי ב אמבטיה:

  מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5ו לחילופין מפח בעובי מפרופילי ברזל מגלוון א

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

  המשטח.

העבודה או הכיור, מידות ברז משטח והוא ימוקם על מישור  מערבל, פרחם: : דגטבח. לקערת מ(כולל חסכם) ם/חמיםיסוללה למים קר  (ג)  

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

  על ידה.יבחר/ו ששיוצגו ע"י החברה/ קבלן ו/או הספק/ים  1385

  , מידות על מישור משטח העבודה או הכיור והם ימוקמו  פיה ערבל: דגם: פרח/מ(כולל חסכמים) לכיור/י רחצה, ם/חמיםמים קריסוללה ל  (ד)  

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

  .  ידה ו הספק/ים שיבחר/ו עלבלן ו/אק

תותקן סוללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר הכוללת יציאה תחתית למיל' האמבטיה  :באמבטיה :כמים)(כולל חס סוללה למים קרים/חמים  (ה)

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

 60מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן,  ום ניקלבציפוי כר , )3דרך ( רב -יר קמהדגם: : למקלחת

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

  או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.ו/ קבלןרץ שיוצגו ע"י החברה/וצרת האתכשאחת לפחות  סדרות 3האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך סוללות 

ללת  למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל,דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי(ויסות מים לחמים/קרים בעזרת ידית כל הסו-

  אחת)ויכללו חסכמים.

  .ניל יזברווב, י: חיבור לבכוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים והתקנת   (ו)  

  .לבן: בועותגוון הק  (ז)  

  . והזנת חשמל ) וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007אוג'  תיקון -(הל"ת : מים קרים, מים חמיםכוללתהכנת חיבור למכונת כביסה   (ח)  

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

  מהרשת העירונית. המסופקת : מים בטמפרטורהמים קרים  )י(  

  למניעת  שעומדים בתקן ישראלי קבועותלרכוש  מבחר החברה, באחריות הרוכש, לבחור אובאם אינם מ -ות רחצה (אגנית/אמבטיה)קבוע  )אי(  

  .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

  ור. או הכי ה= קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבוד פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =   )יב(  

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

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

  ת נדנסר. בשיטה זו הלחושיטת קוב/לח, ממיבש הכביסה יש להשתמש במייבש כביסה הפועל בהעדר חיבור ליניקת אויר חם קונדנסר=) יג(

  מיכל איסוף המחייב ריקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדירה טת בעת תהליך הייבוש נפלטת כמים אל הנפל

  בסמוך למכונה.

  חי ניקוז וכו').לחות/פתקניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות (ברזים/מיש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים וה  )יד(

ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, ומחסום הקפי מפני גלישת המים, ר לעיל כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", י מהאמושינו

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

  , יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון מבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקהרצפת האינו גם למקלחת וככל שמבטיה הא) הואיל והשימוש בטו(  

   הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.     

בוי לאה של כירתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במק)  ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשטז(  

  /ות הבישול.להבה  שלרצוני           
  

  ם לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר(מובהר כי ציוד ומתקני
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  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  , ברצפה, הבניין) ם לכללמשותפיו(בחלקם יתכן ני ביוב ת לקולטרצנרת ופתחי ביקו: אחר ציה נוספים בדירה, לכל צורךאביזרי אינסטל   3.6.1  

  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש).  (מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, ו בסמוך לתקרהבקירות א    

  בין  פיקודוכבלי  להעברת גזוצנרת  פוצלמו/או  ייני מרכזי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מלפ ,מיקוםב ארון למחלקי מים    

  . למאיידהמיועד עד המיקום המיקום המיועד למעבה,     

  

  הערה:    

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

  , כרבתכנית המ שלא בהכרח יסומנו ורצפה, בסמוך לקירותו/או רה רות ותקיבסמוך לק ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"    

  או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.    

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

  תחזוקה. גישה לצרכי ן לחסום אותם ויש לאפשרלו , איביצוע פתחי ביקורת א שיידרם הביקורת, ולכן בדירות ב    

  

  

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

  .המים (טיימר)לחימום חמים והתקן קוצב זמן המים ה דגיבוי חשמלי לדולרבות  579אם לדרישות תקן ישראלי הסולארית תהיה בהת

  אגירה (דוד) המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן (טיימר) הכולל מפסק לכל דירה יותקן מיכל 

  במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.

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

  לחימום המים (טיימר).  זמן 

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

      מהנדס האינסטלציה. תכנוןיון לפי על

  ).2007יקון אוג'ת-ת. מכונת כביסה (הל"תאמבטיה, מקלחורחצה, : קערות מטבח ם לכליםמים חמי חיבור  3.6.3

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

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

   דס האינסטלציה,נון מהנכלפי ת ,PPR, S.P: פלדה מגולוונת, פקסגול, ם וקריםחומר הצינורות: מים חמי  3.6.6

  : פלסטי.שפכיםלסטי, : פוחיןדל   

   .יש: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחבדירצנרת גז   3.6.7

  : יש.הכנה למונה גז לדירה  3.6.8

  

   הערה:  

ראשית הצנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז ול יכלמחיר הדירה הגז בדירה, הינו לפי החלטת החברה. נק' מיקום   

  י. גז דירתוכן הכנה למונה  מטבחב

, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים מונה התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון, ור מחברים, מאריכיםם עבמחיר הדירה אינו כולל תשלו  

החברה לפעול  שית ע"ירהגז המו' לחיבור הגז, אותם ישלם הקונה ישירות לחבעצמו  נוספים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה  

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

  

 )טבלה זו(ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 
  

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

  מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע תיב
  גילר

 תקע בית
    מוגן מים

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות
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  מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע תיב
  גילר

 תקע בית
    מוגן מים

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

 לדירה כניסה
  מבואה או

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

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

   .שקע
  וניה/טלוויזיהטלפרון א- 

 יורד חדר
  אוכל נתופי

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

תוספת  - מלי תריס חש
נקודת חשמל להפעלת 

  התריס.

  פרוזדור

2  
(כולל מפסק 

  מחליף)
1  -  -  -  

 3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל 

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

  1  מטבח

6  
(אחד מהם 
כפול, אחד 

מוגן  םמה
ים בדרגת מ

44IP  ואחד
 הם מוגןמ

בדרגה 
  רגילה)

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

קום השקעים, בתי מי
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

לתכנון המטבח יותקנו 
שקעי כח נפרדים 

  למדיח, לתנור, למקרר

שינה  חדר
   הורים

1  
מפסק (כולל 

 מחליף
  ) למנורה

  

4  
(שניים ליד 

  המיטה)
-  1  1  

ום (נק' אינטרק -
  בד)שמע/דיבור בל

   רחצה רחד
  הורים

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 
  ףפיקוד העור

3  -  1  1  
פיקוד  תקנותלפי 

  העורף

  חדר רחצה
  ה)י(אמבט

1  
  וגן מים)(מ

-  1  
1  

תקע בית (
  ור)לתנ

-  

+ התקן קוצב זמן 
דוד הכולל מפסק ל

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  + אוורור מכני

  1  מרפסת שרות
  (מוגן מים)

-  -  

2  
  מוגן מים

  (מכונת כביסה,
  מייבש כביסה)

-  -  

  1  מרפסת שמש
  (מוגן)

-  
1  

  מוגן)(
IP44  

-  -  
כולל תריס חשמלי + 

תיחה פמפסק + מנגנון 
  ני.יד

  מחסן
(ככל 
  )דשהוצמ

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
שעון המחסן תחובר ל

החשמל הדירתי אליו 
  משויך המחסן.

או לחילופין שהזנות 
החשמל של כל 

המחסנים יחוברו למונה 
משותף ונפרד 

למחסנים בלבד, או 
מונה נפרד לכל מחסן, 

לטת המוכר ועפ"י להח
  בחירתו.

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  

ט הכנה ק(פ
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   ואחרותלטבלה  הערות

 אהיל/ ארמטורה), כולל נקודת הדלקה אחת. -נורה על גבי קיר או תקרה (ללא נורה וכיסוי בית = נקודת מאור קיר/ תקרה )א(
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 בנפרד). כל שקע ר(שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספ זרם חשמל רגיל.= "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מ בית תקע מאור (רגיל) )ב(

 ממ"ר לפחות. 1.5ם ע בכבליהחיבור יבוצ

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

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

 לכמות ושאינם תוספתצוינים בסעיף א' יר), המות המאור (בתקרה או קשל נקוד תאור בלבד לאופן ההדלקה נקודת מאור הדלקה כפולה= )ד(

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

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

 והה.בדרגת הגנה גבאביזר הקצה מוגן מים  נפרד אךנו בהכרח במעגל חשמל וגן שאימבית תקע או אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  )ו(

בין מחשבים,  –נקודות ביחד (קומפלט) או לחוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת  3= (מחשב) טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  )ז(

/אינטרנט. דירה לרשת הטלפוניםחיבור הללא שידורי כבלים.   לקליטת רחיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבו –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר התקשורת תכלול צינור וחוט משיכהנקודת 

 .)ת שומר לפי הענייןעמדלאו  דלת כניסה למבנהלכולל אביזרי קצה לתקשורת פנים ( נקודה/ות מלאותנקודת טלפון פנים (אינטרקום)=  )ח(

  מ"מ.  2.5, מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים נפרדעל גבי מעגל חשמלי  בית תקע כוח = חנקודת כ )ט(

שב) מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה הכנה לנק' תקשורת (מח באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת ("שרוול") וחוט משיכה בלבד."הכנה"=  )י(

למניעת ספק ום" ולא "תנור להט" (ספירלי). "מפזר ח יותקן (באחריות הדייר),חצה חדר הר מעל דלתחימום נמצאת  ה לתנורנבאם ההכבקיר. 

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

ים/מכבים את אותה/ם דליקך מאים בריחוק ביניהם, אים הנמצנר הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונקודה/ות מאו =חליףמ )יא(

 מאור. נקודה/ות

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

ת ותחובר ישיר, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה תותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבחבדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  )יג(

 יווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.. הנקודה תכלול את כל הח2.5/5בכבל  ותחווט תלת פאזי בלוח החשמל למפסק

 

  ט מכר זה  או במסמך אחר(מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפר

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  מנגנון שבת לתאורת לילה ובחדר מדרגות קת אור לחצן להדל .יש: ת מאורול קומה: נקודתית: בכדר מדרגות/ מבואה קומח   3.7.1  

   יש. :קומתית ור במבואהצן מתוך הדירה להדלקת אלח יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:. קבועה                             

  התכנון והבניה (בקשה להיתר).תקנות  צינורות) בדירה על פיוולים (רהכנת ש: טלפון חוץ  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  

לפי   ם:מיקויש : בתוך הדירה רגיל), ולל שקעכ(דירתי ולוח תקשורת  מודולים) 6-שארת מקום פנוי ל(כולל הדירתי  לוח חשמל  3.7.5   

  אין.שעון שבת: : יש. י פחתמפסק החשמל.  תכנון מהנדס    

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

  .וע"ח הקונה)קן ע"י מונה אשר יוזמן ויות והתקנת המחיר הדירה אינו כולל הזמנאמפר. ( 3×  25ת פאזי: : תלגודל 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). רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה    

  ן.י: אמערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור (נפרדת)  3.7.9  

  

   לוויזיה רב ערוציתלקליטת טלחיבור לכבלים  הכנה :יזיהוטלוורי הכנה לקליטת שיד  3.7.10  

.  לחילופין )אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרבללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות (     

ע"י הקונה  שדירתי אשר יירכ רללא ממי( M.Fדיו ור 33, 1,2 רי ערוץולקליטת שיד או למספר בנינים ןלבניית צלחת מרכזית אנטנ    

  שרות זה). מספק    

  :מיתקנים אחרים     3.7.11  

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

  זנת תעריפי החשמל המשתנים.ההישראלית ותאפשר 

  :ת תכלולכהמער
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  ם חשמלי, רכיב המודד זרעל ירתית אשר מתבססת דהחשמל היחידת מדידה בלוח  

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

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

את הצג יציג לפחות מהרצפה מ',  1.5בה וגיש ובגבמקום נ מבואת הכניסה/ בניסהכהצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת ה

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

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

  

  מתקני קירור / חימום, בדירה:   .      4  

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

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

  ;הדירה חלקי

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

   מוצא .הכביסה תוריקוז מסנל או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                            

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

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

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

  .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

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

  החשמל.  נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח -                    

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

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

  אויר.מיזוג ה כל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס -                            

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

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ וצלנים מפ/למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות

  .מים ניקוז רתוצנ גז צנרת, צנרת חשמל רבותל דרשותנה התשתיות

   .איןהניזון ממערכת מרכזית בבניין:  מיזוג אויר דירתי  4.3

    .: איןהפועל בגזתנור חימום     4.4

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

  .אין: רדיאטורים    4.6

  : אין.חשמליים בקטוריםנקו    4.7

  .: איןת רצפתים תחימו    4.8

  אין.: מיתקנים אחרים    4.9
  
  

  סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:*  .5

  .: ישרכש)(באם נ במחסן .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר מערכת כיבוי אש אוטומטית (ספרינקלרים):  5.1   

  .באותכדרש ע"י רשות היככל שי: גלאי עשן  5.2   

  יש. (ממ"ד): מוגןב המערכת סינון במרח  5.3  
  

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

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

  :עבודות פיתוח ושונות  .6

  ניהח  6.1  

                           : בתחום המגרש;כולם לפי היתר הבניה.: לכל הבניינים חניהומות מקסך הכל   6.1.1     

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

  וכנית המכר.ין בתצוכמ: מיקום היתר הבניהלפי : תוחני מספר: יש, חניה לנכים (פרטית/משותפת)  6.1.2     

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

  דייר שאינו נכה.וגם ל םיהבנייננכה, בין כלל דירי   התחבורה), ובהעדר רוכש מטעם משרד                                

  : יש.מערכת תאורה לפי הנחיות האדריכל., בנים משתלבות/ אמוחלק בטון חניה לא מקורה: רצפת גמר  6.1.3    



 

 

  , ג''בם א', ינספח

31  מתוך 22 'עמ  16.12.19תאריך: /  121 /מגרשNם דג/ מפרט מכר למשתכן /  באר שבע -1 פרץ בוני הנגב בפארקרץ בוני הנגב / פ / ניהמסד לאיכות הב
 

  יש.: גישה לחניה מהכביש  6.1.4    

  ית המכר.: לפי סימון בתכנמיקום אחת לפחות.: מספר חניות לדירה  6.1.5    

   אין. :לחניהבכניסה מחסום   6.1.6    

  מגרשפיתוח ה  6.2  

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

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

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

  .הריצוף יהיה ככל הניתן בעל גוון בהיר תלבות/ אבן טבעית.: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משמרומר גח :/ מדרגותשבילים  6.2.2

  גינון חסכוני במים בהתאם  הפיתוח) (על פי תוכנית אדריכל .יש :צמחיה(על פי סימון בתכנית  מצורפת). .יש: חצר משותפת  6.2.3     

   לאות.ד החקשרלהנחיות מ                                

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

  להנחיות משרד החקלאות.

  . )קיהכת השערלא מגונן וללא מ לשטח ונההכו ,לפי תוכנית המכר (חצר :יציאה לחצר מחדר; יש: הגןות ה/חצר, צמודה לדיר  6.2.5    

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

  . סידור הגינה הפרטית       

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

  ).שלא בהכרח יוצג בתוכנית המכרו ןהעניי (הכל לפי כיבוי קשורת,תל, חשמ      

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

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

  .חברהיעת הקבולפי  הפיתוח המאושרתתוכנית  לפיבגובה ממוצע       

  אין.): בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת (  6.2.9    

  

  מערכות משותפות  .7

  מערכת גז:  7.1  

  המתואר בתוכנית  ובמיקום ,גז, בתאום עם חברת הקרקעי -גז תת /יצובר באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1    

  ת הנאה וזיק נהצורך תינתבמידת ה המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או הם אחר שיקבע ע"י החברו במיקואהמגרש או הבניין       

   להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.       

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

  ;: ישמרכזי לדירה ממקורגז צנרת   7.1.2    

  ).3.6(סעיף  4לה טבראה : מיקום: יש. ירהבתוך הד צנרת אספקת גז  7.1.3    

  

  :שסידורים לכיבוי א  7.2  

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

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.ת לפי דרישו :במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן   7.2.2    

  ת יועץ הבטיחות.לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיו :ים)ינקלרפרמתזים (ס –אוטומטית  ת כיבויכמער  7.2.3    

  : לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתן  7.2.4    

  ת הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.רשו לפי דרישות :גלאי עשן  7.2.5    

  

  יבוי בשטחים משותפיםונות כ, ברזי כיבוי (הידרנטים) ואראש יבויכו ויילג מערכותבאות, לרבות דורי הכיכל סהערה:         

  מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או                
  

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

  אין.: זנת הדירות)(לה זיתכמערכת מיזוג אוויר מר  7.4  

  .אין ם:ת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירימערכ  7.5  

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :תיבות דואר  7.6  
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  .816 י "ות ובנייה תכנון תקנות ילפ אלומיניום חזית ותבעל היויו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                    

 : נים אחריםמיתק  7.7  

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

  היועצים.נים וכנתוכנית המתלפי  כמות:מיקום ו .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  ם סמוכים,נייבבניין ולטובת בני הדיירים    

  

  שתיתחיבור המבנה למערכות ת  .8

  לפי הנחיות הרשות המקומית.: 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. ; יש.מלשבהתאם להוראות חברת הח ,חיבור הבניין לרשת החשמל  8.3   

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

   ).3.7.10 ד (ראה גם סעיףהכנה בלב .אין ):אינטרנט/ה(טלוויזיחיבור הבניין לרשת תקשורת   8.5   

  עבודות שביצועם בפועל ישה. במחיר הרכ כלוליםניקוז, דרכי גישה, כים, ומכביש, מדרכה, קירות ת: במגרש פיתוח כללי הגובל  8.6   

  יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.    

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

  .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה    

    

  ףתרכוש משו  .9

  :תיאור הרכוש המשותף  9.1  

  ו כמשותפים בתוכנית המכר.באם סומנ: מקומות חניה משותפים    9.1.1     

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

  ברה.לפי החלטת בח: מחסנים שאינם צמודים לדירות  9.1.3     

  .: ישמבואה (לובי) בקומת כניסה  9.1.4     

   ש.י: ואה (לובי) קומתיתמב  9.1.5     

  יין.בכל בנ 1(מספר):  חדרי מדרגות  9.1.6     

  בכל בניין. 1: מספר מעליות: יש; מעליות: יש; פיר מעלית  9.1.7     

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

  .םממ"די -יש מרחבים מוגנים דירתיים אין. :מ"ק/ מקלטמ  9.1.9     

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

  חדר משאבות, מערכות סולאריות, משאבות סחרור,  :) כגוןשותפותמ ו/אוטכניות (פרטיות  : יש מערכותמיתקנים על הגג  9.1.11    

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

  .; ישא גינוןשטח לל .: ישושטח פתוח בתחומי המגרש חצר  9.1.12     

  מסומנים כרכוש משותף הכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, : וש משותףנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכמיתק  9.1.13     

  בתוכניות המכר.      

  

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

  , (מילוט).י מדרגות/חדר  9.2.1    

  קומה טכנית.  9.2.2    

  ישה לחניה משותפת.ג  9.2.3     

  ובי בקומת כניסה.ל  9.2.4    

  י.לובי קומת  9.2.5    
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  על הגג. המשותפים)( גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים  9.2.6    

  גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.  9.2.7    

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

  .הגג על יםתפמשו ס על ידי מיתקניםהתפו – גחלק הג  9.2.9    

  .מעליות  9.2.10    

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

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

  בית משותף  9.3  

  ת בידירה בבית משותף או בהמוכר  ,חוק המכר דירות) –(להלן  1974 – ד(דירות), התשל" לחוק המכר 6בהתאם לסעיף   (א)    

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

  ם:יאותו עניין; ואלה העניינ המכר פרטים על צרף לחוזההמתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או ל       

  ;משותףה הוצאת חלק מהרכוש  )1(       

  תף הצמוד לדירה;שיעורו של החלק ברכוש המשו  )2(      

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

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  )4(      

  ) לחוק המכר דירות;(א3עיף סכל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור ב  )5(      

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

  שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף.        

  

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:  9.4

  של כל ) לשטח 5מכר זה פרק א' סעיף  (כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרטדירה ה האפשר ליחס שבין שטח רוב ככלקיהיה   

   ידי כל רשות  כפי שיידרש על , זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,יחידות הדיור בבניין   

הצמודים לדירה וש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים ת ברכביוב חלקה של כל דירה בבחישכי  המוכר רשאי לקבוע בתקנון,מוסמכת. 

  ).6(כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף 

  

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:  9.5

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

  

  

  

  

  

  :בקשר אליו מחויביםהשיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים   9.6

  דירה. ורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכלעפי שי יהיה על  

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

מתשלומן  ריה פטוהמשותף, אשר המוכר יהלרכוש  סלהבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחהרכוש המשותף בלבד, 

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

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

  כניות המצ"ב ומנים בתאשר מס םותף השטחים הבאימהרכוש המש יוצאו, בהסכםעניין זה מבלי לגרוע מהאמור ב       

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

  מקומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה של החברה. .א
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הוצאו מהרכוש שטחים שהכל וכן החברה.  דירות שבבית המשותף לפי קביעתה שלהמחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו ל .ב

  נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף. אשר לאוהמשותף 

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

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

 שתחול על        לה ו/אוחין עיר נוספת היגרש לפי התב"ע, ולפי כל תכניות בנכל זכויות הבניה אשר אושרו ו/או יאושרו לבנייה במ .ה

  ן עיר שיאשרו בעתיד. יי תכניות בניזכויות בניה עתידיות שייווצרו על פ ע, וכןקהקר

כרת שבבעלות המו ככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתא .ו

 כמפורט לעיל.

  

  

  

   ____________      ____________      ____________  

  חתימת המוכר        תאריך              ונהימת הקתח          

  

  

  

  

  

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

  .טבלאות זיכוייםנספח ג'       



 

 

  , ג''בם א', ינספח

31  מתוך 26 'עמ  16.12.19תאריך: /  121 /מגרשNם דג/ מפרט מכר למשתכן /  באר שבע -1 פרץ בוני הנגב בפארקרץ בוני הנגב / פ / ניהמסד לאיכות הב
 

  ם נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירותמסמכי – 'נספח א

  

  פרד של המפרט:בלתי נ ניות אלו יצורפו כחלקתוכ  10.1   

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

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

  בקומה.משותף הכוללת סימון הרכוש ה 1:100 -קטן מ ידה לאמת קומה טיפוסית בקנה תכני  10.1.3     

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

  .1:200ידה מבצילום מוקטן לקנה  וצמדים; תכניות אלו ניתן לצרףושטחים דירתיים מ      

  .1:100 -בקנה מידה לא קטן מ ומת גגקתכנית   10.1.5     

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

  וגינות צמודות.
  

  על פילרבות  בהתאם לכל דיןלמסור  ור, שישמת ולחומרי הגיורכלכל המע ושימוש נו הוראות תחזוקהבעת מסירת הדירה יינת  10.2   

  חוק המכר דירות בעניין:     

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

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

  .צא באלהומערכות אלקטרומכניות וכי      

  רות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.ן ביקוותדירות ואפי  (ג)     

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

  של גימור השל המערכות וחומרי ה ת תחזוקותכנית והורא )1( ה בבנייןר לו נמסרת הדירה הראשונהמוכר ימסור לרוכש דירה אש  10.3   

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

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

  מערכות מיזוג עליות, ממערכות בטיחות, השירות המותקנות בבניין לרבות ות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכ  (ב)     

  באלה.וצא כות אלקטרו מכניות וכיר, מעריאוו      

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

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

  מיליה.יפקסומספר  מספר טלפון לרבות חניין, המערכות והפיתום של הבירשימת צוות המתכננ  (ה)     

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

  אמור הדירה ה ר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכשהמוכ ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.      

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

  

  

  

  

  , יראו החברה לעיל 10.3לקבל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעיף  הראשוןסרב הרוכש  )1(    

  ניהול (באם תפעל אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב'  וכש/יםראית למוסרם בכל זמן לתהא רש הכעמדה בחובתה לעשות כן. החבר        

  בבניין).        
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  הערות כלליות ואזהרות –נספח ב'   

  הערות כלליות למבנה ולדירה  

  

 .ירהדבוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ול הבסיסי (כלשונו בצו מכר דירות), בטופס המפרט .1

  .ישראלידרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הו לפי יהמוצרים והמלאכות יה כל .2

החברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת  .3

 להוראות כל דין. פוףלווין, בכ

 חי התקרה האטומיםהבניין ממוקמים מעל תקרת מרתף, ששט ניה שלחינון ו/או שטחי מסעה/ששטחי ג הוסבר לו וידוע לושהקונה מצהיר  .4

לשינוי כדי לגרום  עלולים להינזק ו/או להיפגע עקב פעולות שתילה ו/או הריסה ו/או בנייה ו/או התקנת מערכות ו/או פעולות כגון אלה, שיש בהן

 ומה. דעה באיטום המרתף או כ/או פגיובמצב התקרה על מרכיביה, כגון שינוי ניקוז 

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

ף וכן ום המרתטפרלייט ו/או אחר. על הקונה להקפיד שלא לפגוע באי ס"מ טוף ו/או 30נמצאת מעל מרתף חניה. עומק המילוי המינימלי 

, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה עוברות בחצר הפרטית כאמור קונים במערכות המשותפות (אם יש) אשרפשר תיאמתחייב הקונה ל

 .למניעת קינון חרקים בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס תקופתי

ן מעבר מערכות מים, ייתכן כבתוכניות המכר. כמו  מסומנים ים, קירות נושאים, קירות בטחון וכו'), אינם בהכרחמערכת שלד הבנין (עמוד .6

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

ת הבניין מערכו לת, של כלל האלמנטים שבתכניו ןבהים שונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומתועבר אנכית ו/או אופקית, בג

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

בשטחים ציבוריים, ותפים וש, בדירה, המחסנים, וחצרות, בחניה פרטית, בשטחים ממ.א. ואוורור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה

יות, לפי החלטת היועצים הטכניים. מערכות כאמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת קרות הכל מעבר למסומן/ למצויין בתכנות ובתרבקי

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

וכן התחמצנות מינרלים (ברזל)  ,ניים"י"ע רקם, גוון, גידים,בדלי מה יתכנו תופעות טבעיות כגון:ובכפוף לתקנים, וחיפוי באבן טבעית, בריצוף  .7

 .מוי חלודהת בכתמים דואהמתבט

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

 .(גרונגים)

 .ו רעילים, באריזות פתוחות או סגורותיפים ארמרים הפולטים ריחות חתיים חורחל איסור חמור לאחסן במחסנים די .9

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

לכלים אלו כאמור  המינימליים רשות ובמרווחי הגישהעלולה לפגוע במידות הנדלאחר קבלת החזקה, החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה  .11

 חברה לא תהיה אחראית לחריגה ממידות אלו.. למניעת ספק יודגש כי, ה3 חלק 1205ובת"י  ת למתקני תברואה)וראוהל"ת (הב

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

 פרד למחסנים בלבדונ שותףמהזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש ה

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

 פחות מן הקבוע במפרט.

) Aלה על (עיעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה,  .14

dB60 וכן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים.   לפי ממוקמתבו היחידה  במקוםפוח פליטת אויר חם מ' ממ 1.5, במרחק של ,

 EMDV 50ם כדווגמת נדרש יהיה להתקין אך ורק מעבים שקטי  C-ו Bבדירות צפוניות של בניינים הנחיות יועץ האקוסטיקה, 

SQ 54רעשם לא עולה על  שר מפלסאשל חברת אלקטרה או שווה ערךdB(a) שעות הלילה).(ב 

ל עליו איסור מוחלט לבצע כל שינוי הנוגע לצד חיצוני של הדירה ו/או הפוגעים בחזיתו או במראהו או הקונה מצהיר שהוסבר שח .15

בניה ו/או ו/או ה ףמהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שינויים בשכבות הריצוברכוש המשותף או בשלד הבניין, בייעוד חדרים ו/או ב

ו/או פעולות כגון אלה,  שקועים בתוך קירות הפרדה בין דירות כד',פלזמה ו T.Vמסכי  רמקולים, ות התקנתת, לרבוהתקנת מערכ

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

 פעולות ושינויים אלו. ו בגיןילנזקים ולתלונות שיה ת כלשהיולמוכר לא תהיה אחרי

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

ביצוע העבודה ו/או  םאלה כולל לטיב החומרית בגין וכל האחרי ,ת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכןע"י הקונה לדירה או לבניין, וזא

 תוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.הפריטים והאביזרים וה,
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על מנת  המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .17

 .גןא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המווהנמצ הצץ), המופק מבטן האדמגטים (חרבאג אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

יתכן ובאחת מהדירות בכל קומה בבניין, ימוקם חלון/ דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל הדיירים בקומה בעתות חרום לצורך מעבר  .18

עת חירום יאפשר את וכי ב ,בע סורג קבוע בפתח זהלא ייק יבדירה אותה רכש ממוקם חלון/ דלת החילוץ, מתחייב כומילוט. הקונה, אשר 

 לון/ דלת החילוץ.המעבר בדירה אל ח

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

 קט.הפרוי יי החלטת מתכנני ויועצבעו עפ"קחניות, מחסנים, ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן י

עוברות צנרות (מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל או המחסן או החניה, יתכן וה, דירה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, .20

  כך.משתמע מהפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי העניין, על כל לא מחויבהבניין, ומהווים חלקים משותפים. הקונה 

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

 לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.

ניה נון ובכנה, הועדה המקומית לתעול במבפאישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לבתכנון והל פי י גז לאספקת גז מרכזי יהיה ע/מיקום צובר .22

 .ומשרד העבודה

 ים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.ברכבים כבדנסיעה  .23

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

 הכלולה בממכר.

 .המונעים בגז פחמימני (גפ"מ), למרתפי חניה תת קרקעיים אסורה הכניסה לרכבים .25

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

בהתאם לאילוצי התכנון, ופיים, יות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סכנו סטתדים, אינם סופיים וייים הצמוקגבולות המגרש, הפיתוח, והחל .27

 הרשויות. הביצוע ולדרישות

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

ה ו/או דרישה ו/או זכות לשיקול דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענ בהתאם תחר מתוך אחת האפשרויוקבלן יבההושלם, לא תתאפשר בחירה. 

 בחירה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן.

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

 
 ו/או המכרז (להלן:"ההוראות") לבין המפרט לעיל ותהקוגנטי הדיןהוראות אות החוזה ו/או ין הורבבמקרה של סתירה כן,  כמו-

  . תגברנה ההוראות.
 

__________  __________  
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   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו
  
  

  הערות מיוחדות

   08.12.2016  -  10וי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה ד הבינרבמפרט המחייב של משם הנדרשי קאלו הינם אך ור ריכוז זיכויים .1

  כוללים מע"מ.  להלןהמחירים הנקובים  .2

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

  .ביום החתימה

  יתור לזכותו זו על פי כל דין.בל כווקהאמור תת מועדרה עד ההדיוכש ראי הודעת  .4

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

  בניין וקבלת אישורי אכלוס.בהתקדמות העבודה או השלמת ה

, התקנת נו ספק החברהדייר) להתקשר עם ספק מטבחים אחר שאיוכש (הר,ובחירת ההמתוכננים  מטבחת הוניצול זיכוי בגין ארונ .6

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

יום חשבו כסימה התקנתם, יאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתיהנמצ /ביוב,מיםתקשורת/למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/ .7

  מהאמור במפרט המכר. כויש על מימוש זכותו לזילחוק המכר לענין הודעת רוכ 6בתיקון מעותו שכמ הפריט"התקנת "

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

/ המוכרת הקונה על החברה תרטים בטבלה זו, בחתימם והמפויקונה בפועל את זכותו לזיכויים, מהפריט/ים המתומחרמימש ה .9

  ינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.נספח זה, יראו הש
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  : מקרא

  יחידה.  - יח'

  מטר מרובע.  - מ"ר

    מטר אורך.  -מ"א

  + עבודה. חומר לבן+ חומר שחור - קומפלט

  פריט אחד בודד.  -פריט
  

  לבדבמחיר בגין זיכוי  - הבח, רחצטנושא: ארונות מ
  
עיף ס

במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 ח'י
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון תחתון/עליון, ( לכלל ארונות המטבחזיכוי 

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

 4,881 ---  ---  ---   קומפלט

3.3.3 
כיור אינטגרלי), לפי  . כולליכללרחצה (בחדר רחצה  ארון

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

  
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים
  

  
  הערות:

  ם זיכוי פריט+ התקנה.כל המחירים כוללי  .1

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

בש"ח ליח' 
 סה"כ כמות

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

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

3.6 
,  לפי התיאור במפרט (אינטרפוץ) סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 פריט קומפלט
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  ויים/חיוביםגין זיכבמחיר  - נושא: חשמל/ תקשורת
  

סעיף 
רט פבמ

 רהמכ
  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 יטפר קומפלט  נקודת טלפון 

  
  

  :לטבלאות החשמל/תקשורתות הער
  במפרט המכר.), 5ה ל(טב 3.7ות לאחר סעיף ות כלליר.ראה הע1
  מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. קשורתחשמל/ת . מחיר המחירון2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 מוכרחתימת ה                      תאריך           חתימת הקונה     


