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  510865058ח.פ. בע"מ  ץרפ יםאח פרץ בוני הנגב
  
  

  16.12.19 תאריך עדכון:
  
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 5 מס' חדרים:

  *Q,Q :דגם

  בלבד) 6ניין בב ג'(קומה  ד' קומה:

  14,44,59,85 :(זמני) דירה מס'

  1,3,4,6 בניין:
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  תוכן עניינים
  

  פרטי זיהויפרק א.   
  

  .)1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ( : 1סעיף               
  .)2.1-2.2זכות שהקונה רוכש (והבעל הקרקע   :2סעיף               
  .ן וחניהסמח, ןייבנמיקום הדירה ב : 3סעיף               
  ירה.אור הדית  :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 תסטיות קבילו  :7סעיף               

  הבנייה.פרטי אדריכל מתכנן   :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                
  .)2.1-2.19הגמר (יין וי הבנמרוח  :2 ףיעס               

  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 
  סה.יכבת ילילתמתקן    :3.4סעיף 

  לתות, חלונות ותריסים.רשימת ד ,)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           

  ).4.1-4.9( רהדיבם מומתקני קירור/חי  :4סעיף 
  .)5.1-5.3חות בדירה, במחסן (סידורי כיבוי אש ובטי  :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     
  ).7.2.1-7.2.5ש (אלכיבוי  יםורסיד   :7.2סעיף     
  חניה.  תפיץ במרולורור מאאו   :7.3סעיף     
  מערכת מזוג אויר מרכזית.   :7.4סעיף     
  : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף     
  דואר. תיבות   :7.6סעיף     
  מתקנים ומערכות משותפות נוספות.   :7.7סעיף     

  ).8.1-8.7ית (תתשת ורכמעחיבור המבנה ל  :8סעיף 
  .רכוש משותף  :9סעיף 

  ).9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף (ית   :9.1ף סעי    
  )9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף (  :9.2סעיף     
  בית משותף (רישום ופרטים).   :9.3סעיף     
  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.   :9.4סעיף     
  הבית.  בדבר ניהול טותהחלבלת קי רדס  :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   נספח ב'

  ויים.זיכטבלאות    ג' פחנס
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    חדרים Q  ,5/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -ונת הפארקשכשם האתר:

  __דירה מס':    

  __קומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  121מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

  2015- התשע"קון ה, ותי2008  – "חשס(תיקון הת

  ים שונים)יכובעניין חיובים וזי

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה) כולל(                           

  

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

                                                 ת.ז         לבין:      

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

  

             מתאריך:     

  

  

  פרטי זיהוי     א.
  

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

  .121 מגרש:, (בחלק) 1חלקה  38602ש רשום לק) וגוח(ב 71ה לקח 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 :החכירה פתקות תילתח 98 תקופת החכירה:  2.2      

  

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

 המשמש גם כחדר שינה), ממ"ד,  –חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן  2 שינה הורים,חדר  ,פינת אוכל, מטבח : כניסה, חדר דיורבדירה  .4

  מרפסת שמש. ,מרפסת שירות, (בית שימוש נפרד) אורחיםשרותי  ,ת)(מקלח םיורה צהחר חדר, )אמבטיהרחצה כללי (חדר  פרוזדור,
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  והמחושב לפי כללים אלה: ,___ מ"ר - כ :הואשטח הדירה   .5  

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

   –לעניין זה         

  בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,רבות בין מחוצה לה, לה לבין מה שהדירקיר המפריד בין  – "ר חוץיק"     )1(        

  דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין          

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

  פני הקיר יכללו את החיפוי.ם חיפוי אבן ר; בקיר עבלא גימו י הקירפנ –" של קיר חוץ םיחיצוניהו ינפ"  )2(        

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

  קיים; המשופעים והאופ המשטחיםל כל ופקי שהיטל האהי לפד בבלחת שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א  )ג(          

  המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט           

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

  היתר). לה קשב( יהתקנות התכנון והבנ –(להלן  1970           

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיףהשותף הצמוד לדירל החלק ברכוש המשיעורו ש  )ה(         

  

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

) הנמצא תקרה (לא פרגולה וידמ מלא חשטלמ נהוו[קירוי הכמתוכה מרפסת שמש מקורה  ,מ"ר ___ -כ :)1(מרפסת שמש בשטח  6.1     

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

  חניה:  6.2     

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

  : ___,לא מקורה מס'חניה  -      

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

 (ככל שנרכש, יש לצרף תכנית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד); ,___ מ"ר -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)ות (מהו לפרטם לעדי ישבאופן ב רהדיאו משמשים את ה יםם המוצמדספינו ם,/חלקים/אזוריאם יש שטחים  6.7      

  ממפלס רצפת הדירה). מוכהנ(יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה כמסומן בתוכנית המכר.  :תור כביסהסמ       

         

  הערות לחישובי השטחים:        

  ים די הקוויל ע המצולע הנוצרבתוך רצפה הכלוא הח שטמרפסת הוא ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש"  .1     

  של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים או המעקים  ם של קירות החוץפניהם החיצוניי ים עלהעובר       

  במרפסת.       

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

  שיש בה כדי להשפיע על  להוהן מחוצה  הקרקע כלשהי הן בתחוםף לבנייה פיזית נת הרוחות ובכפויחסית לשוש בבניין למיקומה       

  .שיפת המרפסת לשמשח       
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  ירה חלק של ד בינו לביןד יפרמ המחסןן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  .2     

  יכלל שטח הקיר במלואו.יכאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ר; הקיית הרוחב של רק השטח שמתחת למחצ ללייכ תרחא       

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

  כאשר קיר המרתף  הקיר; למחצית הרוחב שלל רק השטח שמתחת כלייאחרת  רהדילבין חלק של  בינוריד מרתף מפהר קיכאשר        

  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     

  מעשה.לבין השטח ל       
  

  ות:לביק סטיות  .7   

  תן כסטייה ממפרט זה:לות ולא יראו אולן הן סטיות קביהמפורטות לההסטיות      

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

  לעיל. 4ערה וה 6.6יותר כמפורט בסעיף        

  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ייה ו/אוייחשבו כסט ות למעשה לאהמידמכר ובין ה תוכניותוינות בצהמת סטיות במידו        

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

   סטייה ממפרט זהת ולא יראו אותן כולות קבייסט ןה ת האבזרים למעשהומידו במפרט יםזרבין 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 שבע31שד' שז"ר   :תבותכ  08-6490943  פקס:

 yosi@adcohen.co.il:לדוא"  
  
  

  א.ד כהן בע"מ "):המהנדס(להלן " השלד ם האחראי לתכנוןש  .9

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

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
 

  

  זריהיאבו תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה  ב.
  

  בבניין, בתנאי שלא ישנו את אחרים וחלקים חרותות אדיר ימית שללוקה פנויים בחנשיס המוכר רשאי להכני     *  

  .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית     

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

        

  יןניתיאור הב  .1
  

 והכולליםהנמצאים במגרש אחד  ). B ,1B ,C ,1C ,2C, 1E( מיםדו בניינים 6וך מת אחד" והבג" ירב משפחת ן מגוריםבני    1.1   

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

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

  ;, הכוונה למגורים בלבד(*)דירות בבניין; דירות למגורים 1E: 11 ןבבניי, דירות למגורים B,1B,C ,1C ,2C(: 15( בנייןכל ב     21.              
  

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

  אחר. רךצואו לכל  לעסק,      
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  של כל קומהניין וייעודה רוט הקומות בבפי – 1טבלה מס'   1.3  

  

  B ,1B ,C ,1Cקומת מרתף מתחת לבניינים 
  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

  מרתף קומת
  1 -  --- 

 מבואות, ם,רייות, מיסעות, מעבנח כללי:

 ת,ים וחדר משאבומאגר ממדרגות,  יחדר

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 המתכננים והרשויות.

  

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים 

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

 םניתקמיקומם הסופי של המ

 קומות השונות יקבעוהמערכות ב

  .מתכנניםהחלטת ה פיל

 

  :B ,1B ,C ,1C ,C2 בבניינים  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

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

מתקנים ומערכות , חדר מדרגות ,תילעמ

  ות.והרשוי תכנניםרישת המת לפי דוניטכ

 

 --- 

 1-3 מגוריםות קומ
3  

 (בכל קומה)

מעליות, חדר מבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

 2 4 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

ת לפי רכות טכניומתקנים ומע ,ותרגמד

  יות.ם והרשוהמתכנני שתריד

 

 --- 

  ונהמגורים עלימת קו
 1 5 (פנטהאוז)

, חדר מעליתמבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

 פיותפות/ פרטיות), לטכניות (מש תכוערומ

 הרשויות.כננים וישת המתרד

 --- 

   סך הכל קומות
  למגורים

 
6  ---  ---  --- 

  סך הכל קומות 
 B ,1B ,C ,1C  7לבניינים 

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

  

   :והבהרות תהערו

  לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה יזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש   )א(

  ר)]. להית הקש(ב   

  מתן שרות  לאפשר או מם,ואף לשנות מיקום יעודים או ינתקמ יף או לבטלים להוסהמתכננ חיותאו הנ ההחברה זכאית לפי שיקול דעת  )ב(

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

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

  .... וכו'0,1,2כגון  יותמעלהבחב'    

  

  )ראשיים( משותפים מדרגות יחדר  1.4   

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

   אין.: חדרי מדרגות נוספים     

   ,6 )ללא מרתף( C2ן . לבניי7מרתף ים עם לבניינ:  עליתמספר התחנות לכל מ; 1: בניין כלב מספר המעליותיש;  מעליות:  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

 על/מקומות מתחת

  כניסההקומת למפלס 

 ד)( ןייהקובעת לבנ

ות דיר מספר

  בקומה
 הערות מושסוג השי

 2 קרקע ןלבנייהכניסה  מתקו

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

, מחסנים, חדר מעלית, חדר מדרגות

לרווחת הדיירים (משותף לכל ששת 

), B,B1,C,C1,E1הבניינים במגרש 

שת ידרי מתקנים ומערכות טכניות לפ

 המתכננים והרשויות.

 --- 

 1-2 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

חדר  מעליות, ת,תימבואה קומ ,מגורים

ת לפי ומערכות טכניומתקנים , רגותמד

  מתכננים והרשויות.דרישת ה

 

 --- 

 2 3 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  והרשויות. יםננדרישת המתכ

 

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 4 (פנטהאוז)

ר דח ,תמעליואה קומתית, במ ,מגורים

ניות לפי מתקנים ומערכות טכ, תרגומד

  רשויות.ת המתכננים והדריש

 

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 נים והרשויות.נתכהמדרישת 

 --- 

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

 ראשי).(ה נכלל הגג העליון אל קומותהן ייבמנ  5  כל קומות ה סך
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  :יין)ל בנ(בכ דות גמרחומרי הבניין ועבו  .2

  
  .תו/או מתועשת ו/או משולב רגילה: הבניהשיטת ; השלדלפי תכנית מהנדס  ניין:שלד הב          2.1

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

   .1 חלק 1004ס' לפי תקן ישראלי מ וסטי:וד אקידב .1045 ישראל מס' תקן לפי :תרמיד בידו                 

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

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי; השלד לפי חישובי מהנדס :ביעו .ן: בטון מזויחומר :רצפה ותקרה קומתית          2.3

   .1 חלק 1004אלי מס' קן ישרלפי ת :יסטקובידוד א     

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

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

  יר בדופן פנימית של ק עש,ותכלול ממם בא .שילוב רגילהשת במתוע ץ:ת חוקירו  2.5

  .1045ישראלי מס'  לפי תקן :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון : לפי עובי .או בלוק תאי  ה לדירות, בלוקי בטון,צד הפונהחוץ וב

  ראלי.התקנים היש ת פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכוןות וקירוקרתי צבע :בשיטה                 

  חוץ: ותירגימור ק  2.6

  ו/או חיפוי קשיח דוגמאת קרמיקה. הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.. אבן מלאכותיתו/או  תטבעיאבן : יעיקר /ציפוי,חיפוי  2.6.1  

  ; אים בהיתר הבניההתנ לפי םמשולב עם חיפויים אחרי שכבות) 2: טיח (טיח חוץ  2.6.2  

  מית.ים בתאום עם הרשות המקוהציפוי תוקחלו , גווןלשנות סוגי יהיה רשא : האדריכלחיפוי אחר  2.6.3  

  

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

  . 1חלק 1004עור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י יש אתהשלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו  מהנדס נחיותה   

  .ון האדריכלובה לפי תכנאו משולב, ג: בטון ו/או בלוק ו/ובהחומר וג :)ישמרפסות (ככל שבין קיר הפרדה   

  

  ראשי: מדרגותחדר   2.8

רגות סטי לחדרי המדואקה , הבידודלפי חישובי המהנדס עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת  2.8.1  

  דין. והמעלית יבוצע על פי הוראות כל

, בעל "תו תקן חיפוי בשיפולים+ צבע אקרילי ד תקרהבע אקרילי עבצ גימור, שכבות),  2( : טיחמרוח :םגימור קירות פני  2.8.2  

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

  מטעם מכון התקנים.  וק"יר קןבעל "תו ת סידגימור  ,: טיחחומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:     

 תאם לדרישותצמנט לבן בהורצלן או טראצו גרניט פורה או סנ בןהיו מאן המגורים ימדרגות בניי: ופודסטים מדרגות  2.8.3  

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

  . 2279בהתאם לת"י 

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

    ת.באמצעות חדר המדרגו: י)(ראש גגלה ילע  2.8.5  

  : ופרוזדורים לדירות קומתית(לובי)  ואהמב  2.9

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

  רה.ירוק")  עד לתקתו תקן ("בעל  יילקריבוצע טיח וצבע א חיפוי הקשיחעד לגובה משקופי הדלתות, מעל ה

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

  .ורצלןאו גרניט פ רהסואבן נ: ריצוףטיח מעל תקרה זו).                

  ני בלבד).חיצו נור (צדתב וע: פח צבמערכותות לארונמתית . : כמו מבואה קופרוזדורים לדירות
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   :בכל בניין ראשית ) כניסהבואה (לובימ  2.10

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

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

  או תקרה דקורטיבית. הו תקרת משנו/אוגמת פוליסיד ינטטי דמלבין ס בעצ : טיח +חומר: תקרהגימור 

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

  .מניעת החלקהל

 , בחזית816בניה ות"י י תקנות התכנון וניום לפת אלומייחזת לבניין ויהיו בעלודלת הכניסה תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד 

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

  : פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).ערכותמל ותארונ: כמו מבואה קומתית. פרוזדורים לדירות

  , מים וכו'). רונות חשמלגומחות, א ד (למעטמת פוליסיטטי דוגצבע סינבע בוקורות ותקרה טיח צ ם:ם למחסניפרוזדורי

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

  התקנים.   נטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון יס ןביבמלצבוע בטון : גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה  2.11

    קנים.מכון הת בעל "תו תקן ירוק" מטעם י,טטן סינילבבמ: בטון צבוע חומר :גימור תקרה  

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

  .6.1.3תוח סעיף יפ ות: ראה עבודגימור חניה חיצונית לא מקורה  

   :חדרים לשימוש משותף  2.12

  .)ככל שיהיוכניים (ים טחדר/  

ארונות חשמל,  (למעט גומחות,ו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. , בעל "תפוליסיד מלבין סינטטי דוגמתע + צב : טיחותרקיר גימו  

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

  או משולב.או פורצלן  ו טראצואה יקאריחי קרמוחלק או : בטון מפהצר  

  
   :הערות

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

    .חלקהעת הלמני 2279החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי נגד  ההיי (בדירות ובשטחים המשותפים) בנייןבריצוף . 2

  
  

  בעלת פתיחה הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר  וזיגוג) םומיניואלמשולב במכלול המבואה (יש, : ןבניי כלל דלת כניסה  2.13

  .)3.7.8, כולל אינטרקום (ראה סעיף שמן

ר חדהבניה), למילוט מ תרשויות והידרישות הרלפי  אלומיניום מזוגגאו  תכנית (מתכת"י עפ .ש: ייןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה    

  ומת הקרקע.רומי בקדרגות דמ

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

  .האדריכל תכנון לפיות, וכמ חומר ,אורית :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף .חפ ותדלת ים טכניים:/דלתות חדר   

    אין.  :תיבי קומתות לולד  2.15

  .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, מדרגות, מבואות קומתיים, , לובי, חדרןלבניי יסהבכנ, התאור  2.16

    רהות ולחצן מתוך הדיבחדר המדרג קבועהלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה דה צןבבניין המגורים יהיו לח               

   .דרגותלהדלקת  אור בחדר המ               

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

  או  ן,חסת מונה נפרד לכל מילופין התקנאו לח ר הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד,בוחי :םדירתייתאורה במחסנים      2.18

  .מוכר והחלטתוחירת הב עפ"יהדירתי אליו משויך המחסן נה למו

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

  ם בניין/י וישרתו גם בבנייןמו ימוקאו /ו ים/ים סמוכו בבניין ן, אך ימוקמ(יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניי ת החברהלטהח   

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

  גובה הדירה*:  3.1  

  .)נון והבניהבתקנות התכ (כאמורמ'  2.50-לא פחות מ: חתית התקרהתד ע גובה הדירה מפני הריצוף     

  מ'; 2.05 -לא פחות מ: וזדוררופת גובה חדרי שרו    

  מ'; 2.05 -לא פחות מ: י (באם נרכש)דירתחסן *גובה מ    

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

  המינימלי הדירה בשטחת מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה ומכהנלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הערה: *  

  על פי דין. קבועלי הן הגובה המינימא יפחת מתקנות לעל פי ה רהדיהקבוע לגבי חלקי    

  

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

  

 )1(חומר קירות תיאור
 )2(תגמר קירות ותקרו

 )4(חיפוי אריחי ומידות
 )"מבס(

  )4(וחיפוי  )3(ריצוף
ס"מ)מידות אריחים (ב

  ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

  בשקלים חדשים
 הערות

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

 .רות בהמשךראה פרוט בהע  אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטוןבלוקי , ןוטב  חדר דיור

)1( ןובטי בטון, בלוק  מטבח
בגובה  חיפוי דה העבושטח לכל אורך מ  אין )3(ראה  )2( האר

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

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

 .שךהמראה פרוט בהערות ב  אין )3(ה אר )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון  פינת אוכל

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ה אר )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון ורפרוזד

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

  חדר רחצה הורים
 )תלחמק(

)1( בטון, בלוקי בטון
הדלת משקוף בה רות לגוי קיחיפו אין )3(ראה  )2( ראה

ע אקרילי בעל + צב ל טיחמעו .ותלפח
  מכון התקנים.טעם ק" מ"תו תקן ירו

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

 .ות בהמשךרהעב ראה פרוט אין )3(ראה  )2( ראה )1( בטון, בלוקי בטון חדרי שינה

 ממ"ד
  בטון מזוין 

 לפי הוראות הג"א
 .ךהמשהערות בבט רוראה פ אין )3(ראה  רט הג"אמפ לפי

  חדר רחצה (כללי)
 ה)(אמבטי

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

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

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

)1( וןטב קיבטון, בלו יםאורח שרותי

עד הדלת לפחות. ובה גלות חיפוי קיר אין )3(ראה  )2( ראה
  מ'. 1.50גובה 

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

 ראה פרוט בהערות  בהמשך. 
 ---  )4( ראה החיפוי קרמיק

רה עה הערותבט רומעקה: ראה פ אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון מרפסת שירות
 .בהמשך

  .2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין )3(ראה  2.6ראה סעיף )1( וןי בטבלוקבטון,  מרפסת שמש 
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

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

  דירתי מחסן 
  )צמדשהו(ככל 

 )1( בטוןבלוקי בטון, 
צבע ות קיר מוריג .חטי

 אקרילי. גימור תקרה סיד
  טטי.סינ

 גרניט פורצלן
עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין

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

  ניתן שמעטפת הפנים  ההיו כאליש כלכ -מתועשים למחצה /ות מתועשים(בדופן פנים של קיר בלוק תאיבטון/בלוקי בטון/ :ותירקר חומ  )1(

. בידוד 1045היה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"י ת לושל קירות א

נו ייבחצה רי דרבח אי/ בלוקי גבס.לוקי בטון תנים (חלוקה פנימית): יהיו מ: בטון/ בלוקי בטון/ בפה ותתרמי של בנייני מגורים). קיר

  בטון".  ע"י היצרן או בלוקילמים" ם די"עמיהמוגדרים בלוקים מהקירות 
טה מתועשת או יבשו באם קירות החוץ יבוצע בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. .ודרישות התקנים הרלוונטיים : טיחגמר קירות  )2( 

  יעשו מלוחות גבס.קירות אלו  , יתכן שמעטפת הפנים שלמתועשת למחצה

  וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. ת רוכל צבעי התק : לבן.גווןקרילי. א בעעה בציצב   

  ן.לב ן:גוו או חומר דומה. פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  . : טיחמר תקרותג

  , R-9רגת התנגדות להחלקה ת ובדלוונטיוקיקה הרחוהה ודרישות התקינ קה,גדות להחלתנה 2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י : ריצוף  )3(  

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

  דרש לחדרים פחותה מהנא תהיה החלקה להת יעס"מ. דרגת מנ 33/33 -  ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות ניטרלי.  - א בגוון בהיר הי מהן    

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

   דה.יל ע החברה או הספק, שיבחר    

התנגדות להחלקה,  2279ת"י שות בדרימד והע ,ס"מ 33/33 -ות כידבמ. סוג א' :ומרפסת שרות שירותים ,ריצוף בחדרי רחצה -    

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

 ניטרלי. - בהיר  וןגושאחת מהן היא בות לפח/גוונים דוגמאות 3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין  לקונה גווצפורצלן. לכל מידת אריח י

שתציג החברה או הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירתחותה מהנדרש לחדרים אלו.  פ יהדרגת מניעת ההחלקה לא תה

   הספק, שיבחר על ידה.

ון ובגא ת מהן הילפחות שאחדוגמאות  3 - סדרות של ריצוף ו 4מבין  לבחירהס"מ,  33/33 -ת כוידבמסוג א'.  :במרפסת שמש ריצוף -

בחירת הרוכש תעשה  יפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.ש רתהמתאימים בגודלם ליצילי. ניטר -  בהיר

  ח, אין צורך בשיפולים).חוץ מחופה בחיפוי קשיהר קי(במקומות שבהם  הספק, שיבחר על ידה.ממבחר שתציג החברה או 
ניטרלי.  –אות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר גמדו 3מבין לפחות  ת הרוכש. לבחיר-  הק. קרמי'א גוס :שירותיםו הרחצ חדרי חיפוי  )4( 

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

קרה טיח+ צבע לתד שקוף הדלת. מעל החיפוי ועבה קו מר עד גוימחמההקונה ללא שינוי  ידות לבחירת(חיפוי קירות בקרמיקה במ    

 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).

ות. הקירות, הרצפות מר הקירזהה לג היקרמד אקוסטי וחיפוי קת כולל בידולצנרת גלויה תבוצע סגירה מובני ינוי במחיר הדירה.של כ

  אזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.ב יםוהנקז

שאחת גוונים וגמאות/ד 3ת בחירה מבין לפחו, ס"מ 20/20 - ו/או כס"מ,  10/20 -במידות כא', סוג  – ות קרמיקהרקיי חיפו: מטבחחיפוי ב   

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

 ויסף העליון של החיפסביבו בקו החיפוי קירות תואם מאחורי התנור ו BIאינו ביחידת  רנוהתמשטח העבודה (מעל ארון תחתון.  כאשר 

  מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.  ).מ' מעל הריצוף 1.50(גובה הרצפה  רמי ועדקה

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

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   הערות:  

  חר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור מבמ גש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורקודי ת ספקענילמ –ת הרוכש/דייר ירבח  

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

בנוי כדוגמת ו מחוסמת א עם זכוכיתולב חרת בהיתר הבניה) מעקה אלומיניום משאע קבעיצוב מעקות המרפסות (באם לא נ – מעקה

  "מעקים ומסעדים". 1142ת"י  הנחיות ילפו החזית

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

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

  .לההקירות יעשה לגובה המצוין בטב וייפובה חג  - חיפוי קירות  

  לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 - באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  –פרופיל פינות בחיפוי 
  טבעי, חומרהיא בן אשה ן...יש להביא בחשבו ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -נו בשטח המשותף/פרטי)ית (ככל שיותקעטבן אריחי אב  

גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת , בנוסף נאמר בתקן זה.... גידים והבדלי גוון ומרקם ,יםעלולים להיות בו נימש

  .מטרות תחזוקהם הנשמרים לחים שברצפה לבין הלוחות או האריחיהלוחות או הארי ןבין שוני בגוו יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 
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  ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה.ש טולמניעת ספק יודגש כי לא יבוצע לי - ברקההש/טולי  

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

  משולב,   

 ח, ארונות למערכותטבמ ות וחזיתות מחופים, בגב ארוןקיר שוליט בעלמ, ס"מ לפחות 7בגובה ומר הריצוף (פנלים) מח –שיפולים   

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

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

  פחות.למ מ" 1לריצוף טראצו   

  
  ייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרהתש (מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם י

  שצורף להסכם הרכישה). 

  ארונות:  3.3
 ,הכיורוחה של טש נהך פתח המתאים להתקלכיור, חיתוהארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת  תחתון: בחמטארון    3.3.1  

  תח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה), הכנה למדיח כלים. פ ל:(כול הכנה לכיריים מובנות

  . MDF) או היה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ מעובד (סנדוויץ'ין רוגוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד (סנדוויץ'), וגב הא                    

  מעל    ס"מ לפחות 90 -כליון של משטח העבודה יהיה ע סף ס"מ לפחות. גובה  60-כ, יהיה ותית הדלתזח לל, כו עומק הארון    

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

  עומקו. ו ולכלגובה כלל לפחות "מס 60רות ברוחב ית מגל יחידיכלו הארון           

                    5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ידיות:יותקנו "פתרונות פינה".  של הארוןה ינות הפביחיד

  מר י וגמינפ ציפויידי החברה.  שיבחר/ו על ואחד בהיר ניטרלי) שיוצגו ע"י החברה ו/או הספק/ים בןל גוונים לפחות (מהם אחד

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

     ראה נספח ג' מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון:    

          

מאבן  "מס 2-מבעובי לא פחות  משטח עבודהלבחירת הקונה  : תיאור:ולכל אורכו רון מטבח תחתוןאל מעמשטח עבודה 

עם שוליים ), לפי העניין  1,2 (חלקים 4440דרישות ת"י ל שווה ערך), העונה אור פולימרית (כדוגמת אבן קיסת או עיטב

יותקן קנט  יקף המשטחשטוחה של כיור. בה הקנהתהמשטח יותאם לס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של 

בוד בחזית המשטח ככל עים ע י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהאשקונה רה( כרבודו יקבע ע"י המובה שאופן עיעליון מוג

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

   לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3פני הקונה תציג ב ה/המוכררחבב ם שיבחר/ו על ידו.ו/או הספק/ימגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר הקונה מתוך ירת לבח :גוון    

    . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד).)(אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי ת חוגוונים לפ      

      

  אין.ארון מטבח עליון:   3.3.2  

מ"א ארון  1עד להמיר רשאי להציע לדייר המוכר יהיה חדרים ומעלה,  4.5ח הספציפי בדירות של תכנון המטב ותיבהערה: מס

  א ארון מטבח עליון. במקרה זה לא יותר ארון מטבח עליון פינתי.מ" 2 -מטבח תחתון ב

  מבנה וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון.

  אחד לכל אורכו. חות מדף אחד"מ לפחות. הארון יכלול לפס 30ס"מ לפחות ועומקו  75ן יוגובהו של הארון העל

  

  

    כיור שולחני וללכה מונח וא ויתלעץ סנדוויץ' או טרספה, העשוי תחתון  ארון (כללי), רחצה בחדר): ארונות אחרים (ציין  3.3.3  

  ס"מ לפחות.  80 אורך  מידות: וצירי נירוסטה. ת/ולתקוורץ (אינטגרלי) או שיש, לרבות מגרה/ות, דו יאנמחרס או       

  לפי החלטת  גוון: ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהייפורמ: פנימיי פוצי. קהייפורמוני: ציפוי חיצ     

  החברה.     

     ראה נספח ג' צה:הרחרון אד בעמחיר לזיכוי 
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              :הערות
  תמחושב קיימתאורך. המדידה לאורך הקיר (פינה ככל ש מטר 06.בח טמ תנוארו של תחתוןארון  אורך מדידת   )1(

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

    זה. אוריה מתייחשבו כסטי המטבח, לא ארונות רךאומידות ב 5% -טיות עד כס. הארונות באורך ולליכ
יר שבגב ארונות המטבח חשבון כי יתכן ובקקונה לקחת בשל זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הרה במק  )2(

  ה.ך תחזוקרצול פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו קיימים
  חלטת הקונה.הל נםהתקנה של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון היך תכנון הארון לצור           )3(

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

מים וניקוז למדיח תחת  רשות שלנות הנדכההת שיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חללים) ולרבו

  חברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את הרוכש.הש יםבאחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנ ר.הכיו

  

  כביסה: לתליית קניםמית  3.4

  מנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה.חוץ אשר מפתח בקיר 

כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של י חבל 5כולל גלגלות,  ניצבים נים)לוומגוכת (תממ תמוטו 2: (קטנה) מיתקן לתליית כביסה  

  .כמטר סה" 8 -פחות מאורך של לא כולל חבלי כביסה ב ס"מ 120באורך מינימלי של רומם תמ קןאו מת ,ס"מ 160  

  מתכת מתקן מ ת משמעוסרפבממתקן שווה ערך לתליית כביסה בחצר או ( לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר  

   5יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפחות  ההיי , במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות המבנה. המתקןנהמגולוונת על קיר המב  

  וניתנים למתיחה. UVקרינת "מ. החבלים יהיו איכותיים, עמידים לס 160מינימאלי של אורך ביסה בחבלי כ  

  5100ר עמיד העומד בתקן ישראלי חומ: מאורית: ן)(ככל שמתוכנ מסתור כביסה  

פריטי  ל המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתלייתשי בו: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העירההע

   .וב במפרט המחייבחות מהכתאך לא פ גדוליםסה כבי  

  

  

    ס"מ)בת דו(מי  רשימת דלתות, חלונות ותריסים בדירה – 3טבלה מס'   3.5

ה, מידות המעברים רמקל במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכם, : יתכנו שינויים במיקום הפתחיהערה  
  והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך. דרש בתקנות התכנוןלא יפחת מהנהחופשיים בדלתות ושטח החלונות   

  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 ב)רוחבה/ ו(ג 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

ג פתיחה (צירסו
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   חהפת

ה/ רוחב)וב(ג

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

תיחה סוג פ
"כ/ עכ/(ציר

)נגרר/כיס/אחר

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
/רציה(סוג פתיח
 /נגרר/כ.ע.כ

כיס/חשמלי/אחר)

 כניסה

1 

 ציר רגילהבטחון דהפל

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  95/205- כ

 חדר דיור

1 

אלומ' מזוגג
  ,ינהוטר
 .ע.כנגרר כ

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

-- - 

-- -  --- 

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני 'ומאל אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ --- 

נה שי רדח
 1ים הור

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 ע.כנגרר כ.אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 ציר רגילה

 --- 

 ---  --- 

- -- 
-- - 

  
  
  
 

 --- - -- 

 ---  ---  85/200- כ
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 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 ב)רוחבה/ ו(ג 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

ג פתיחה (צירסו
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   חהפת

ה/ רוחב)וב(ג

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

תיחה סוג פ
"כ/ עכ/(ציר

)נגרר/כיס/אחר

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
/רציה(סוג פתיח
 /נגרר/כ.ע.כ

כיס/חשמלי/אחר)

  ד ממ"
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ה). לגי(רציר 

 פתיחה חוץ

1 

אלומ' מזוגג

ציר רגילה או 
  כ.ע.כ

ות הנחילפי 
 הג"א

1 

 . לכיס ררנג אלומ' אלומ'

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

 םגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/ילדה נתיים, פשו א כנף אחת
         לפי הנחיות הג"א. כיס. ל

 ---  -- -  

3נה שי חדר

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני 'ומאל אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

4חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 .כנגרר כ.עאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני ומ'לא אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

ח. רחצה 
 הורים

1 

 הילגר ציר  עץ 

1 

אלומ' מזוגג
  נטוי

 (קיפ)

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  55/75- כ 70/205 - כ

חצה ח. ר
 )אמבטיה(

 

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  +(קיפ)

חלק קבוע 
 תחתון

 --- 

 ---  --- - -- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

שרותי 
 אורחים

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ר רגילהיצ

-- - 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  70/205 - כ

מרפסת 
  שירות

1 
 ציר רגילה עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 כ.ע.כ מ'אלו 'ומלא

  155/85- כ  ---   80/200 - כ

דירתימחסן 
  צמוד
ל (ככ
  )צמדשהו

  פח 1
לטת לפי הח

 החברה
 ציר רגילה

 --- 
 ---  --- 

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

  ---   ---   80/205 - כ

  



 

 

  , ג'ב'פחים א', נס

31  מתוך 15 'עמ  16.12.19ריך: תא/  121 /מגרשQ/ מפרט מכר למשתכן / דגם  באר שבע -1ני הנגב בפארק ץ בופרב / גפרץ בוני הנ / מסד לאיכות הבניה
 

  :ואחרות טבלהל ערותה

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

למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית דות דלתות תהיינה עמילה, הובפתיחה רגי 23ישראלי מס' קן בהתאם לתדלתות לבודות = עץ  דלת .א

סב , )וינט= פתיחה משתפלת (קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, ' ומאל .ס"מ. 7 הדלת בגובה

: תריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה ר, בקי לתוך גומחה (כיס)ו/או = כנף נגררת על כנף כ.ע.כ רר ניג= רגילה+ משתפלת,  (דרייקיפ)וי נט

= גלילה  .רתגבבמילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מובעובי לפי הנחיות היצרן), (אלומיניום  ים פחעשוי יםיסרתשלבי ה

  . דיור)חדר גלילה החשמלית, בחד, ל(גיבוי ידני א ו/או חשמלי ועהתריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצ

 ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ בטבלהם של אחד מחדרי רויאבתלהופיע  ת, משותפים לשני חדרים יכולודלתות/חלונות .ב

 .תפקוד מערכת מיזוג האווירה למ כהכנס" 3בהו מעל רצפה עד נים יוגדלתות פ לישוחלונות המצוינות בטבלה. יתכן ו

המורכבים משני לוחות , ת התקןלפי דרישו תיבטיחורגיל/) Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,מ"ד)מעט (למ טרינותי/ וותחלונ .ג

י תו החלונות ורכיביהם יהיו בעל. )או אחר לפי תכנון מ"מ 6בעובי של ר ויווח ארמ עםלפחות, מ"מ  4 (זיגוג בעובי מרווח אוויר ביניהם זכוכית עם

פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי  ת מובנות, מנגנונייולים, ידגלצירים, ג ,EPDM, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי רייםתקן ואביזרים מקו

 לכל במסילות :רשתות .עורףד הלפי הנחיות פקולדה, נף/ים פגג עם כיום מזונמילויהיה חלון מסוג אבממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה סףונ נתיב יותקן ,ותהחלונ

יותקן מטבח באם פונה למרפסת שרות הסגורה בתריס או חלון, בחדרים סניטריים וב ,בחדר שרות ניחיצו לקיר וגגתזמבהעדר חלון ו/או דלת  .ד

 .יסוי)פת כת רפרפול( נימכאוורור 

גוג קבוע יזיתכן פתחים המשולבים ב יועץ האלומיניום. ו/או יכלהאדרן וון, עפ"י תכנויל, גסוג פרופ .שויים אלומיניוםע םמסגרות החלונות והתריסי .ה

 .ו קירות מסך, ו/אמחסוםהמשמש כמעקה/

 האדריכל.  בחירתעפ"י  לב")ומה ("חמע אושקופה בטיחותית זכוכית תותקן  (באם יש חלונות), ושירותים רחצהבחדרי  .ו

 .רישות כיבוי אשדו אדריכלה ןתכנואו רפפות קבועות, לפי /ו כה בדלתמכני ו/או סברור ו/או אווות חלון באמצע) יעשה ככל שנרכש מחסן( סןהמחאוורור  .ז

מערכות , )טלסקופית(פנורמית/ הצצהית נעי, סגר בטחון פנימי נוסף  5044תואמת לתקן ישראל  ,יתרב בריח . דלת פלדה (ביטחון)דלת כניסה .ח

מ"מ  1.25ובי של עבמגולוונת משקוף בניה מפלדה  .ספר דירהצור דלת ומ, מעתחתון מברשת סף ,זטות"נעה ו"רוידית גן צילינדר, , מצירים

 ל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניכנף  לפחות.

  בטחון/אש.לתות נו דקרקע יתכן ויותק בקומתות הכבאות, בכניסה לדירות רש לפי הנחיות .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  יפוצי דלת ממ"ד .ט

שווה ערך בכל היבט  ל מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחרי לוחות מודבקים עעשויה משת הכנף הדלת תהי פנים: מכלולי דלתות .י

ים המתא תועשיצוני מי חפוציצבע או פורמייקה או גמר ת. התאם לסוג משקוף הדלותקנו בצירים י, אחר. םייק חוזק, אקוסטיקה, –תפקודי 

בהתאם לתקן ישראלי הדלת יהיה  משקוף. ם לפחותצדדי 3-ט) מצופה ב(קנ הדלת ףנבהיקף כ .ידיות מתכת משני הצדדים , עםיםעמידות במל

ת מקלח בחדרי אמבטיה / מיד למים. ה ע. המשקוף לאחר התקנתו יהיאטימה יפסכולל ת ללדם בגמר תואהלבשות פולימרי או עץ  בעל 23מס' 

גוונים לפחות  3אות שיוצגו לו מתוך דוגמ מגווןמתוך הרוכש  לבחירת ון:וג   לת.אור, מזוגג בכנף הד-"תפוס פנוי" וצוהר/ צומוי מנעול סיבובי ד

 על ידה.יבחר/ו שם /י(אחד מהם לבן), שיוצגו על ידי החברה ו/או הספק

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועהדיירים בקומה)כלל אמור לשמש את  ום(בחר קומתי המוכרז כפתח חילוץ  הירבדבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ .יא

 .חהת הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתית כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידוכוי הרשויות המוסמוכרז ע"שי חבפת
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 2 -יצוף הממ"ד גבוהים כלת ורהד ףסחיצונית.  רת,גר/נתחתהינה דלת פלדה אטומה, הנפ וגןדלת כניסה למרחב מ :פיקוד העורףות י דרישפל .יב

 הנגררות לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים, כנף אחת או שתיים,חלון פלדה  ס"מ מעל מפלס הדירה.

 רוצתיפתח האוורור וליד קיר ע"ג ה העורף),וד פיקת לפי הנחיו(סינון אויר  רכתמע התקנת (פלנצ'), וניתנים לפרוק. לדהסקאות פיבדם חסומי

תקינתו הרי שמתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  ).2010ג"א מאי (תקנות ה ת היצרן.לפי מידו תכהפרעה מקומית. מידות המער

ד ך ע"י פיקוו לכשהוסמכ י הגורמיםפת ע"בדיקת תקינות ואטימות נוס ייבע"י הרוכש, יחרוקו יפלכן ד העורף, "י פיקועו שראוונבדקו והתקנתו 

ל ת המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועין המצוין בתוכניושל סתירה ב למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה העורף.

 .ד העורףויקפ התואם הנחיות מעודכנות של

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"ת פתחים מידואינן מבטאות ומ, ת בס"משוערובניה , הינן מידות 3' סמהמידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך תויר/קשל מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים וגרות סמויות וכן  ו/או מסים סמויים כגון: מלבנ משלימים

  והבניה.  התכנון  נותבתקכנדרש ו ים אללפתח ממידות/שטח,לא יפחת  יםקבלהמתבכל מקרה גודל הפתחים  .לפי הענין)(

  

  

  ניטרים בדירהה וכלים סאומתקני תבר – 4טבלה מס'   3.6  

  הערות לאחר טבלה זו)גם אה (ר    

  

  
  

  מיתקן
מיקום

 חדר רחצה הורים  שרותי אורחים מטבח
ה אמבטיחדר 
 לי)ל(כ

  סת מרפ
  שירות

  אחר

  כיור מטבח
  ה)פול(בודדת/כ

 

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 כיור רחצה

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- משולב בארון 40/50 -כ --- ---

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

 --- --- אין ראה --- ---   ₪י כוזי

 לנטילת ידיים ורכי

ות מיד
  (בס"מ)

 --- --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- --- א' ---  סוג

 --- --- --- --- אין ---   ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- א' א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
  מ)(בס"

--- --- 
הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 בטיה)מ(א
--- --- 

 --- ---  סוג
  ריצוף משופע

 (מקלחת)
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ---   ₪זיכוי 
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  מיתקן
מיקום

 חדר רחצה הורים  שרותי אורחים מטבח
ה אמבטיחדר 
 לי)ל(כ

  סת מרפ
  שירות

  אחר

 סוללה למים קרים
מהקיר  ור,כים ליחמ/

  או מהמשטח

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

 --- --- א' א' א' א'  סוג

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

סוללה לאמבטיה 
  מים קרים וחמיםל

 --- ---  (ה)סוללה --- --- ---  דגם

 --- --- א' --- --- ---  סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ---   ₪י זיכו

חת למקלסוללה 
  םלמים קרים וחמי

ץ אינטרפודרך (-רב --- ---  דגם
 --- --- ---(ה)או סוללה )3ך דר

 --- --- --- א' --- ---  סוג

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

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

 לשרוול חיצוניתבדופן4"חפת
, סהכבי מייבשמ  פליטת אדים

רה ה ומשקולת סגיכולל תריס הגנ
  והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

  הכנה לחיבור מדיח כלים
וז כיור שולבת בניקמההכנה (

  )המטבח
 --- --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- --- 1  הכנה)(ל שונקודת גז לבי

 --- --- --- --- --- ---  (הכנה) מים םחימונקודת גז ל

  :ואחרות בלהטל ערותה

  כם הרכישה).סמך אחר שצורף להסר זה או במכבטבלה, במפרט מ צויןבפועל רק באם (הקיים 

 סטה,גרניט/נירו סילי קוורץ/קוורץ מחרס/ קונה,הת ירלבח: ס"מ) 80/46 -במידות כ ס"מ או כפולה 40/60 -כ (בודדת במידות כיור מטבח )א(

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

 חרס, במידות לפי היצרן/ ספק שיבחר ע"י החברה. כיור נטילת ידים: ת החברה.החלט

(מושב)  :סלהכיסוי את החברה. לפי החלט וצרתת. 1385עפ"י ת"י  יטר)ל 3/6מונובלוק/חרס, דו כמותי ( פה :ז שטיגאר. מונחת: אסלה   )ב(

  .בעל צירי נירוסטה כבד פלסטי

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

  אייל."מ לפחות מצופה אממ 2.5רזל מגלוון או לחילופין מפח בעובי ילי בפרומפ

עים לניקוז עם שיפו 2279ת"י  מד בדרישותופחת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין, בגמר העלא ישטח משטח המקלחת  מקלחת:

  המשטח.

ת ברז מידוהעבודה או הכיור, משטח קם על מישור א ימוווה ,מערבל פרח: דגם: . לקערת מטבח(כולל חסכם) סוללה למים קרים/חמים  (ג)  

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

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

  , מידות הכיור שטח העבודה אועל מישור מ ימוקמווהם   פיה ערבל: דגם: פרח/מכולל חסכמים)( חצהרי ר/לכיו, סוללה למים קרים/חמים  (ד)  

שיוצגו ע"י החברה/  לפחות תוצרת הארץ כשאחת סדרות 3תוך לבחירה מ ,תס"מ לפחו 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -באורך כהיינה: רז תב

  .  קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה

ל' האמבטיה למי וללת יציאה תחתיתמיקס מהקיר הכה מים חמים וקרים סוללתותקן  :באמבטיה :(כולל חסכמים) מיםרים/חקם מיסוללה ל  (ה)

   ס"מ לפחות ומזלף. 60מוביל אנכי באורך טלסקופי ו הצינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלק
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 60נכי באורך ביל אתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומורי, מורשש כולל צינורבציפוי כרום ניקל  , )3רב דרך ( -מהקיר דגם: : למקלחת

  מ"מ.  15 רס"מ וראש מקלחת בקוט 30הדייר, זרוע מהקיר באורך  חירתלחילופין ולפי ב לפחות ומזלף. ס"מ

  ידה. /ו עלרבחשיו/או הספק/ים  כשאחת לפחות תוצרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/קבלן סדרות 3לחת, לבחירה מתוך סוללות האמבטיה/מק

דו כמותי(ויסות מים לחמים/קרים בעזרת ידית רמי קסר בעל מנגנון ק,דגם מערבל מיבציפוי כרום ניקליהיו כל הסוללת  למים חמים וקרים -

  .ללו חסכמיםכאחת)וי

  .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהים וכיורהתקנת   (ו)  

  .: לבןגוון הקבועות  (ז)  

  . והזנת חשמל םשפכיר לקו דלוחין או ) וחיבו2007' אוג תיקון -(הל"ת חמים: מים קרים, מים למכונת כביסה כוללתיבור חת כנה  (ח)  

  זרי קצה.חושת בלבד ללא אבירת, צנרת נחבאם לא נאמר א: הכנה לנק' גז  )ט(  

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

   ניעתלמ ם בתקן ישראלישעומדי קבועותלרכוש  לבחור או רוכש,באם אינם ממבחר החברה, באחריות ה -)מבטיהאת/ניקבועות רחצה (אג  )יא(  

  .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

  = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.  פרח קבוע. ך שרוולהנשלף מתו זראש ברנשלף =   )יב(  

    זרת ידית אחת. ם, בעיחמ/ (מיקסר) = ויסות מים לקרים מערבל    

  או לפיית ברז ו/או שניהם.ת ו//קרים, לראש מקלח, של מים חמיםלוקת כניסה/יציאה) = ח(אונטרפוץ דרך- רב    

  הכביסה יש להשתמש במייבש כביסה הפועל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות  אויר חם/לח, ממיבשור ליניקת בבהעדר חי קונדנסר=) יג(

  ל הדירה לחל יין נפלט אויר חםספק יודגש שעדת הצורך. למניעת ון בעפלטת כמים אל מיכל איסוף המחייב ריקבוש ניהיך הנפלטת בעת תהלי

  בסמוך למכונה.

  ננים למערכות הקצה הסטנדרטיות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו').המים והניקוז מתוכרכת הספקת עיש לקחת בחשבון כי מ  )יד(

, מפני גלישת המים , ומחסום הקפין, שטח תא המקלחתדלוחידמוי "גשם", ללא התאמת קוטר צנרת ה מקלחת אשר שינוי מהאמור לעיל כגון

  ת הניקוז ברצפה.ממפל המים לקיבול מים הנפלטתהול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות על

  כגון  אימיםוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתחיספ תללכו) הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה טו(  

   ות למניעת החלקה.מדבקות המיועדהדבקת      

ם הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לאיש להשתמש בכיריי לון ובכלל,ח)  ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לטז(  

  להבה/ות הבישול.  רצוני של          
  

  מכר זה  או במסמך אחרפרט יין כך בטבלה, במועל רק באם צות לעיל יותקנו בפבהערוי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהר כו(מ

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

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

  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש).  מיקום( י,יתכן מתזי כיבו. האינסטלציה דסת עפ"י החלטת מהנוכמו במיקום, בקירות או בסמוך לתקרה    

  בין  להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזינדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מלפי החלטת מה ,קוםמיב קי מיםלארון למח    

  . ידלמאיהמיועד מיועד למעבה, עד המיקום קום היהמ    

  

  הערה:    

  דמוי בליטות טטי ויצרו סהתקנת כיסוי מבודד ואידרשו), יתכן ויחייבו ככל ש(וי, בים/ביוב/מתזי כיבמעבר צנרת מ הצורך    

  , כרנית המבתכ ונומיסבסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח ו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,או "ספסלים"" מודים או קורותע"    

  ה מהתוכנית.ותקנו במיקום שוננון יאו שסומנו ומאילוצי תכ    

  פתחי  וידרשו יתכן ןהבניילגובה ם העוברים יון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנבחשביש לקחת  ,בנוסף    

  תחזוקה. גישה לצרכי רלאפש שוים ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין לחסום אות שיידרביקורת, ולכן בדירות בהם     

  

התקנת המערכת . תהיה לפי הוראות כל דיןפת מאולצת משותת מערכת סולארית באמצעולדירות הספקת מים חמים : מים חימום   3.6.2

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

  זמן (טיימר) הכולל מפסק  קוצבעזר חשמלי והתקן מום עם אלמנט הסולארית וכולל חירכת יותקן מיכל אגירה (דוד) המחובר למע דירה ללכ

  ני ההפעלה.מבמאפשר לתכנן מראש את ז

  ן קוצב והתק לשמח הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים באמצעות מערכת סולארית, יעשה חימום המים באמצעות לדירות שלהם לפי 

  זמן לחימום המים (טיימר).  

גג  או סמוך להבשירות או במרפסת במקום מוסתר אך נגיש כגון : הדודקום מי ;ליטרים 150: תבקיבול חמים למיםאגירה (דוד)  מכל

      מהנדס האינסטלציה. וןתכנעליון לפי 
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  ).2007תיקון אוג'-ביסה (הל"תונת ככמ ת.: קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחחיבור מים חמים לכלים  3.6.3

  בלבד. ות הגןבדיר-יש. :"דלי"ז בר   3.6.4 

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

   לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.Pדה מגולוונת, פקסגול, : פלים חמים וקריםצינורות: מהחומר   3.6.6

  י.טלספ :שפכים: פלסטי, דלוחין   

   .יש: הגז במטבחודת ה ממקור הגז ועד נקצנרת גז בדיר  6.7.3

  : יש.נה גז לדירההכנה למו  3.6.8

  

   ערה:ה  

בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז הראשית צנרת גז יכלול רה מחיר הדי. ההגז בדירה, הינו לפי החלטת החברנק' מיקום   

  וכן הכנה למונה גז דירתי.  במטבח

דון מלאי ותשלומים פיק ים, ריכוז מונים,, מיסמונה דון, ברזי ניתוק, פיקאמותהת, ם עבור מחברים, מאריכיםולל תשלוינו כאה ירמחיר הד  

הגז המורשית ע"י החברה לפעול ' אותם ישלם הקונה ישירות לחב עצמו לחיבור הגז, ונה והמונהמנוספים הנדרשים לצורך התקנת ה  

   ירה.פלסטי (הכנה בלבד), כלולה במחיר הד שרוולבת חלצנרת אספקת גז מוש בבניין.  

  

 )טבלה זו לאחר(ראה הערות  שורתתקני חשמל ותקמ – 5טבלה מס'  3.7
 
  

  , ראה נספח ג'ודות טלפוןקמחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונ
  

  קוםמי

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 גלבמע כוח
  רדפנ

 'נק
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  ערותאחר/ ה

 דירהל כניסה
  מבואה או

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום -
 מפסק תאורה ללובי -

  .מדרגותקומתי/חדר 
  .ל דירתילוח חשמ -
ארון תקשורת כולל  -

   .שקע
  טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 דיור חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  ן)מזגל(
1  

תוספת  - תריס חשמלי 
עלת להפ נקודת חשמל

  התריס.

  ורפרוזד

1  
סק (כולל מפ
  מחליף)

1  -  -  -  

 3רוזדור באורך מעל בפ
מ' או בפרוזדור הכולל 

ת נקודו 2", רפניית "
  ליף.מאור לפחות + מח

  1  מטבח

6  
(אחד מהם 
כפול, אחד 
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

מהם מוגן 
בדרגה 
  )רגילה

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

מיקום השקעים, בתי 
מעל היה התקע י

כול משטח העבודה כ
תאם האפשר ובה
קנו יות לתכנון המטבח

שקעי כח נפרדים 
  למדיח, לתנור, למקרר

 השינ חדר
   הורים

1  
(כולל מפסק 

 מחליף
  ) למנורה

  

4  
(שניים ליד 

  המיטה)
-  1  1  

אינטרקום (נק'  -
  שמע/דיבור בלבד)

   רחצה חדר
  יםהור

1  
  מים) (מוגן

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

וצב זמן קן ק+ הת
ק לדוד הכולל מפס

מיקום עפ"י השמש ב
  ן. התכנו

  -  1  1  -  3  1  חדרי שינה

  /ד"ממ
  ח. שינה

 מנורה לפי
הנחיות 

  וד העורףפיק
3  -  1  1  

פיקוד  תקנותלפי 
  העורף
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  קוםמי

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 גלבמע כוח
  רדפנ

 'נק
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  ערותאחר/ ה

  חדר רחצה
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

 ב זמןצקון + התק
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
  ון. התכנ

  י+ אוורור מכנ

  -  -  -  -  1  שירותים
  ון,בהעדר חל

הכנה לנק' אוורור מכני 
  + מפסק היכן שנידרש.

  1  שרות תמרפס
  וגן מים)(מ

-  -  

2  
  גן מיםמו

  (מכונת כביסה,
  מייבש כביסה)

-  -  

  מרפסת
  שמש

1  
  (מוגן)

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
+  חשמלי יסתרכולל 

מפסק + מנגנון פתיחה 
  ידני.

  מחסן
ל (ככ

  )שהוצמד
1  -  1  -  -  

ל של צריכת החשמ
ון לשע המחסן תחובר

החשמל הדירתי אליו 
  משויך המחסן.

זנות האו לחילופין ש
של כל  החשמל
וברו למונה המחסנים יח

משותף ונפרד 
למחסנים בלבד, או 

מונה נפרד לכל מחסן, 
להחלטת המוכר ועפ"י 

  .תובחיר

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  

(פקט הכנה 
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   רותהערות לטבלה ואח

 חת.ולל נקודת הדלקה ארמטורה), כאאהיל/  -ורה על גבי קיר או תקרה (ללא נורה וכיסויית נב = ור קיר/ תקרהנקודת מא )א(

 ותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד).או י םעישק(שני  = "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חשמל רגיל. בית תקע מאור (רגיל) )ב(

 .ממ"ר לפחות 1.5ור יבוצע בכבלים החיב

החיבור  נל אחד, נספר כל שקע בנפרד).שקעים או יותר בפ (שני רגיל להניזון מזרם חשמ שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  ל)(רגיבית תקע מאור   )ג(

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

ות לכמ ושאינם תוספתנים בסעיף א' רה או קיר), המצוי(בתקשל נקודות המאור  בלבד לאופן ההדלקהתאור  ה=ולנקודת מאור הדלקה כפ )ד(

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה קודותנ

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

 ה.גבוהבדרגת הגנה מים  יזר הקצה מוגןל חשמל נפרד אך אבבמעגבית תקע מוגן שאינו בהכרח או אחר=  IP44 הגנה בית תקע עם דרגות )ו(

בין מחשבים,  –וללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת ומפלט) או לחוד וכות ביחד (קדנקו 3= (מחשב) טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  )ז(

/אינטרנט. יםה לרשת הטלפונללא חיבור הדיר.  בליםור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כה כאמבחוי חיבור לקליטת שידור –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  ה בקירנקודת ההכנ מריכוז התקשורת ועד קשורת תכלול צינור וחוט משיכהת התנקוד

 .)נייןי העעמדת שומר לפלדלת כניסה למבנה או ל(פנים  רתשונקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקנקודת טלפון פנים (אינטרקום)=  )ח(

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

כנה דת ההונקד הכנה לנק' תקשורת (מחשב) מריכוז תקשורת וע רת הכוונה לצנרת ("שרוול") וחוט משיכה בלבד.באם לא צוין אח"= "הכנה )י(

למניעת ספק " ולא "תנור להט" (ספירלי). חום "מפזר ות הדייר),יותקן (באחרי מעל דלת חדר הרחצהצאת באם ההכנה לתנור חימום נמבקיר. 

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. חברה.לא מסופקים ע"י ה מצעי חימוםאיודגש כי 

/ם מכבים את אותהדליקים/ניהם, אך מק ביאביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחומשני  י,בונקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כי =חליףמ )יא(

 .מאור נקודה/ות

 נדס החשמל.ודרישות מה בעקבות הנחיות החוק כנו שינויים במיקום וסוג הנק'ית )יב(

תחובר ישירות הנקודה יים. רכיל תותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנןמגורים הכוללת חיבור תלת פאזי= בדירת  )יג(

 וט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.החיוודה תכלול את כל . הנק2.5/5בל ח החשמל ותחווט בכבלו למפסק תלת פאזי
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  חרש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אומתקנים לגביהם י הר כי ציודב(מו

  להסכם הרכישה).צורף ש 

  

  מנגנון שבת לתאורת לילה ובחדר מדרגות אור  דלקתלחצן לה .יש: אורת מוומה: נקודואה קומתית: בכל ק/ מבחדר מדרגות   3.7.1  

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

  קשה להיתר).נון והבניה (בה על פי תקנות התכבדירהכנת שרוולים (צינורות) : טלפון חוץ  3.7.2  

  ברה.ח, או אחר לפי החלטת הזמזם צליל: .לחצן עמון: סוג:פ  3.7.3  

  , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגעאביזרי הדלקה/שק  3.7.4  

לפי   מיקום:: יש הדירהתוך ב (כולל שקע רגיל),דירתי וח תקשורת ול ם)יולודמ 6-(כולל השארת מקום פנוי לדירתי  לוח חשמל  3.7.5   

  אין.שעון שבת: : יש. פחתסקי מפ החשמל.  מהנדסתכנון     

                              צב זמן.כולל קו  : יש.מליחששמש/ים, מ נקודת חשמל לדוד  3.7.6  

  .ח הקונה)מן ויותקן ע"י וע"יוז רה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה אשרר הדיימח( אמפר. 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7  

  הראשית בקומת לפתיחת דלת הכניסהכולל לחצן  ,שמע דיבור (אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקוםיש, : וםמערכת אינטרק  3.7.8  

  בחדר שינה הורים). רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה    

  ן.: איל סגור (נפרדת)במעג תספנומערכת טלוויזיה   3.7.9  

   יזיה רב ערוציתטלוולקליטת ר לכבלים לחיבו הכנה :הטלוויזיטת שידורי לקליהכנה   3.7.10  

.  לחילופין )אשר תספק שרות זה ערוצית -חברת הטלוויזיה הרבל"י הקונה ישירות שר ישולם עאללא ממיר וללא חיבור בפועל  (     

ע"י הקונה  שרתי אשר יירכ(ללא ממיר די M.F דיורו 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  ניניםספר במל או ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית     

  ות זה).ק שרמספ    

  :מיתקנים אחרים     3.7.11  

צריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל לניטור ולבקרה של מערכת תקן ובכל דירה ת  -

  מל המשתנים.י החשפריתעזנת ההישראלית ותאפשר 

  :המערכת תכלול

  שמלי, רם חרכיב המודד זעל  ית אשר מתבססתבלוח החשמל הדירת דידהיחידת מ 

  .שידור אלחוטית תקשורת לדיחי(שלושה חיישני זרם עבור לוח תלת פאזי) 

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

את  הצג יציג לפחותה מהרצפמ',  1.5מקום נגיש ובגובה ב סה/ במבואת הכניירה בסמוך לדלת הכניסהים הדנבפן הצג יותק

  פית. עלותם הכס תוא(בקוט"ש) והמצטברת  השוטפת נתוני צריכת האנרגיה

  .3.5ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף  ./יםחשמלי יס/יםחיבור לתר  -

  

  

  דירה:ב, וםמתקני קירור / חימ.         4  

  :תכלול אשר ,פאזי תתל תסטנדרטי אחת כזיתמר מיני מערכתל בלבד הכנה יש,. ןאי מרכזי דירתי מיני מיזוג אוויר  4.1  

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

  ;רהיהד יחלק

                    המתוכנן המיקום בין הרצפה במילוי ונעה וכנסת בקירמ ליחשמ ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות תשתיוהת ביצוע      .2                   

   וצאמ .ההכביס לניקוז מסתור או רצפה למחסום מאיידה זקוני 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                            

  .לבפוע המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות ההסתר יכלול "צמה"ה                            

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

  .אוויר מיזוג מהנדס ייד על המערכת כנוןלת םבהתא יהיה ההכנות מיקום      . 4                  

  .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

  ההכנה תכלול: , תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד. במקרה זהורףבאישור פיקוד הע  .     6   

  ת הזנה ישירה מלוח החשמל. נפרד לשמח נקודת -                    

  סה.כד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ייסגר במד ועה בקיר מחוץ לממ"קו מים, מנקודצנרת ני -                    

  יקום המעבה יהיה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון.מ -                    

  התאם לתכנון מהנדס מיזוג האויר.נ"ל בהת נוכל ההכ -                            
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   חלקיה לכל גמיזו מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי עלש כלכ) לעיל. 6( 4.1 ר לאמור בסעיףמעב .: איןן מפוצלמזג  4.2

 כל את לשתכלו רהדיה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת עותבאמצ

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

   .איןניזון ממערכת מרכזית בבניין: תי המיזוג אויר דיר  4.3

    .: איןזהפועל בגם ותנור חימ    4.4

  (בחדרי רחצה). .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןור חימום הפועל בחשמלתנ    4.5

  .אין: ריםדיאטור    4.6

  .אין :קונבקטורים חשמליים    4.7

  .: איןצפתיחימום תת ר    4.8

  ן.: אימיתקנים אחרים    4.9
  

  סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:*  .5

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

  .דרש ע"י רשות הכבאותייככל ש :ןעשגלאי   5.2   

  יש. "ד):נון במרחב המוגן (ממסימערכת   5.3  
  

  ,י רשות הכבאותע" דרשייש ל, ככעליהם לרבות חיפוי/ציפוי ,כיבוי ובטיחות אלו לוי,גי סידוריהתקנת  *    

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

  

  ודות פיתוח ושונות:עב  .6

  חניה  6.1  

                           : בתחום המגרש;ולםכה. לפי היתר הבני: םלכל הבנייני הסך הכל מקומות חני  6.1.1     

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

  ית המכר.כמצוין בתוכנ: מיקום הלפי היתר הבני: חניות מספר: יש, פת)/משותתטיפרחניה לנכים (  6.1.2     

  עם הצגת תג נכה רשמי  לרוכש דירה נכה ( יתר, תימכרהכמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה ל נכיםחנייה ל               

  נכה.ו וגם לדייר שאינ הבנייניםן כלל דירי ה, ביכנ  ש מטעם משרד התחבורה), ובהעדר רוכ                               

  .: ישמערכת תאורה לפי הנחיות האדריכל., ים משתלבותאבנ /מוחלק בטון ורה:חניה לא מק פתגמר רצ  6.1.3    

  יש. :ישה לחניה מהכבישג  6.1.4    

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

   אין. :לחניהניסה כב וםמחס  6.1.6    

  

  פיתוח המגרש  6.2  

   מבואת בברוח לפחות[ רוצף מיהיה  יסהנכ שביל  .יןיבנכל ל עד למבואת הכניסה שבילים/צוניחי הרחב תתוכנן המגרש בתחום                               

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

  .בנים משתלבות/ אבן טבעיתלט/ אפאס/ : בטון/ גרנוליטשבילים: חומר גמר  6.2.1    

  .בהיר הריצוף יהיה ככל הניתן בעל גוון לבות/ אבן טבעית.משת יט/ אספלט/ אבנים: בטון/ גרנול: חומר גמר/ מדרגותליםשבי  6.2.2

  תאם ים בהמב ניגינון חסכו (על פי תוכנית אדריכל הפיתוח) .יש :צמחיה(על פי סימון בתכנית  מצורפת). .יש: חצר משותפת  6.2.3     

   ות.להנחיות משרד החקלא                                

  י במים בהתאם יתוח) גינון חסכונת אדריכל פייש. (על פי תכנ צמחיה: .) פי סימון בתכנית מצורפת(על יש. : משותפת חצר  6.2.4    

  להנחיות משרד החקלאות.

  . )הנן וללא מערכת השקימגולא  לשטח ונההכו, תוכנית המכר (חצר לפי :רחדמ יציאה לחצר; יש: ות הגןה/חצר, צמודה לדיר  6.2.5    

  י הרוכש בעתיעשה ע" ) ןמים משולי הבניי פני הקרקע בחצרות פרטיות (להרחקתקוז סידור שיפועי ני :הערה      

  . ידור הגינה הפרטיתס       

  ,ות וכו')שוח צנרת,מרזב/ים, (, חלחול ביוב ומים , גז,ת/ומהיתכן גיש: ות גןה/פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדיר  6.2.6    

  ).לא בהכרח יוצג בתוכנית המכרוש ןהעניי (הכל לפי יכיבו קשורת,ת חשמל,      

  מ"ר. 7-לא פחות מ, בשטח : ישות גןה/ה לדירבחצר הצמוד משטח מרוצף  6.2.7    
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  יות. ורשה לפי היתר הבניה ודרישתחומר: : ות של המגרש/גדר בחזית  6.2.8    

  .ברהולפי קביעת הח שרתהמאולפי תוכנית הפיתוח בגובה ממוצע       

  אין.): בחלקה קומה פתוחהשת (קומת עמודים מפול  6.2.9    

  

  מערכות משותפות  .7

  מערכת גז:  7.1  

  נית כתוב המתואר ובמיקום ,, בתאום עם חברת הגזקרקעי -גז תת /יצובר באמצעות סידור מרכזי ספקת גז:הכנה לא    7.1.1    

  ת הנאה וזיק נהצורך תינתדת הבמי המקומית. שותפ"י דרישות הרע ו/או ע"י החברה יקבעהמגרש או הבניין או במיקום אחר ש      

   קתה.ולהנחת צנרת הגז ותחז       

  בבעלות חברת הגז.הינם וצנרת אספקת הגז  ,/י הגז כאמורובהר בזאת כי צוברמ      

  ;שי: רהמרכזי לדי ממקורצנרת גז   7.1.2    

  ).3.6סעיף ( 4ראה טבלה : קוםמי. : ישצנרת אספקת גז בתוך הדירה  7.1.3    

  

  :שוי אסידורים לכיב  7.2  

  עץ הבטיחות.הכיבוי והנחיות יורשות  ישותרלפי ד :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות  7.2.1    

  בטיחות.ועץ הית יורשות הכיבוי והנחלפי דרישות  :במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן   7.2.2    

  ת יועץ הבטיחות.נחיות רשות הכיבוי והלפי דרישו :ם)מתזים (ספרינקלרי –ית מערכת כיבוי אוטומט  7.2.3    

  שות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.: לפי דרישות רלתןכיבוי ותכו עמדות כיבוי לרבות ארגזי  7.2.4    

  ת.בטיחוהץ וערשות הכיבוי והנחיות י לפי דרישות :גלאי עשן  7.2.5    

  

  יבוי בשטחים משותפיםונות כואר כיבוי (הידרנטים), ברזי אש בויכיו גילוי מערכות רבותכל סידורי הכבאות, להערה:         

  ות הכבאות.מות לפי דרישות רשמיקום וכ ,םפרטיי או                
  

  .ותרשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחלפי דרישות : בקומת מרתףאוורור מאולץ   7.3  

  אין.: רות)(להזנת הדי ערכת מיזוג אוויר מרכזיתמ  7.4  

  .אין ם:ייריחדר/ים לשימוש הדמיזוג אויר ב מערכת  7.5  

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תתיבו מיקום: גוי. לדואר ש 1 ,לוועד הבית 1לכל דירה,  :תיבות דואר  7.6  

  .816 י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי מיניוםאלו חזית בעלות ויהיו הבנייניםאחד לכל  במקבץ או  ,בנייןכל ל                    

  

  

 : תקנים אחריםמי  7.7  

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

  והיועצים.תוכנית המתכננים  לפי מיקום וכמות: .וכו' ים לטובת הבנייןסמוכ םניייבבנאו  נים סמוכים,יבבניין ולטובת בני הדיירים    

  

  תשתית רכותחיבור המבנה למע  .8

  לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל נפרד מונה מיםיש; : לבית אשירמונה מים : יש; חיבור לקו מים מרכזי  8.1   

  יש. חיבור לביוב מרכזי:  8.2   

  התקנת מונה.ולל לא כ; יש. בהתאם להוראות חברת החשמל ,שמלחה שתחיבור הבניין לר  8.3   

  .םדירה לחב' הטלפוניחיבור הלל וכתכנון והבניה (בקשה להיתר): לא בהתאם לתקנות ה :וניםהבניין לרשת הטלפהכנה לחיבור   8.4   

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

  עבודות שביצועם בפועל רכישה. יר הבמח כלוליםגישה, ניקוז, דרכי  ומכים,כה, קירות תמדר : כביש,פיתוח כללי הגובל במגרש  8.6   

  באחריות החברה. קומית אינםמיעשה ע"י הרשות ה    
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   (מכלים טמונים או אחר לפי היתר בניה). .יש: מתקן/ים לאצירת אשפה  8.7   

  .מקומיתשות הרה "יע: פינוי אשפה    

    

  רכוש משותף  .9

  :וש המשותףהרכ תיאור  9.1  

  מנו כמשותפים בתוכנית המכר.ם סובא: חניה משותפיםמקומות     9.1.1     

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

  לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות  9.1.3     

  .: ישבקומת כניסה לובי)(ה ואמב  9.1.4     

  יש. : ) קומתיתלובימבואה (  9.1.5     

  בניין.בכל  1(מספר):  דרגותחדרי מ  9.1.6     

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

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

  ממ"דים. -מוגנים דירתייםחבים רמ יש אין. :ממ"ק/ מקלט  9.1.9     

  אין.: דודים משותףחדר   9.1.10     

  אבות, חדר משבות סחרור, אריות, משאלמערכות סו :) כגוןשותפותמ ו/אוות טכניות (פרטיות מערכ: יש קנים על הגגמית  9.1.11    

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

  .יש; וןשטח ללא גינ : יש.פתוח בתחומי המגרשושטח  צרח  9.1.12     

  שותף ים כרכוש מנמסומהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, : רכוש משותףינם וספים של הבית שהקנים וחלקים נמית  9.1.13     

  המכר. בתוכניות      

  

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

  ט).ויל(מ, י מדרגות/חדר  9.2.1    

  קומה טכנית.  9.2.2    

  משותפת. חניהגישה ל  9.2.3     

  יסה.לובי בקומת כנ  9.2.4    

  מתי.י קולוב  9.2.5    

  על הגג. )המשותפים( םגישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השוני  9.2.6    

  גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.  9.2.7    

  .תפים)(משו ם/יניגישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכ  9.2.8    

  .ל הגגע משותפים מיתקניםידי התפוס על  –חלק הגג   9.2.9    

  .מעליות  9.2.10    

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

  "י החברה כרכוש משותף.ככל שיוגדרו ע: חרחלק א  9.2.12    
  

  בית משותף  9.3  

  משותף או בבית  בביתחוק המכר דירות), המוכר דירה  –הלן (ל 1974 – דלחוק המכר (דירות), התשל" 6בהתאם לסעיף   (א)    

  של התקנון המצוי  שנה הוראהמון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או התקנרשם כבית משותף והמיועד להי       

  תו עניין; ואלה העניינים:או על יםרטהמכר פ המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה       

  ף;חלק מהרכוש המשות וצאתה  )1(       
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  שותף הצמוד לדירה;ש המורו של החלק ברכושיע  )2(      

  בים בקשר אליו;ף ובשירותים המחויהבית המשות שיעור ההשתתפות בהוצאות  )3(      

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  )4(      

  כר דירות;ק המ(א) לחו3יכון בצו בדרך האמור בסעיף שר הש בעשקכל עניין אחר   )5(      

  כמי שהתחייב  חוזה המכר,בנים המנויים בסעיף  קטן (א) יראוהו, על אף האמור עניירטים על עניין מהוכר שלא מסר פמ  (ב)    

  שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף.        

  

  ף הצמוד לדירה:המשות ושרכשיעורו של החלק ב  9.4

  של כל ) לשטח 5רט מכר זה פרק א' סעיף במפ פן חישובה כמפורט(כהגדרתה ואו חס שבין שטח הדירהר לייהיה קרוב ככל האפש  

   כפי שיידרש על ידי כל רשות  יקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,, זאת בכפוף לכל תיור בבנייןדיחידות ה   

ם הצמודים לדירה שטחייילקחו בחשבון ה כוש המשותף לאל כל דירה בבית ברקה שבחישוב חלכר רשאי לקבוע בתקנון, כי המו. תמכוסמ

  .)6(כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף 

  

  ר ניהול הבית:י קבלת החלטות בדבסדר  9.5

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

  

  :והמשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליהבית  ותצאשיעור ההשתתפות בהו  9.6

  ירה.כל דש המשותף הצמוד לשל החלק ברכו יהיה על פי שיעורו  

ם חלקן היחסי ברכיב ההוצאות הקבועות של אחזקת בתשלויחויבו פועל הן שימוש בבדירות שהחזקה בהן תהיה בידי המוכר ולא יעשה 

שלומן מוכר יהיה פטור מתשר הן צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, את בגיוצאהוהרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ה

  .יבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן כאמור בתקנון המצואת מירות האמורות, וזביחס לד

  

  
  או שיוחזרו לרכוש המשותף):/וש המשותף (ולקים המוצאים מהרכהח  9.7

  כניות המצ"ב ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתהמשרכוש המ אויוצ, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה        

   המכר.סכם פרט המכר ו/או בהאו מצוינים במו/       

  משותף לפי קביעתה של החברה.מדו לדירות בבית המשותף ויוצהמקומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש  .א

רכוש כל השטחים שהוצאו מהוכן החברה.  של ביעתהקי לפהמחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף  .ב

  ף.רישום הבית המשותמכרו עד מועד המשותף ואשר לא נ

  לעיל). 9.2.9רפסות וגגות (למעט החלק כאמור בסעיף מ .ג

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

 ל       ין עיר נוספת החלה ו/או שתחול עיבנ כניותתל כ כל זכויות הבניה אשר אושרו ו/או יאושרו לבנייה במגרש לפי התב"ע, ולפי .ה

  ן עיר שיאשרו בעתיד. יתכניות בני ל פיידיות שייווצרו עכויות בניה עתהקרקע, וכן ז

שבבעלות המוכרת  ניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתאף לא יוצמדו כל החהבית המשות ככל שבעת רישום .ו

 כמפורט לעיל.

  

   ____________      ____________      ____________  

  רחתימת המוכ        ךתארי              חתימת הקונה          

  

  

  

  

  .בית המשותףהמסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות   נספח א'
  ואזהרות.לליות הערות כ  נספח ב'

  .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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  בעלי הדירותיגות צלנו מסמכים נוספים שיועברו לקונה – 'נספח א

  

  ל המפרט:ורפו כחלק בלתי נפרד שיצ תוכניות אלו  10.1   

  דירה.ה(חיצוניות) של ת ידות כלליוממידות של כל חדר והכוללת  1:50 -נה מידה לא קטן מה בקתכנית הדיר  10.1.1     

  ף בקומה.המשות ושרכהכוללת סימון ה 1:100 -ן מתכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קט  10.1.2     

  בקומה.ף משותלת סימון הרכוש ההכול 1:100 -מסית בקנה מידה לא קטן יפותכנית קומה ט  10.1.3     

  הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -א קטן מרתף בקנה מידה למ שות; קומותלתכניות קומת כניסה/ קומות מפו  10.1.4     

  .1:200לום מוקטן לקנה מידה בצי ףרלצן ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו נית      

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

משותפת  חצרסימון  הכוללת 1:250מידה בניה בקנה  בלת היתרתכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק  10.1.6     

  וגינות צמודות.
  

  ם לכל דין לרבות על פיהתאבת ולחומרי הגימור, שיש למסור וכרהמע ללכ שושימו בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה  10.2   

  דירות בעניין:חוק המכר      

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

  מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, השירות המותקנות בדירה לרבות  ה מונעת של מערכותזוקה כוללת ותחזוקתח  (ב)     

  לקטרומכניות וכיוצא באלה.כות ארמע      

  ות, אם נדרשות.וטפות ותקופתיירות ואפיון ביקורות שתד  (ג)     

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

  ת וחומרי הגימור של רכושל המעתכנית והוראות תחזוקה  )1( נייןבב הנהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשו  10.3   

  עניין:בהמכר דירות פי חוק  דין לרבות עללכל ובה למסור בהתאם הבניין שיש ח    

  י הבניין על גימורם.ת לתחזוקת כל רכיבולות שוטפועפ  (א)     

  ג יזומערכות בטיחות, מעליות, מערכות מרבות לן ייהשירות המותקנות בבנתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות   (ב)     

  באלה.וצא וכילקטרו מכניות אוויר, מערכות א      

  ת.ואם נדרש אפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות,תדירות ו  (ג)     

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

  מיליה.יפקסומספר  טלפון ות והפיתוח לרבות מספרערכימת צוות המתכננים של הבניין, המרש  ה)(     

  ת, מערכות בטיחות חשמל ותקשורטרית, סטלציה סנינות בלבד של אי) למערכות המשותפAS MADEניות עדות (תכ  )(ו     

  ב ולפיה על רוכש הדירה האמור ה בכתינחה המוכר יצרף למסמכים האמורים ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.      

  ונה שתמונה) מיד עם מינויה.הראששל בעלי הדירות (ית או הקבועה סור אותם לנציגות הזמנלמ      

  

  

  

  

  לעיל, יראו החברה  10.3הוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעיף לידיו התוכניות ו לקבל ראשוןהסרב הרוכש  )1(    

  ל (באם תפעל ניהות הבית ו/או חב' ם לרבות נציגובכל זמן לרוכש/ים אחרירם לעשות כן. החברה תהא רשאית למוס חובתהבה מדכע        

  בבניין).        
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  ואזהרותות כלליות רהע –נספח ב'   

  ליות למבנה ולדירההערות כל  

  

 .נכונים למבנה ולדירהפות הסתוו בוצעו שינויים, התאמות הבסיסי (כלשונו בצו מכר דירות), בטופס המפרט .1

  .ליישראן והבניה והתקן הת תקנות התכנומלאכות יהיו לפי דרישווה כל המוצרים .2

קינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת נטנה מרכזית אם התיין ו/או אנהחברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה בב .3

 להוראות כל דין. פוףלווין, בכ

 תקרה האטומיםחי הל תקרת מרתף, ששטין ממוקמים מעחניה של הבניטחי מסעה/ו שסבר לו וידוע לו ששטחי גינון ו/אהושר יצהמ הקונה .4

כדי לגרום לשינוי  יה ו/או התקנת מערכות ו/או פעולות כגון אלה, שיש בהןאו הריסה ו/או בנית שתילה ו/ועלולים להינזק ו/או להיפגע עקב פעול

 מרתף או כדומה. ם הון שינוי ניקוז ו/או פגיעה באיטוה, כגייברכבמצב התקרה על מ

לקה ר. החצר כולה או חמטעם המוכ הבמיקום שייקבע ע"י מהנדס האינסטלצית ביוב וניקוז שוחוצר הפרטית תהינה מודע לכך שבח הקונה .5

ד שלא לפגוע באיטום המרתף וכן להקפי נהקוס"מ טוף ו/או פרלייט ו/או אחר. על ה 30נמצאת מעל מרתף חניה. עומק המילוי המינימלי 

צמחיה  , לרבות אך לא רק, אי שתילתרות בחצר הפרטית כאמורעוב תפות (אם יש) אשרבמערכות המשו ב הקונה לאפשר תיקוניםחיימת

 .למניעת קינון חרקים וביצוע ריסוס תקופתישורשים חודרניים  בעלת

 ר מערכות מים,ייתכן מעבמכר. כמו כן ת הו'), אינם בהכרח מסומנים בתוכניוון וכחבטת מערכת שלד הבנין (עמודים, קירות נושאים, קירו .6

הודע לקונה, כי  מוקדמת. בדיקהחייב , פתיחה, וכו'), מנוי (הריסהילכן כל שגז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות.  ורת,חשמל, תקש ביוב,

יין אלמנטים של מערכות הבנל האו בשונה מהמסומן בתכניות, של כלסומן מכ ה,תועבר אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונ

רת החות ביוב, מנב, צנרת ניקוז, שו, צנרת ביולנרת מים, צנרת חשמצתפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: משו ושל מערכות שאינןהמשותפות 

ריים, יבופרטית, בשטחים משותפים ובשטחים צחניה ב, ותמ.א. ואוורור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בדירה, המחסנים, וחצר

/או סגירה אחרת תקרה קלה ובלפי החלטת היועצים הטכניים. מערכות כאמור יכוסו  יות,מן/ למצויין בתכנהכל מעבר למסובקירות ובתקרות 

 שנו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות.וי

לים (ברזל) התחמצנות מינרוכן  ,"עיניים" גידים,ן, בדלי מרקם, גווות טבעיות כגון: התופע וכניתובכפוף לתקנים, באבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .7

 .מוי חלודהבכתמים דת ואהמתבט

בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות . ש בתקנים הישראלייםדות לא פחות מהנדרפוגות) במי(בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים  .8

 .(גרונגים)

 .פתוחות או סגורותלים, באריזות ם ריחות חריפים או רעילטיאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפומור לחר סוחל אי .9

 ה לקונה.נמסרה הדיר עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם יבוצעו לא .10

כלים אלו כאמור ל ייםלימינהמ עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישהלאחר קבלת החזקה, ים סניטריים ע"י הקונה החלפת כל .11

 לא תהיה אחראית לחריגה ממידות אלו. חברהספק יודגש כי, ה . למניעת3 חלק 1205י תברואה) ובת"י תקנת למבהל"ת (הוראו

יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  םרכשו ע"י הדיירישי שקיימים), (ככל במחסנים .12

 בלבד ניםונפרד למחס תעשה  מהרכוש המשותף חסניםמל מלהזנת החש

אך לא  יצור הפרעהליותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים באם ח' מיזוג האוויר המים החמים וישל דוד  מםמיקו  .13

 בוע במפרט.פחות מן הק

) Aהרעש שלהם לא תעלה על ( שרמת יבועיבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות  .14

dB60, וכן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים.   לפי מתממוקבו היחידה  במקוםליטת אויר חם מ' ממפוח פ 1.5רחק של במ ,

 EMDV 50נדרש יהיה להתקין אך ורק מעבים שקטים כדווגמת   C-ו Bצפוניות של בניינים  בדירותהאקוסטיקה, חיות יועץ נה

SQ54לה על עו רה או שווה ערך אשר מפלס רעשם לאאלקט תברח שלdB(a)  הלילה).(בשעות 

או במראהו או ו הפוגעים בחזיתו הדירה ו/א ליו איסור מוחלט לבצע כל שינוי הנוגע לצד חיצוני של עלמצהיר שהוסבר שח הקונה .15

ו ים בשכבות הריצוף ו/או הבניה ו/אשינוי אוו/ברכוש המשותף או בשלד הבניין, בייעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או הריסה 

גון אלה, כו/או פעולות  שקועים בתוך קירות הפרדה בין דירות כד',פלזמה ו T.Vמסכי  רמקולים, קנתתקנת מערכות, לרבות התה

. תנותקלמטרדי רעש ורעידות לדירות שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש המותרות בתקנים וב יש בהם בכדי לגרוםש

 לו.ות ושינויים אלונות שיהיו בגין פעולולתכר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים למו

פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו ו לחומרי הבניין, לשהו שיגרמכזק א יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נכר למוסכם כי המו .16

העבודה  יב החומרים ו/או ביצועלט כל האחריות בגין אלה כולל ,ר מכןן לאחיובה ע"י הקונה לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדיר

 ות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.תוספטים והאביזרים וההפרי,
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ף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת המוגן, באופן תכו וורר המרחבאחשוב להדגיש כי יש ל .17

 .גןם עשוי המרחב המורות הבטון שמהמבטן האדמה והנמצא בקיפק באגרגטים (חצץ), המו אלהימצעלול אשר  ןדוראלסלק שרידי גז 

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

רום יאפשר את ע בפתח זה, וכי בעת חיקבוחילוץ, מתחייב כי לא ייקבע סורג דלת ה ן/לוומילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממוקם ח

 דלת החילוץ. לון/המעבר בדירה אל ח

גינות, ת את כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון: רכות אחרות המשרתוצנרת או מע הודע לקונה, כי יתכנו שוחות ביוב או .19

 נני ויועצי הפרויקט.מתכמספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת יות, טפרת חניות, מחסנים, ומרפסו

ת, השייכים לכלל ') וכן פתחי ביקורניקוז וכד ,עוברות צנרות (מים, ביובו המחסן או החניה, יתכן ואה, דירה תבסמוך לתקרקירות ו רצפה,ב .20

  העניין, על כל המשתמע מכך. ל לפיויפוטלאפשר גישה לצורך תחזוקה  מחויבהבניין, ומהווים חלקים משותפים. הקונה 

תאם המגרש, בה חטל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבון שט בזק,ת השונות (חשמל, וחות של מערכו(גומחות) עירוניים וש ריםפיל .21

 ח שיאושרו ע"י הרשויות.לתכניות הפיתו

מקומית לתכנון ובניה ה החרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הועדז שנבגה רתאישור חבבתכנון והי גז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי /מיקום צובר .22

 .משרד העבודהו

 ם לשקיעות בריצוף זה.תלבת" עלולים לגרוחי "אבן משיל שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים בארים עברכבים כבדנסיעה  .23

מות מקומות החניה מכ והכל מבלי לגרועאישור הרשויות,  ו/או ןנותכיתכנו שינויים במספר מקומות החניה בפרויקט ומיקומם בהתאם לצרכי ה .24

 לה בממכר.הכלו

 .נעים בגז פחמימני (גפ"מ), למרתפי חניה תת קרקעייםהמו רה הכניסה לרכביםאסו .25

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

בהתאם לאילוצי התכנון, ם, ופייך רישום וחלוקה סשינויים בתהליופיים וייתכנו סטיות ום סש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינהמגר תלובוג .27

 .תהרשויו הביצוע ולדרישות

 תימת החוזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כברספק במידה וטרם ח למען הסר .28

או דרישה ו/או זכות ה ו/ש לא תהיה כל טענול דעתו ולרוכהאפשרויות בהתאם לשיק אחתתתאפשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך  ם, לאלושה

 קבלן.הבחירה או החלפה בעקבות בחירת 

 תגברנה 8.12.2016 - 10[מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1ראות המפרט להוראות נספח ג'ה של סתירה בין הובמקר ,[
 פח, בכפוף לכל דין.ת הנסוראהו
 

  ,או המכרז (להלן:"ההוראות") לבין המפרט לעילו ותהקוגנטי הדיןאות הורחוזה ו/או של סתירה בין הוראות הרה במקכמו כן/-
  . ה ההוראות.נתגבר

 
_  ___________________  
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   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו
  
  

  הערות מיוחדות

   08.12.2016  -  10משתכן מהדורה שיכון, מחיר לייב של משרד הבינוי וההמחבמפרט אלו הינם אך ורק הנדרשים  כוייםיז וזריכ .1

  כוללים מע"מ.  להלןהמחירים הנקובים  .2

 לןימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/ הקבאלו  הודיע לחברה/קבלן, על רצונו  לנצל זכותו לזיכוייםשעל רוכש הדירה ל ועד האחרוןמה .3

  .תימהום החיב

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

ו/או גורמים לעיכוב פוגעים בבטיחות  וק ובתקנים ו/אובחהרשויות , תבדרישק יודגש כי לא יאושרו שינויים שאינם עומדים ת ספלמניע .5

  .וסבהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכל

, התקנת פק החברהנו סק מטבחים אחר שאילהתקשר עם ספ ,ובחירת הרוכש (הדייר)ים מטבח המתוכננזיכוי בגין ארונות היצול נ .6

  חשבונו.אחריות הרוכש ועל הדירה, וב תהמטבח תתאפשר לרוכש רק לאחר מסיר

מה התקנתם, יחשבו כסיום יסתיים והינוב הנמצאים באלמנטים יצוקים או /ביוב,מיםתקשורת/למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/ .7

  מהאמור במפרט המכר. כוימימוש זכותו לזי ש עללענין הודעת רוכ לחוק המכר 6ן כמשמעותו בתיקו הפריט"נת התק"

  פח זה ושאינו מצוין במפרט המכר, לא ינתן כל זיכוי בגינו.בנס מתומחר לזיכויפריט ציון  במקרה של .8

כרת הקונה על זו, בחתימת החברה/ המולה פריט/ים המתומחרים והמפורטים בטבם, מהיוייכמימש הקונה בפועל את זכותו לז .9

  .ים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכרינוינספח זה, יראו הש
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  : אמקר

  יחידה.  - יח'

  מטר מרובע.  - מ"ר

    מטר אורך.  -מ"א

  חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  - קומפלט

  דד. וב חדפריט א -פריט
  

  ין זיכוי בלבדבג מחיר - נושא: ארונות מטבח, רחצה
  

סעיף 
מפרט ב

  המכר
 ורתיא

  חומר/
  עבודה

 ח'י
חיר זיכוי מ

ליח' בש"ח
 סה"כ כמות

3.3.1 
ון/עליון, כולל ארון תחת( בחארונות המט לכללזיכוי 

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

 5,812 ---  - --  -- -  טפלקומ

3.3.3 
פי אינטגרלי), ל . כולל כיורכללירחצה  חדרארון רחצה (ב

 ר.המכ התיאור שבמפרט
 600 ---  ---  ---  קומפלט

  
  

  בלבד מחיר בגין זיכוי -ת ואביזריםונושא: קבועות שרברב
  

  
  הערות:

  + התקנה.רים כוללים זיכוי פריטמחיכל ה  .1

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט כר.כיור רחצה,  לפי התיאור במפרט המברז ל לתולס 3.6

3.6  
לפי התיאור במפרט ,  םנטילת ידיילכיור סוללת ברז 

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 פריט קומפלט במפרט המכר. בטיה,  לפי התיאורלת ברז לאמלסו 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט (אינטרפוץ) סוללת ברז למקלחת

 .כרהמ
   102 פריט לטקומפ
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  ר בגין זיכויים/חיוביםמחי - א: חשמל/ תקשורתנוש
  

סעיף 
במפרט 
 המכר

  תיאור
 ר/מחו

  עבודה
  ח'י

מחיר ליח' 
  בש"ח

 סה"כ כמות

3.7 
  

   72 פריט קומפלט זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה 

3.7 
  

   78 פריט מפלטקו ויכזי –בית תקע מאור 

3.7 
  

    48 פריט קומפלט  ן נקודת טלפו

  
  
  :החשמל/תקשורתלטבלאות ות ערה
  .), במפרט המכר5(טבלה  3.7הערות כלליות לאחר סעיף ראה .1
  מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. תחשמל/תקשור מחירון. מחיר ה2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      תאריך           קונהימת התח     


