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

  16.12.19כון: תאריך עד
  
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 4 מס' חדרים:

  *A,A :דגם

  רקעק קומה:

  110,139 :(זמני) דירה מס'

 9,10 בניין:
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  תוכן עניינים
  

  פרטי זיהויפרק א.   
  

  .)1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ( : 1סעיף               
  .)2.1-2.2זכות שהקונה רוכש (והבעל הקרקע   :2סעיף               
  מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               
  הדירה.ר אוית  :4ף סעי              

  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               
  יה.כנן הבניל מתאדריכ ירטפ  :8סעיף               
  פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

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

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

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

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

  ).4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה (  :4סעיף 
  .)5.1-5.3בדירה, במחסן (ובטיחות אש  כיבוי ריודיס  :5 סעיף

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

  .מערכות משותפות  :7סעיף 
  ).7.1.1- .7.1.3מערכות גז (   :7.1סעיף     
  .)7.2.1-7.2.5סידורים לכיבוי אש (   :7.2סעיף     
  חניה.  תפיץ במרולמא אוורור   :7.3סעיף     
  מערכת מזוג אויר מרכזית.   :7.4סעיף     
  : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף     
  דואר. תיבות   :7.6סעיף     
  מתקנים ומערכות משותפות נוספות.   :7.7סעיף     

  ).8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית (  :8סעיף 
  .שותףש מרכו  :9סעיף 

  ).9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף (ית   :9.1סעיף     
  )9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף (  :9.2סעיף     
  בית משותף (רישום ופרטים).   :9.3סעיף     
  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.   :9.4סעיף     
  ת.הבי  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף     
  עור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.שי   :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 A  ,4/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -הפארקשכונת :שם האתר

  __דירה מס':    

  קרקעקומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  123מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

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

  ם שונים)ייוזיכו חיובים ייןנעב

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה) כולל(                           

  

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

                                                 ת.ז         לבין:      

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

  

             מתאריך:     

  

  

  פרטי זיהוי     א.
  

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

  .123 רש:גמ ,(בחלק) 1 הלקח 38602(בחלק) וגוש רשום  17חלקה  38465(בחלק), גוש רשום  1חלקה  38464רשום גוש   1.1     

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

  

  .מקרקעי ישראל רשות: קרקעהזכויות בעל   .2   

  .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה      

  .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1      

  08.05.2017: תחילת תקופת החכירה 98 תקופת החכירה:  2.2      

  

  )"הדירה"(להלן  :____בבנין מס'  ____,מס'  בקומה _,___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

רחבה מרוצפת  ,שירות מרפסת, )נפרדשימוש ת (בי םאורחישרותי  ,(מקלחת) הורים חדר רחצה, )אמבטיהרחצה כללי (חדר  פרוזדור,

  .וחצר
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    שטח הדירה  .5    
  והמחושב לפי כללים אלה: ,___ מ"ר - כ :הואשטח הדירה       

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

   –לעניין זה         

  בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין הדיר פריד ביןקיר המ –" וץחר קי"     )1(        

  דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין          

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

  פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  י הקירנפ –" חוץים של קיר ניויצהחפניו "  )2(        

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

  המשופעים והאופקיים;  םהמשטחיל אופקי של כה ליטההחת בלבד לפי 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(          

   ).ריתלהתקנות התכנון והבניה (בקשה  –(להלן  1970           

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיףל החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירהששיעורו   )ה(         

  

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

  אין. :)1(מרפסת שמש בשטח  6.1     

  חניה:  6.2     

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

  ___, :רה מס'מקו אלחניה  -      

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

  המוצמד);ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן יש לצרף תכני ש,כככל שנר( ,מ"ר ___ -כ: )2(בשטח, _____מס' מחסן   6.3     

  אין. :)3(דירתי בשטחמרתף   6.4     

  ן.אי: בשטחרה ילדד מוצמגג   6.5      

  .מ"ר ___ -כ יש, :)4( שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר'); תלרבו טחשבירה דת לדצממו חצר  6.6      

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

  ).דירהרצפת הס ממפל מוכהנר תהיה רצפת המסתו ספלומ(יתכן כמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה       

         

  הערות לחישובי השטחים:        

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

  ים דירה הגובלה של קירותחיצוניים ועל פניהם ה סתרפהבנויים של המים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר       

  מרפסת.ב       

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

  השפיע על כדי ל שיש בה להה צחומ והן הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום       

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

  .אוהקיר במלו טחש יכלליהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל       

  ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי בין קירות החו טח הכלוא, הוא השתףמרשטחו של   .3      

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

  יר במלואו.כלל שטח הקייף ותגובל בשטח מש       

  המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד ישטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סט , אתכולל חצרשל  חהשט  .4     

  לבין השטח למעשה.       
  

  סטיות קבילות:  .7   

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

   ובין השטח למעשה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה  6-ו 5פים מפורט בסעיכ ן שטחבי 2%של עד  ייה בשיעורטס   א)(     

  לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף        

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

  לעיל. 6-, ו5עט שטח חצר), המפורטים בסעיפים מאחרים (לרה ושטחים דימשטח ה 2%יעלו על        

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

  .)ות, ארונותשרברב קבועות ,סיםתרי ,דלתותחלונות, , אריחים(אביזרים קרי:       

      

  א.ד כהן בע"מ"):האדריכל("להלן " להיתר ההבקשורך שם ע  .8

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

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
  
  

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

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

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
 

  

  תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב.
  

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

  .תףם ברכוש המשואו שטחי ייןהבנ תחזי     

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

        

  תיאור הבניין  .1
  

 ). הנמצאים במגרש אחד והכוללים קומת מרתף  A,A1בניינים דומים ( 2בנין מגורים רב משפחתי "גבוה" אחד מתוך  1.1

   ירשמו כבית משותף אחד רב אגפי. םהבנייני לטת החברה.החיל או בשלבים לפי במקבם יבנו יניניהב. משותפת

     
  

  ;, הכוונה למגורים בלבד(*)דירות בבניין; דירות למגורים 1A :28בניין  ,דירות למגורים A: 29 ןבניי     1.2              
  

  ,למגורים רים שנועדוחדחדר או מערכת  -ה""דירנאמר,  "ותדר"הג 1סעיף  4197 - ד) התשל"דירות(לפי חוק מכר   (*)  

  או לכל צורך אחר. לעסק,      
  

  



 

 

  , ג'ב'חים א', נספ

31  מתוך 6 'עמ  16.12.19תאריך: /  123 /מגרשA/ מפרט מכר למשתכן / דגם  באר שבע -1פרץ בוני הנגב בפארק פרץ בוני הנגב /  / סד לאיכות הבניהמ
 

  פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה – 1טבלה מס'   1.3  

  

  :לשני הבניינים משותפתקומת מרתף 
  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

ת מספר דירו

  מהובק
 הערות ושסוג השימ

  תףמר קומת
  1 -  --- 

מבואות, , מיסעות, מעברים, ותחני לי:לכ

מאגר מים וחדר , מעליותמדרגות,  יחדר

מתקנים ומערכות מחסנים,  משאבות,

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

  

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים 

 ן/ים סמוכיםיניבבו/או ימוקמו 

 וישרתו הבניין. 

ם נישל המתק מם הסופיקומי

והמערכות בקומות השונות יקבע 

  לפי החלטת המתכננים.

 

    

  

  :Aין בבני  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

 מיסעות, חניות,   גן),(דירות ים ורמג

, תומעלי, לובי)( כניסה תאעברים, מבומ

מתקנים ומערכות טכניות , חדר מדרגות

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 (לשני הבניינים)

 1-8 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

לפי  תיוכנמתקנים ומערכות ט, מדרגות

 .המתכננים והרשויותדרישת 

 --- 

  ונהלימגורים עקומת 
 2 9-10 (פנטהאוז)

, חדר תומעלימבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 )9דירות דופלקס (כניסה מקומה 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

 יםחדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנ

, לפי ת)ת (משותפות/ פרטיוערכות טכניומו

 והרשויות. יםת המתכננדריש

 --- 

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

 (הראשי). נכלל הגג העליון לא במניין הקומות 12  סך הכל קומות
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  :A1בבניין 

  

  

   :והבהרות הערות

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

  (בקשה להיתר)].    

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

  מותקנות. חדרים ו/או ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלוהקצאת ות לרב סמוכים, גם למבנים תםבאמצעו   

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

  .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'    

  

  )ייםראש( משותפים מדרגות ירחד  1.4   

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

   אין.: חדרי מדרגות נוספים     

  12:  מספר התחנות לכל מעלית; 2 :יןניבכל ב מספר המעליותיש;  מעליות:  1.5   

  .יש, באחת בלבד :(*)בתשוד ון פיקגנמנ  .6,6: יןבכל בני לכל מעליתפר נוסעים סמ     

  .אין מר:עמדת שו  1.6   

  

  ו/או  יןנידיירי הב נציגות מעלית בעלת מנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"ימובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   (*)                      

  .1969-ק  המקרקעין תשכ"טז' בחו 59ף בהתאם לסעי חב' הניהול          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) יןניהקובעת לב

רות מספר די

  מהבקו
 הערות שמוסוג השי

 2 קרקע ןבניילסה מת הכניוק

מיסעות,  , יותחנ דירות גן), ים (מגור

, מעליות, כניסה (לובי) תמעברים, מבוא

חדר לרווחת הדיירים , חדר מדרגות

), A,A1(משותף לשני הבניינים במגרש 

מתקנים ומערכות טכניות לפי ם, מחסני

 יות.ורשוההמתכננים  דרישת

  חצר משותפת בפיתוח

 ים)(לשני הבניינ

 1-8 מגוריםקומות 
3  

 ומה)ק (בכל

תית, מעליות, חדר קומ מבואה ,םמגורי

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 2 9-10 (פנטהאוז)

, חדר מעליותמבואה קומתית,  ,מגורים

ת לפי רכות טכניועומם מתקני, מדרגות

 ויות.דרישת המתכננים והרש

 )9ה ומקס (כניסה מקדופל דירות

  ליוןגג ע
 ---  ---   שי)(רא

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

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

 י).(הראש נכלל הגג העליון לא הקומות ייןבמנ 12  סך הכל קומות
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  :(בכל בניין) הבניין ועבודות גמר חומרי  .2

  
  .תו/או מתועשת ו/או משולב רגילה: שיטת הבניה; לפי תכנית מהנדס השלד שלד הבניין:          2.1

  ; לדהש י מהנדסוב: לפי חישעובי .םיועשים/טרומיו/או בטון מזוין מאלמנטים מת ויןן מזבטו :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר           2.2

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

    .קהחלריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת ה    

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :מיד תרדובי; השלד סובי מהנדישלפי ח עובי: .זוין: בטון ממרוח :רצפה ותקרה קומתית          2.3

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

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

   .1045ס' ישראלי מלפי תקן  :מיבידוד תר .ת היועץלפי הנחיו :שיפועי ניקוז ואיטום     

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

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

  רוק" של מכון התקנים הישראלי.תקן  יעלי "תו נים יהיו בפ צבעי תקרות וקירות :בשיטה                 

  גימור קירות חוץ:  2.6

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

  ; תר הבניההילפי התנאים ב חריםים אם חיפוימשולב ע שכבות) 2: טיח (טיח חוץ  2.6.2  

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

  

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

  . 1חלק 1004י ת"י דרש על פהאקוסטי הנד קו את שיעור הבידול מקרה יעניהשלד והיועץ ובכ מהנדס נחיותה   

  .: בטון ו/או בלוק ו/או משולב, גובה לפי תכנון האדריכלחומר וגובה: מרפסות (ככל שיש)קיר הפרדה בין   

  

  ראשי: מדרגותחדר   2.8

מדרגות ה אקוסטי לחדרידוד ה, הביהמהנדסלפי חישובי  עובי:ולב. או בנוי או מש יןזו: בטון מחומר: קירות מעטפת  2.8.1  

  פי הוראות כל דין.צע על עלית יבווהמ

, בעל "תו תקן חיפוי בשיפולים+ צבע אקרילי בצבע אקרילי עד תקרה גימור, שכבות),  2( : טיחחומר: גימור קירות פנים  2.8.2  

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

   ון התקנים.מכירוק" מטעם  ו תקןבעל "ת סיד גימור ,: טיחחומר: גימור תקרה. תקרה :בהגועד ל    

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

הכל ם כנגד החלקה, מחוספסיים פסו התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים

  . 2279 בהתאם לת"י

  .1142בהתאם לת"י , רבות מאחז יד)ולב (לוי או משמתכת או בנ: / מאחז ידמעקה  2.8.4  

    באמצעות חדר המדרגות.: (ראשי) עליה לגג  2.8.5  

  

  : ופרוזדורים לדירות קומתיתמבואה (לובי)   2.9

פורצלן, ט או קרמיקה או גרניאבן נסורה  ת פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמתקירו רמוגי: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים  

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

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

  .ורצלןפ ן נסורה או גרניטבא: ריצוף). טיח מעל תקרה זו               

  : פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).ארונות למערכותכמו מבואה קומתית .  :דירותרים לזדופרו

  



 

 

  , ג'ב'חים א', נספ

31  מתוך 9 'עמ  16.12.19תאריך: /  123 /מגרשA/ מפרט מכר למשתכן / דגם  באר שבע -1פרץ בוני הנגב בפארק פרץ בוני הנגב /  / סד לאיכות הבניהמ
 

   :בכל בניין ראשית מבואה (לובי) כניסה  2.10

על החיפוי ת הכניסה, מדל יט פורצלן), לפחות עד לגובה משקוףנגרו אבן נסורה או קרמיקה (רגיל א: חומר: ימור קירות פניםג

   תו תקן ירוק").("בעל  ע אקריליצע טיח וצבבוהקשיח י

  או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנהמלבין סינטטי דוגמת פוליסיד : טיח + צבע חומר: תקרהגימור 

ישראלי תקן המדים ב, והעומ"ר 0.64-יח בודד לא יפחת מאר שטחו אריחים מסוג גרניט פורצלן אבן נסורה (שיש) אוחומר: : ריצוף

  .קהלמניעת החל

, בחזית 816הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י  ו בקומתאר ימוקמתיבות דו

  המקומית. ותרשהבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת ה

  ).ני בלבד(צד חיצונור בוע בתצ : פחונות למערכותראה קומתית. : כמו מבואפרוזדורים לדירות

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

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

  התקנים.   ם מכון רוק" מטע"תו תקן י עלסינטטי , בבמלבין צבוע בטון  :גימור קירות חניה :חניה מקורה ת גמרוודעב  2.11

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

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

  .6.1.3יתוח סעיף בודות פ: ראה עקורהגימור חניה חיצונית לא מ  

   :ותףימוש משחדרים לש  2.12

  .)חדר/ים טכניים (ככל שיהיו  

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

   .לב,משו ו/או שנהו תקרת מ/או במלבין סינטטיבוע ו/או טיח צ מלבין סינטטיצבוע בטבעי בטון  :תקרה רמוגי. )מים וכו'  

  או משולב.או פורצלן : בטון מוחלק או אריחי קרמיקה או טראצו גימור רצפה  
  

   :הערות

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

    .למניעת החלקה 2279י הישראל שות התקןבהתאם לדריה יהיה נגד החלק ים)טחים המשותפ(בדירות ובש בנייןבריצוף . 2
  

  

  בעלת פתיחה הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר  וזיגוג) אלומיניוםמשולב במכלול המבואה (: יש, ןבנייכל לדלת כניסה   2.13

  .)3.7.8סעיף  אה(ר, כולל אינטרקום שמן

דרישות הרשויות והיתר הבניה), למילוט מחדר י לפ זוגגיום ממינאלואו  תכת(מעפ"י תכנית  .: ישיןיספת לבנונ, דלת כניסה/ יציאה    

  מדרגות דרומי בקומת הקרקע.

  יחות ובאישור כיבוי אש.טהבץ דלתות חדר מדרגות: דלתות אש/ עשן, סגירה אוטומטית באש או סגירה ידנית, לפי החלטת יוע       2.14

  .האדריכל תכנוןלפי חומר וכמות,  ,אורית :משותףלשימוש  םונות חדריחלדלתות ו .דלתות פח ים טכניים:/דלתות חדר   

    אין.  :דלתות לובי קומתי  2.15

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

  לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה   לתאורת גנון שבתקומה, ומנ כללחצן הדלקת אור ב מגורים יהיובבניין ה               

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות               

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

  או או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל מחסן,  נפרד,למונה  המחסנים חשמל של כלה חיבור הזנות :םתיידירם במחסניתאורה      2.18

  .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן 

  פי ין/ים להבנישל  ממערכת החשמל של הרכוש המשותף נההז ש.: ילמערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה וחיבור חשמל     2.19

  בניין/ים  וישרתו גם בבנייןו/או ימוקמו  /ים סמוכיםישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין ות אשר ות משותפיתכנו מערכ( החלטת החברה   

  , בכפוף לאישור הרשויות השונות).סמוכים
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  יהוי)זי רטפ –תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א'   .3
  

  גובה הדירה*:  3.1  

  .)בתקנות התכנון והבניה (כאמור' מ 2.50-מלא פחות : רהיצוף עד תחתית התקי הרירה מפנגובה הד     

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

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

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

  הדירה בשטח המינימליקרה גובה ה. בכל מותקרות משנת ות, הנמכות מקומיוערכות, בליטלמעט תחת קורות, מהערה: *  

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

  

  המשמשים אותה.או  הל יםבדירה ובשטחים המוצמד רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'   3.2  
  ).שלאחר טבלה זו ת, /הבהרוהערות(ראה פרוט יתר ב    

  

 )1(קירות מרחו תיאור
 )2(ירות ותקרותגמר ק

 )4(ומידות אריחי חיפוי
 (בס"מ)

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

  ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

  בשקלים חדשים
 הערות

 ך.ראה פרוט בהערות בהמש  אין )3(ראה  )2( הרא)1( בטון, בלוקי בטון כניסה

 .ה פרוט בהערות בהמשךרא  אין )3(ראה  )2( ראה)1( וןבטון, בלוקי בט  רחדר דיו

   מטבח
 נפרד)לא (מתחם 

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

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

  ראה פרוט בהערות בהמשך.
  ---  )4(ה ראחתוןתן משטח ארו חיפוי מעל

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

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

 .ךהערות בהמשראה פרוט ב אין )3(ראה  )2( ראה )1( ןטוב בטון, בלוקי חדר שינה הורים

  חדר רחצה הורים
 מקלחת)(

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

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

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

 .שךמבהערות בהט ראה פרו אין )3(ה רא )2( ראה )1( בטון, בלוקי בטון חדר שינה

 דממ"
  וין בטון מז

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

  חדר רחצה (כללי)
 (אמבטיה)

)1( בטון, בלוקי בטון
ת הדלף משקוחיפוי קירות לגובה  אין )3(ראה  )2( ראה

פחות. ומעל טיח + צבע אקרילי בעל ל
  .יםק" מטעם מכון התקנ"תו תקן ירו

 ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה בהמשך.  ט בהערותראה פרו 

)1( בטון, בלוקי בטון שרותי אורחים

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

 ןתקו ומעל טיח + צבע אקרילי בעל "ת
  ירוק" מטעם מכון התקנים.

 שך.המבהערות  בראה פרוט  
 -- - )4(ראה  קהחיפוי קרמי

הערה  מעקה: ראה פרוט בהערות אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון שירותסת מרפ
 .בהמשך

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

  3.4ראה סעיף  אין  אין  )2( ראה )1( בטון, בלוקי בטון  תור כביסהסמ

  דירתי מחסן 
  )שהוצמד(ככל 

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

אקרילי. גימור תקרה סיד 
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן
עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין

ממצג החברה   .דסהאדריכל/המהנ
  לבחירת הקונה
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  לטבלה:רות והבההערות 
  

  ניתן שמעטפת הפנים  ככל שיהיו כאלה -/ מתועשים למחצה(בדופן פנים של קירות מתועשים תאי בלוקי בטון/ון/בלוקטב :ירותר קמוח  )1(

וד . ביד1045קינה הרלוונטית לרבות בת"י תב דהשל קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמי

ייבנו בחדרי רחצה  מ: בטון/ בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי גבס. ימית): יהיוחלוקה פנות הפנים (ירבנייני מגורים). קתרמי של 

  בטון".  ע"י היצרן או בלוקי"עמידים למים" המוגדרים בלוקים מהקירות 
ועשת או ו בשיטה מתצעם קירות החוץ יבואב וד העורף.בממ"ד לפי הנחיות פק .ייםנים הרלוונטקהתת ודרישו : טיחגמר קירות  )2( 

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

   י.כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראל : לבן.גווןצביעה בצבע אקרילי.    

  לבן. ן:ווג או חומר דומה. דפוליסיוגמת בסיד סינטטי דצביעה  . : טיחמר תקרותג

  , R-9ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה  התנגדות להחלקה, 2279עומד בדרישות ת"י סוג א'. ה: ריצוף  )3(  

   שאחת גוונים לפחותדוגמאות/ 3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין ונה קל גולכל מידת אריח יוצאריחים מסוג טראצו, שיש, גרניט פורצלן.     

  ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים  33/33 -  ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות . ניטרלי - יר בגוון בהמהן היא     

  שתציג ה, הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מיד ירתבח . ורחבה מרוצפת ושירותים, מרפסת שירותבכל הדירה למעט חדרי רחצה אלו.     

   חר על ידה.יבהחברה או הספק, ש    

התנגדות להחלקה,  2279העומד בדרישות ת"י  ס"מ, 33/33 -במידות כ. סוג א': ומרפסת שרות שירותים ,חצהבחדרי רצוף רי -    

 ש, גרניטטרצו, שי, אריחים מסוג R-11ת תא מקלחפת רצובR-10 ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה 

 ניטרלי. - לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר דוגמאות/גוונים  3 - רות של ריצוף וסד 4ן ה מבילבחיר נהיוצגו לקו יחרצלן. לכל מידת ארפו

שתציג החברה או ה, דמין/הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוו בחירתדרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

   ה.הספק, שיבחר על יד

דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון  3 - סדרות של ריצוף ו 4מבין  רהלבחיס"מ,  33/33 -כ במידותא'. ג סו :ברחבה מרוצפת ריצוף -

רוכש תעשה רת הבחי .המתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשםניטרלי.  - בהיר 

  ח, אין צורך בשיפולים).בחיפוי קשי וץ מחופהבהם קיר החש (במקומות על ידה. הספק, שיבחרממבחר שתציג החברה או 
ניטרלי.  –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  3מבין לפחות  ת הרוכש. לבחיר- סוג א'. קרמיקה  :שירותיםו חדרי רחצה חיפוי  )4( 

   בחר על ידה.הספק, שיה או החבר יגשתצמא/גוון/מידה, גה מאחת מדוהרוכש תעש ס"מ. בחירת 30/60- כ ס"מ או 25/33- כ במידות

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

ללא  "מס 33/33- כ ,ס"מ 20/50- כ וספותחים המידות דומות למפרט וכן במידות ניארע בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להצי אקרילי).

נרת גלויה תבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפות לצ ר הדירה.נוי במחייכל ש

  ים./חדרים סמוכוונטיים למניעת מעבר מים לחלקי בנייןלהרם והנקזים באזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקני

דוגמאות/גוונים שאחת  3בחירה מבין לפחות ס"מ,  20/20 - ו/או כס"מ,  10/20 -במידות כא', סוג  – ת קרמיקהחיפוי קירו: מטבחחיפוי ב   

ס"מ לפחות לכל אורך  60בגובה    דה.יל ע ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחרניטרלי. בחירת הרוכש תעשה  –מהן היא בגוון בהיר 

י קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי חיפו BIידת אינו ביחאשר התנור כ (מעל ארון תחתון. שטח העבודה מ

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

 בודדהח אריה. שטח ןקבל/היזם לפי בחירתו או טראצ פורצלןיט גרנ ריצוף ,ס"מ 33/33 -במידות כסוג א'. : שנרכש) כל(כ ריצוף במחסן  )5(  

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   הערות:  

  למניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור  –בחירת הרוכש/דייר   

  ו ע"י החברה.שונים, גם מאלו שנבחר יםפקמוצרים שונים מס  

עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת ה אלומיניום משולב הבניה) מעק רת בהיתרלא נקבע אחם המרפסות (באמעקות עיצוב  – קהמע

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

  .ס"מ 2 -עד כ וכיםם סמלילח ביןל ומרפסת שרות, בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – הפרשי מפלסים  

  האדריכל. תכנוןלפי  ,גובה/רוחב) ס"מ 20(עד  קנותמותר בתגובה ה ד(מדרגה) ע מך/מונמוגבה יתכן סף/גג, ות שמשביציאה למרפס  

  גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה.  - חיפוי קירות  

  לפי החברה. אוו/ס"מ,  60 - באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVC יבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או –פרופיל פינות בחיפוי 
  טבעי, שהאבן היא חומר ...יש להביא בחשבון ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -שטח המשותף/פרטי)יותקנו בת (ככל שן טבעיי אביחאר  

משמשים במערכת או האריחים ה ותוחגוון הל, בנוסף נאמר בתקן זה.... גידים והבדלי גוון ומרקם עלולים להיות בו נימים,ש

  .ם שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקהו האריחיהלוחות אבין בגוון י שונ יהיהיכך , ולפהזמן ה עםתנמש הרצפה 



 

 

  , ג'ב'חים א', נספ

31  מתוך 12 'עמ  16.12.19תאריך: /  123 /מגרשA/ מפרט מכר למשתכן / דגם  באר שבע -1פרץ בוני הנגב בפארק פרץ בוני הנגב /  / סד לאיכות הבניהמ
 

  למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה. - ליטוש/הברקה  

  ו/או  הפלד ו/או בטוןו/או ץ ) ען בתוכנית המכריחייב בסימול ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר ככ( – , קורה/ותרגולהפ  

  משולב,   

 למעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכותס"מ לפחות,  7בגובה (פנלים) מחומר הריצוף  –שיפולים   

  פינות (גרונג). םטוקיואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא   

   לפחות. מ"מ 3של  מרווח בין אריחים (פוגות)ביצוע ש נדר, יקהוקרמ טבעיתן באבנים לריצוף התקלפי דרישות  – מרווחים (פוגות)  

  מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו   

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

  הרכישה).שצורף להסכם  

  ארונות:  3.3
 ,ל דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של הכיורן יכלורוהא חתון:ון מטבח תרא   3.3.1  

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

  . MDFחלקי הארון עץ מעובד (סנדוויץ') או  יקט. שאריה מעץ דב הארון יהוגעובד (סנדוויץ'), יהיו מעץ מ גוף הארון והמדפים                    

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

  ית הארון.    ת של תחתעת רטיבולמים למני ידס"מ ובחיפוי עמ 10-בגובה של כבתחתית הארון הגבהה (סוקל) . ף הרצפהס           

  עומקו. ו ולכלס"מ לפחות לכל גובה 60רות ברוחב יהארון יכלול יחידת מג           

                    5. לבחירת הרוכש מתוך קהיירמופ: ניציפוי חיצו מתכת. ידיות:יותקנו "פתרונות פינה".  ות הפינה של הארוןביחיד

  פנימי וגמר ציפוי שיוצגו ע"י החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה.  ניטרלי) אחד בהיראחד לבן ו הםגוונים לפחות (מ

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

     ג' ראה נספח ן:מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתו    

          

מאבן  ס"מ 2-מבעובי לא פחות  לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:כל אורכוול תחתוןון מטבח אר ודה מעלעבמשטח 

עם שוליים ), יןלפי העני  1,2 (חלקים 4440דרישות ת"י ל פולימרית (כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך), העונהטבעית או 

יותקן קנט  היקף המשטחכיור. ב שטוחה של אם להתקנהותהמשטח יכל היקפם. ת הארונות בס"מ ביחס לחזי 2בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר (הקונה ר

  בגין אי ביצוע זה).  תן זיכוייניא . להנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח

   חתון,מטבח חלק תלפי ארון ה מידות:

 3וון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה מגמתוך  ונהרת הקלבחי גוון:    

    ).ו בהדבקה ולא לוח בודד אחדייהר . לוחות השיש/אבן קיס)(אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי גוונים לפחות       

      

  אין.ן: בח עליוארון מט  3.3.2  

  

    כיור שולחני הכולל תלוי או מונחעץ סנדוויץ' או טרספה, העשוי תחתון  ארון (כללי), רחצה חדרב): ציין(אחרים  ארונות  3.3.3  

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

  לפי החלטת  גוון: לפי יצרן הארון. מלמיןאו ו/ קהיימפור: פנימיי ציפו. קהייפורמי: ציפוי חיצונ     

  החברה.     

     ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 
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              :הערות
  תושבמח ל שקיימתאורך. המדידה לאורך הקיר (פינה ככ טרמ 0.5מטבח ארונות  של תחתוןארון  אורך מדידת   )1(

 הארונות המשולבים בתוך(למעט מקרר)  נור, כיריים וכיו"בלמדיח, ת עדיםהמיו לים). חלהארוןך באור פעמיים

    זה. אוריה מתייחשבו כסטי המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. יכללו באורך הארונות
טבח רונות המקיר שבגב אובת בחשבון כי יתכן ל הקונה לקחות המטבח וביצוע עצמי, עוי עבור ארונכזיל במקרה ש  )2(

  ח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.פת קיימים
  ה.נקוה תכנון הארון לצורך התקנה של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת           )3(

במקומות  ים,ת ומדפתודל לרבות ,תובשלמו המטבח ארון לספק את רוכהמ על ,להתקינם שלא הקונה החליט  -

יועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חללים) ולרבות ההכנות הנדרשות של מים וניקוז למדיח תחת ש

  ובמועד שהחברה תנחה את הרוכש. עקבת באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברההכיור. 

  

  יית כביסה:מיתקנים לתל  3.4

  מתקן תליית הכביסה.גישה ישירה ל מנו תהיהמ חוץ אשר ירפתח בק

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של  5כולל גלגלות,  ניצבים ממתכת (מגולוונים) מוטות 2: (קטנה) מיתקן לתליית כביסה  

  ."כסהמטר  8 -לא פחות מה באורך של כולל חבלי כביס ס"מ 120נימלי של ך מיוראב או מתקן מתרומם ,ס"מ 160  

  מתקן שווה ערך לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת ( קן שווה ערך בחצרפשר שיותקן מת: את הגןלדירו  

   5ובע לקיר. המתקן יכלול לפחות קומב מגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות המבנה. המתקן יהיה יצי  

  וניתנים למתיחה. UVים לקרינת יכותיים, עמידם יהיו אס"מ. החבלי 160 רך מינימאלי שלביסה באוי כחבל  

  5100: מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: (ככל שמתוכנן) מסתור כביסה  

יית פריטי ם, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתלין/זג: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המהערה

   .המחייבב במפרט כתופחות מהא אך ל כביסה גדולים  

  

  

  

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

המעברים  תדומי: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, הערה  
  בהמשך.הערות נוספות ראה גם  ון והבניה.כנמהנדרש בתקנות הת נות לא יפחתהחופשיים בדלתות ושטח החלו  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

)בוחר (גובה/

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

פתיחה ג סו
כע"כ/ /ר(צי

ר)אחנגרר/כיס/

ידת כמות ומ
   חהפת

 )(גובה/ רוחב

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
כיס/חשמלי/אחר)

 כניסה

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  - -- 95/205- כ

 חדר דיור

1 

אלומ' מזוגג
  וטרינה,

 .ע.כר כנגר

 --- 

 --- - -- 

1 

 ומ'לא אלומ'
  חשמלילה גלי
 גיבוי ידני כולל

 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

 --- 

 ---  --- 

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ --- 

פינת אוכל

-- - 

- --  --- 

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' ומ'לא

 115/95- כ 115/95- כ --- 

ה חדר שינ
 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 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

)בוחר (גובה/

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

פתיחה ג סו
כע"כ/ /ר(צי

ר)אחנגרר/כיס/

ידת כמות ומ
   חהפת

 )(גובה/ רוחב

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
כיס/חשמלי/אחר)

  ממ"ד 
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א הג"
). רגילה(ר צי

 פתיחה חוץ

1 

אלומ' מזוגג

ילה או רג ציר
  .ע.ככ

לפי הנחיות 
 אג"ה

1 

 . לכיס ררנג אלומ' אלומ'

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

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

 ---   ---  

3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 רר כ.ע.כגנ' מזוגגומאל

1 

 ידני גלילה ומ'לא 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

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 - --אוורור מכני

- -- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  --- 

ח. רחצה 
 )אמבטיה(

 

1 
  +  עץ 

 אור-הר/צווצ
 גילהציר ר

1 

מזוגגאלומ' 

  נטוי
  +(קיפ)

חלק קבוע 
 תחתון

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  --- 

 תישרו
 רחיםאו

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 להציר רגי

 --- 

 --- כניאוורור מ

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  - -- 70/205 - כ

מרפסת 
  ותשיר

1 
 ציר רגילה עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 כ.ע.כ אלומ' אלומ'

  85/135- כ  ---   80/205 - כ

דירתימחסן 
  צמוד
(ככל 
  )שהוצמד

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 להציר רגי
-- - 

 ---  --- 
 --- 

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

  

  :ואחרות טבלהל ערותה

  פרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).בטבלה, במ יןצוק באם פועל רים בקי(ה

נט פולימרי בתחתית קת קנובפתיחה רגילה, הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו הת 23בהתאם לתקן ישראלי מס' דלתות לבודות = עץ  דלת .א

סב = פתיחה משתפלת (נטוי), קיפ וג פתיחה, = סרגילה ציר,  יניוםלומיועץ האת הנחיולפי  יל:פרופסוג  יניום,= אלומאלומ'  .ס"מ. 7הדלת בגובה 

: תריסים ,אנכית בתנועה נףכ =גיליוטינה = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה (כיס) בקיר, ניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  (דרייקיפ)נטוי 

= גלילה  .אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברת ן מוקצף כוללוליאוריתבמילוי פ, ן)הנחיות היצר י לפי(בעוביניום עשויים פח אלומ יםשלבי התריס

  . (גיבוי ידני אחד, לגלילה החשמלית, בחדר דיור) תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמלי
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 סה"כ הדלתות/תתאים ל ללית בדירההכובלבד שהכמות  הבלבטים ד מחדרשל אח רבתיאוע , משותפים לשני חדרים יכולות להופיותנלו/חדלתות .ב

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

וחות ל המורכבים משני, קןרישות התי דלפ יל/בטיחותיגר) Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף םע וםמאלומיני ,(למעט ממ"ד) טרינותי/ וחלונות .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . או אחר לפי תכנון) מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 (זיגוג בעובי יהםוויר בינוח אמרו ת עםזכוכי

ידי יותקנו על ת חה ונעילה. החלונומנגנוני פתיידיות מובנות, צירים, גלגלים,  ,EPDMוג, אטמי גומי גזיי תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגל

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

 .אחת תשר ףנכל כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

יותקן בתריס או חלון, שרות הסגורה למרפסת  אם פונהח בבטמים סניטריים ובדרבח שרות, דרבח לקיר חיצוני בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .(לרפות רפפת כיסוי) מכניאוורור 

בוע יתכן פתחים המשולבים בזיגוג ק יניום.מלוהאיועץ  ו/או סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .מסךאו קירות מחסום, ו/ה/המשמש כמעק

 האדריכל.  בחירתשקופה או עמומה ("חלב") עפ"י בטיחותית זכוכית תותקן  ,ש חלונות)ם י(בא ותיםושיר רחצה ריבחד .ו

 .וי אשודרישות כיב כלאדריה תכנוןאו רפפות קבועות, לפי /ו תדלב ו/או אוורור מכני ו/או סבכה) יעשה באמצעות חלון ככל שנרכש מחסן( אוורור המחסן .ז

מערכות , )טלסקופית(פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,   5044ראל מת לתקן ישואת ,יתריחרב ב טחון)בי. דלת פלדה (הכניסדלת  .ח

מ מ" 1.25 בעובי שלמגולוונת משקוף בניה מפלדה  .רהדיתחתון, מעצור דלת ומספר  מברשת סף ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 וון לפי בחירת המוכר.תנור. גמר לגצביעה ב י ויניל אופווהמשקוף יהיו בחי ת. כנף הדלתלפחו

  בטחון/אש.לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות  .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

היבט  שווה ערך בכללוי אחר רד ו/או מיבוגרת עם מילוי פלקסדבקים על מסמשתי לוחות מו כנף הדלת תהיה עשויה פנים: דלתות ולימכל .י

המתאים  ציפוי חיצוני מתועשצבע או פורמייקה או גמר חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת.  –תפקודי 

י קן ישראלבהתאם לתה היהדלת י משקוף. חותצדדים לפ 3-(קנט) מצופה ב בהיקף כנף הדלת .מתכת משני הצדדיםות ידי ם, עלעמידות במים

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

לפחות גוונים  3 וךגו לו מתמאות שיוצמגוון דוגך ת הרוכש מתוחירלב גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-צו ר/והמנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצ

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

 בנוסף, .ע סורג קבועלקבו אין, אמור לשמש את כלל הדיירים בקומה) (בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ .יא

 ס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.וג החלון/תריהפתח, ס יים במידותנותח חילוץ יתכנו שיהמוסמכות כפות ז ע"י הרשויבפתח שיוכר

 2 -הים כוגבד סף הדלת וריצוף הממ"חיצונית.  /נגררת,דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 ר מעוגלים בקוטרים שונים,פתחי אוורו  יגוג וכןמיניום + זלוררות לכיס. חלון אשתיים, הנג לדה כנף אחת אוירה. חלון פס"מ מעל מפלס הד

 רוצתי ורפתח האוורוליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף),לפי הנחיות (סינון אויר  מערכת התקנת חסומים בדיסקאות פלדה (פלנצ'), וניתנים לפרוק.

תקינתו הרי ש מתקן הסינון,החברה י ע"אם סופק שביודגש  ).2010מאי תקנות הג"א ( מידות היצרן.הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי 

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו והתקנתו 

בפועל יגבר הביצוע ע בפועל לבין הביצור כר ו/או במפרט המכבתוכניות המרה בין המצוין למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתי ף.ורהע

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.
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אביזרים  הצורך בהתקנתב קע ,"נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' המידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך ל מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירותש ,ם למיניהםים היקפיפרופילים ופימשקוסמויות וכן   ו/או מסגרותסמויים  מלבניםכגון: משלימים 

    בתקנות התכנון והבניה.כנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםבכל מקרה גודל הפתחים המתקבל .(לפי הענין)

  

  הם סניטרים בדירמתקני תברואה וכלי – 4טבלה מס'   3.6  

  )זוהערות לאחר טבלה  גם(ראה     
  

  מיתקן
קוםימ

 חדר רחצה הורים  ורחיםשרותי א חמטב
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

  כיור מטבח
  (בודדת/כפולה)

 

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 רחצהכיור 

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- ןבארו משולב 40/50 -כ --- ---

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

 --- --- אין ראה --- ---   ₪זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- --- א' ---  סוג

 --- --- --- --- אין ---   ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  (בס"מ)

 --- ---לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן י מידות היצרןלפ ---

 --- --- א' א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
  (בס"מ)

--- --- 
ין ל דת כהוראולפי 

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 --- ---  סוג
  ריצוף משופע

 ת)(מקלח
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ---   ₪יכוי ז

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,/חמים ל

  או מהמשטח

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

 --- --- א' א' א' א'  סוג

 --- --- ראה נספח ג' ראה נספח ג' ח ג'נספאה ר אין   ₪זיכוי 

יה סוללה לאמבט
  ים קרים וחמיםלמ

 --- ---  (ה)הסולל --- --- ---  דגם

 --- --- א' --- --- ---  וגס

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

סוללה למקלחת 
  למים קרים וחמים

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

 --- --- --- א' --- ---  סוג

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

 חדר רחצה הורים  ורחיםשרותי א חמטב
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

 --- יש --- --- --- --- ניקוזם מכונת כביסה ולחיבור מי

 לשרוול בדופן חיצונית4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
  והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

  לחיבור מדיח כליםכנהה
קוז כיור ההכנה משולבת בני(

  )המטבח
 --- --- --- --- --- יש

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

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

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

  :ואחרות טבלהל ערותה

  ם הרכישה).להסכ מסמך אחר שצורףבטבלה, במפרט מכר זה או ב צויןק באם ל רפועב(הקיים 

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

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

 פק שיבחר ע"י החברה.דות לפי היצרן/ סחרס, במי ם:ית ידיכיור נטיל החברה. החלטת

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

  .צירי נירוסטה בעל בדכ פלסטי

סטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה ץ עם ציפוי פוליאיזוק היקפי, שלד עמ הומוגני, בעלת חמ" 3.5אקרילי בעובי תהיה מחומר  אמבטיה:

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

עים לניקוז שיפו עם 2279ות ת"י רש בהוראות כל דין, בגמר העומד בדרישהנדפי שטח משטח המקלחת לא יפחת מהמידות על  מקלחת:

  המשטח.

העבודה או הכיור, מידות ברז משטח והוא ימוקם על מישור  מערבל, פרח: דגם: . לקערת מטבחחסכם)(כולל  קרים/חמיםסוללה למים   (ג)  

ת"י בועומדת ה ככל שישנכשאחת לפחות תוצרת הארץ  רותסד 3ך לבחירה מתו ס"מ. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כתהיינה: 

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

  , מידות על מישור משטח העבודה או הכיור והם ימוקמו  פיה ערבל: דגם: פרח/מ(כולל חסכמים) לכיור/י רחצה, סוללה למים קרים/חמים  (ד)  

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

  .  /ים שיבחר/ו על ידהקבלן ו/או הספק

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

   ף.ס"מ לפחות ומזל 60אורך ומוביל אנכי ב רי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופירשור שצינו

 60כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך בציפוי כרום ניקל  , )3רב דרך ( -מהקיר דגם: : למקלחת

  מ"מ.  15ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30רך באויר ס"מ לפחות ומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהק

  ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. צגו ע"י החברה/קבלןת תוצרת הארץ שיוכשאחת לפחו סדרות 3חת, לבחירה מתוך ה/מקלסוללות האמבטי

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

  ם.אחת)ויכללו חסכמי

  .ניל יברזולביוב, : חיבור כוללת סלהארגז/י שטיפת אם וכיוריהתקנת   (ו)  

  .: לבןגוון הקבועות  (ז)  

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

  רי קצה.אביז נחושת בלבד ללאבאם לא נאמר אחרת, צנרת : נה לנק' גזהכ  )ט(  

  העירונית. רה המסופקת מהרשת: מים בטמפרטוקריםמים   )י(  

  למניעת  שעומדים בתקן ישראלי קבועותלרכוש  באם אינם ממבחר החברה, באחריות הרוכש, לבחור או -קבועות רחצה (אגנית/אמבטיה)  )יא(  

  .  R-11 -מ ולא פחות החלקה

  ודה או הכיור. על מישור משטח העב= קרי ברז הממוקם  פרח קבוע. וך שרוולראש ברז הנשלף מתנשלף =   )יב(  

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

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

  בשיטה זו הלחות  ל בשיטת קונדנסר.במייבש כביסה הפועהכביסה יש להשתמש מיבש אויר חם/לח, מ בהעדר חיבור ליניקת קונדנסר=) יג(

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

  נה.מכובסמוך ל
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  וז וכו')./מקלחות/פתחי ניקהסטנדרטיות (ברזיםנים למערכות הקצה מתוכנהמים והניקוז  יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת  )יד(

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

  הניקוז ברצפה. יבולתת ממפל המים לקצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטהרחדר עלול לגרור הצפה בח

  למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון  באמבטיה הינו גם ) הואיל והשימושטו(  

   הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.     

מקרה של כיבוי לאניתוק זרימת הגז בהכוללים מנגנון ל יריים, יש להשתמש בכם לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכללרייהכי)  ככל שמיקום טז(  

  להבה/ות הבישול.  רצוני של          
  

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

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  , ברצפה, הבניין) משותפים לכללו(בחלקם יתכן ב קורת לקולטני ביוצנרת ופתחי בי: חרא בדירה, לכל צורךספים י אינסטלציה נואביזר   3.6.1  

  ות כיבוי אש). רישי דוכמות, עפ" (מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, בקירות או בסמוך לתקרה    

  בין  להעברת גז וכבלי פיקודצנרת ו מפוצלו/או  כזייני מרקוז למזגן מדס האינסטלציה. נית מהנלפי החלט ,יקוםמב ארון למחלקי מים    

  . למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום     

  

  הערה:    

  דמוי בליטות  התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרוייבו ויחכן ידרשו), יתככל שבוי, (הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי    

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

  או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.    

  פתחי  וידרשויתכן  ןהבניילגובה  ת מהנדס האינסטלציה בקולטנים העובריםחיווהניש לקחת בחשבון כי לפי הת"י,  ,בנוסף    

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

  

  

התקנת המערכת . ראות כל דיןהו לפיתהיה באמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת הספקת מים חמים לדירות : מיםחימום    3.6.2

  .התקן קוצב זמן לחימום המים (טיימר)דוד המים החמים וגיבוי חשמלי לבות לר 579תקן ישראלי ישות תהיה בהתאם לדרהסולארית 

  סק מפ ולללכל דירה יותקן מיכל אגירה (דוד) המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן (טיימר) הכ

  ה.במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעל

  סולארית, יעשה חימום המים באמצעות חשמל והתקן קוצב  ים באמצעות מערכתניתן לספק מים חמ הוראות כל דין לא ם לפילדירות שלה 

  זמן לחימום המים (טיימר).  

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

      יה.מהנדס האינסטלצ וןתכני עליון לפ

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

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

  החלטת החברה). לפיום (מיק: יש הכנה למונה מים לדירה  3.6.5

   נסטלציה,תכנון מהנדס האי לפי ,PPR, S.Pול, דה מגולוונת, פקסג: פלםמים חמים וקרי חומר הצינורות:  3.6.6

  : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

   .יש: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחצנרת גז בדיר  3.6.7

  : יש.הכנה למונה גז לדירה  3.6.8

  

   הערה:  

ז הראשית הגז ועד נקודת הג בדירה ממקור הספקתת גז צנריכלול דירה מחיר הבדירה, הינו לפי החלטת החברה. גז ה' נקמיקום   

  כן הכנה למונה גז דירתי. ו במטבח

ים , מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלוממונה התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון, ם עבור מחברים, מאריכיםמחיר הדירה אינו כולל תשלו  

לפעול  מורשית ע"י החברההגז ה' ישירות לחבאותם ישלם הקונה  הגז, עצמו לחיבור נהספים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונו  

   צנרת אספקת גז מושחלת בשרוול פלסטי (הכנה בלבד), כלולה במחיר הדירה. בבניין.  
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 )טבלה זו(ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 
  

  'ון, ראה נספח גי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפיכור זמחי
  

  קוםמי

נקודת 
 מאור

 תקרה /רקי
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע תבי
 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  -  -  -  

  צןפעמון+ לח -
  ינטרקוםא -
מפסק תאורה ללובי  -

  .ר מדרגותקומתי/חד
  .ל דירתיח חשמלו -
קשורת כולל ארון ת -

   .שקע
  לוויזיהטלפוניה/טארון - 

 דיור חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

תוספת  - תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת 

  התריס.

  פרוזדור

1  
(כולל מפסק 

  מחליף)
1  -  -  -  

 3ל בפרוזדור באורך מע
או בפרוזדור הכולל  מ'

דות נקו 2פניית "ר", 
  ליף.+ מח מאור לפחות

  1  מטבח

6  
חד מהם (א

כפול, אחד 
מהם מוגן 
גת מים בדר

44IP  ואחד
מהם מוגן 
בדרגה 
  רגילה)

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

מיקום השקעים, בתי 
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

לתכנון המטבח יותקנו 
 דיםשקעי כח נפר

  דיח, לתנור, למקררלמ

שינה  חדר
   הורים

1  
(כולל מפסק 

 חליףמ
  ) למנורה

  

4  
ם ליד (שניי

  המיטה)
-  1  1  

' אינטרקום (נק -
  שמע/דיבור בלבד)

   רחצה חדר
  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 

  קוד העורףפי
3  -  1  1  

פיקוד  תקנותפי ל
  ורףהע

  חדר רחצה
  בטיה)(אמ

1  
  ם)(מוגן מי

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  + אוורור מכני

  -  -  -  -  1  שירותים
  בהעדר חלון,
ני מכ הכנה לנק' אוורור

  + מפסק היכן שנידרש.

  1  מרפסת שרות
  מוגן מים)(

-  -  

2  
  ן מיםמוג

  ה,(מכונת כביס
  מייבש כביסה)

-  -  

רחבה 
  מרוצפת

1  
  (מוגן)

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
כולל תריס חשמלי + 

מפסק + מנגנון פתיחה 
  ידני.
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  קוםמי

נקודת 
 מאור

 תקרה /רקי
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע תבי
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

  מחסן
(ככל 
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 

 ליוי אהחשמל הדירת
  משויך המחסן.

או לחילופין שהזנות 
שמל של כל הח
חוברו למונה נים יהמחס

ונפרד  משותף
בד, או למחסנים בל

לכל מחסן,  מונה נפרד
להחלטת המוכר ועפ"י 

  בחירתו.

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  

(פקט הכנה 
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   הערות לטבלה ואחרות

 אחת.דלקה , כולל נקודת האהיל/ ארמטורה) -רה (ללא נורה וכיסויתק או בית נורה על גבי קיר = נקודת מאור קיר/ תקרה )א(

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

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

ר החיבו שקע בנפרד).פנל אחד, נספר כל ותר בשני שקעים או י( הניזון מזרם חשמל רגיל ד עם כיסוי,בודקע שמוגן מים:  בית תקע מאור (רגיל)  )ג(

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

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

 בסעיף א'. נותצוימאור המה נקודות

 ח נקודה/ות "כוח".ושאינם בהכר רד),(כל נק' במעגל נפ י מעגל חשמלי נפרדעל גב/ים" הנמצא/ים "שקע = בית תקע מעגל נפרד )ה(

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

בין מחשבים,  – ניה, נקודת תקשורתכוללות נקודת טלפוחוד ו(קומפלט) או ל נקודות ביחד 3= (מחשב) ון חוץ/תקשורתטלפיה/טלויזנקודת  )ז(

/אינטרנט. ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםחיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.   –קודת טלוויזיה נ

 .ויכולל כיס 1מודול  55סא וקופ הכנה בקירמריכוז התקשורת ועד נקודת ה וט משיכהוח נורנקודת התקשורת תכלול צי

 .)עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או לנקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים (נים (אינטרקום)= נקודת טלפון פ )ח(

  מ"מ.  2.5ח למפסק נפרד עם כבלים ללוות , מחובר ישירעל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = נקודת כח )ט(

נק' תקשורת (מחשב) מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה הכנה ל יכה בלבד.("שרוול") וחוט משחרת הכוונה לצנרת וין אבאם לא צכנה"= "ה )י(

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

 מוגן מים. ר חימום כוללת שקעההכנה לתנו החברה.ע"י  מום לא מסופקיםיודגש כי אמצעי חי

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

 מאור. נקודה/ות

 מהנדס החשמל. בעקבות הנחיות החוק ודרישות סוג הנק'ם ויקויתכנו שינויים במ )יב(

תחובר ישירות ית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה קן נקודת תלת פאזתותבור תלת פאזי= מגורים הכוללת חי בדירת )יג(

 פסק בלוח החשמל הדירתי.והמקע . הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית ש2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

  כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרעל רק באם צויין ת לעיל יותקנו בפויש התייחסות בהערוביהם יוד ומתקנים לג(מובהר כי צ

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  גנון שבת לתאורת לילה מנוות בחדר מדרגלחצן להדלקת אור  .יש: ת מאורוחדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקוד   3.7.1  

   יש. :קומתית הדירה להדלקת אור במבואהצן מתוך לח יש. :לחצני הדלקת אור .יש גופי מאור:. עהקבו                             

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

  , או אחר לפי החלטת החברה.זמזם ל:צלי .ןלחצ פעמון: סוג:  3.7.3  

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

  ין.א: שבתשעון : יש. מפסקי פחת החשמל.  תכנון מהנדס    

                              וצב זמן.ולל קכ  : יש.חשמלי/שמשמים,  נקודת חשמל לדוד  3.7.6  

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

  ה הראשית בקומתהכניסצן לפתיחת דלת , כולל לחשמע דיבור (אינטרקום .5 בלהבט ורט: כמפמיקום: יש, מערכת אינטרקום  3.7.8  

  ינה הורים).בחדר ש רמע ודיבולשופומית  ,הכניסה    

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

   לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי   3.7.10  

ילופין .  לח)פק שרות זהאשר תס ערוצית -רבלחברת הטלוויזיה הירות ם ע"י הקונה ישללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישול(     

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

  מספק שרות זה).    

  :מיתקנים אחרים     3.7.11  

ולרשת החשמל  לחיבור תלת פאזי תית. המערכת תתאיםצריכת החשמל הדיר רה שלכת לניטור ולבקמערבכל דירה תותקן   -

  זנת תעריפי החשמל המשתנים.ההישראלית ותאפשר 

  :המערכת תכלול

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

  .ית לשידור אלחוטיחידת תקשורזרם עבור לוח תלת פאזי)  שניחיי(שלושה 

  ת ומציג אותם בצורה ברורה.ונים בצורה מקומימקבל ומעבד את הנתדיגיטלי אלחוטי ה צג

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

  הכספית. ואת עלותם (בקוט"ש) והמצטברת  השוטפת יהנרגנתוני צריכת הא

  .3.5לת פתחים סעיף ראה גם תריסים בטב ./יםחשמלי ריס/יםור לתחיב  -

  

  מתקני קירור / חימום, בדירה:.         4  

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

   לכל וקצר יעיל אוויר פיזור פשרהמא אחר במיקום או המסדרון או טיההאמב חדר תקרת תיתלתח דבצמו למאייד נןמתוכ מיקום      .1                   

  ;הדירה חלקי

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

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

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

  .קיר המסדרון על התרמוסטט קוםלמי עד המאייד םממיקו קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת                         3.

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

  .המעבים / המעבה למיקום וסתרומ צנעמו מיקום      . 5          

  תכלול:ההכנה  במקרה זהמזגן עילי בממ"ד. , תבוצע הכנה לורףוד העבאישור פיק    .   6   

  נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל.  -                    

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

  ע"פ התכנון. מקום מוצנע ומוסתריקום המעבה יהיה במ -                    

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

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

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן ההכנ בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  כזיתמר מיני מערכת עותבאמצ

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

   .איןבניין: ת בכזימיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מר  4.3

    .: איןבגזהפועל תנור חימום     4.4

  (בחדרי רחצה). .מוגן שקע הכוללת םחימו לתנור קודהנ תבוצע. : איןשמלור חימום הפועל בחתנ    4.5

  .אין: רדיאטורים    4.6

  : אין.קונבקטורים חשמליים    4.7

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

  
  י אש ובטיחות בדירה, במחסן:יבוי כסידור*  .5

  .: יש(באם נרכש) במחסן .תע"י רשות הכבאו דרשיככל שי: הבדיר ית (ספרינקלרים):וטומטרכת כיבוי אש אמע  5.1   

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

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

  ,אותע"י רשות הכב שדריי, ככל שעליהם לרבות חיפוי/ציפוי ,לות אכיבוי ובטיחו גילוי, סידורי* התקנת     

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

  

  עבודות פיתוח ושונות:  .6

  חניה  6.1  

                           ;גרש: בתחום המכולםלפי היתר הבניה. : לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה  6.1.1     

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

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

  רשמי  (עם הצגת תג נכה  ה נכהימכר לרוכש דירש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תמגרת החנייה לנכים כמסומן בתכני               

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

  : יש.מערכת תאורה יות האדריכל.הנחפי ל, / אבנים משתלבותמוחלק בטון חניה לא מקורה: גמר רצפת  6.1.3    

  יש.: שמהכביגישה לחניה   6.1.4    

  : לפי סימון בתכנית המכר.מיקום חת לפחות.א: פר חניות לדירהמס  6.1.5    

   אין. :לחניהבכניסה מחסום   6.1.6    

  פיתוח המגרש  6.2  

   מבואת חבברו תלפחו[ מרוצף ה יהי כניסה שביל  .יןיבנכל ל ת הכניסהבואלמ עד שבילים/חיצוני רחבה תתוכנן המגרש בתחום                               

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין סההכני      

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

  .צוף יהיה ככל הניתן בעל גוון בהירהרי ת.: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעי: חומר גמר/ מדרגותשבילים  6.2.2

  גינון חסכוני במים בהתאם  פי תוכנית אדריכל הפיתוח)(על  .יש :צמחיהבתכנית  מצורפת). (על פי סימון .יש :ותפתחצר מש  6.2.3     

   להנחיות משרד החקלאות.                                

  ני במים בהתאם חסכו ל פיתוח) גינוןיש. (על פי תכנית אדריכ צמחיה: .) פתצורת מ(על פי סימון בתכנייש. : משותפת חצר  6.2.4    

  ת.נחיות משרד החקלאולה

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

  ע"י הרוכש בעת יעשה מים משולי הבניין ) יות (להרחקתפרטות : סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרהערה      

  . תסידור הגינה הפרטי       

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

  ).ת המכרכניבתוושלא בהכרח יוצג  ןהעניי (הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,       

  מ"ר. 7-לא פחות מש, בשטח : יגןות ה/מודה לדירמשטח מרוצף בחצר הצ  6.2.7    

  לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות. חומר: : המגרשות של /דר בחזיתג  6.2.8    

  .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע       

  ן.אי ):הבחלק קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת (  6.2.9    

  

  מערכות משותפות  .7

  :מערכת גז  7.1  

  המתואר בתוכנית  ובמיקום ,בתאום עם חברת הגז ,קרקעי -גז תת י/צובר באמצעות כזיסידור מר ספקת גז:נה לאהכ    7.1.1    

  ה הנאת וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה      

   להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.       

  ז.בבעלות חברת הג הינםרת אספקת הגז וצנ ,/י הגז כאמורצובר מובהר בזאת כי      

  ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז   7.1.2    
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  ).3.6(סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה  7.1.3    

  

  :סידורים לכיבוי אש  7.2  

  עץ הבטיחות.ות יות הכיבוי והנחירשו לפי דרישות :לת לחץ בחדרי מדרגותהפעת למערכ  7.2.1    

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דרישות  :דוריםבמבואות/פרוזשן מערכת ליניקת ע  7.2.2    

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

  ת יועץ הבטיחות.שות הכיבוי והנחיושות ר: לפי דריכולתןעמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ות  7.2.4    

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

  

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

  ות הכבאות.ות רשוכמות לפי דרישמיקום  פרטיים, או                
  

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.שות לפי דרי: ת מרתףבקומאוורור מאולץ   7.3  

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

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

             הכניסה דלת ליד הקרקע ומתבק ימוקמו הדואר תתיבו מיקום: שגוי.  לדואר 1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :ארדו בותתי  7.6  

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

 : מיתקנים אחרים  7.7  

  דר/ים לשימוש כלל ח חלקים משותפים),ב(רה תאו ים, מערכותמאגר משנאים,  ח., ת מיםסניקה ומשאבוות ערכמ    

  תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  נים סמוכים,יין ולטובת בניבבני הדיירים    

  

  חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

  רשות המקומית.לפי הנחיות ה: חצרל פרדנ מונה מיםיש; : לבית ראשימונה מים : יש; מים מרכזיקו ר לחיבו  8.1   

  יש. מרכזי:חיבור לביוב   8.2   

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

  .וניםדירה לחב' הטלפחיבור הכולל הבניה (בקשה להיתר): לא ן וכנותבהתאם לתקנות ה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים  8.4   

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

  פועל ם בצועעבודות שביבמחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תפיתוח כללי הגובל במגרש  8.6   

  .באחריות החברה יעשה ע"י הרשות המקומית אינם    

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

  .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה    

    

  רכוש משותף  .9

  :תיאור הרכוש המשותף  9.1  

  כר.המ ניתבאם סומנו כמשותפים בתוכ: מקומות חניה משותפים    9.1.1     

  יש.: )חלקית וחהפת ם,ועמודי ת כניסה(קומ חלקית קומה מפולשת  9.1.2     

  לפי החלטת בחברה.: ותינם צמודים לדירמחסנים שא  9.1.3     

  .: ישמבואה (לובי) בקומת כניסה  9.1.4     

  יש. : מבואה (לובי) קומתית  9.1.5     

  בכל בניין. 1(מספר):  חדרי מדרגות  9.1.6     

  בכל בניין. 2: מספר מעליות: יש; מעליות: יש; יתמעליר פ  9.1.7     
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  יש.: מיתקנים על הגג החלק התפוס על ידי פחות: לגג משותף  9.1.8     

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

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

  ות, משאב חדרבות סחרור, מערכות סולאריות, משא :) כגוןשותפותמ אוו/ : יש מערכות טכניות (פרטיותמיתקנים על הגג  9.1.11    

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

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

  שותף מסומנים כרכוש מהים אחרים במפרט זה, פרקט בכמפור: מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף  9.1.13     

  מכר.יות הבתוכנ      

  

  ש המשותף:ן להוציאם מהרכושאי )מיםיבאם קי( חלק/ים  9.2  

  , (מילוט).י מדרגות/חדר  9.2.1    

  קומה טכנית.  9.2.2    

  גישה לחניה משותפת.  9.2.3     

  לובי בקומת כניסה.  9.2.4    

  לובי קומתי.  9.2.5    

  על הגג. )המשותפים( מדרגות אל המיתקנים השוניםדר מח גישה  9.2.6    

  ל חדר מכונות.ישה מחדר מדרגות אג  9.2.7    

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

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

  .מעליות  9.2.10    

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

  ף.החברה כרכוש משות ו ע"יככל שיוגדר: חרחלק א  9.2.12    
  

  ףבית משות  9.3  

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

  י של התקנון המצו ו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהדעתשב המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או       

  אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על לכלול במפרט או לצרף לחוזהיים להלן, חייב מן העניינים המנו המתייחסת לעניין       

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף;  )1(       

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;  )2(      

  ם בקשר אליו;חויביף ובשירותים המשיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשות  )3(      

  בית המשותף;ות בדבר ניהול הסדרי קבלת החלט  )4(      

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

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

  המשותף.   ן יחולו על הביתוי לגבי אותו ענייהוראות התקנון המצש       

  

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:  9.4

  של כל ) לשטח 5ף סעייהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה (כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א'   

   כפי שיידרש על ידי כל רשות  ף,ישום הבית המשותפרט אחר הקשור בר ון ביחס זה או בכלל תיק, זאת בכפוף לכיחידות הדיור בבניין   

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

  ).6ם במפרט זה פרק א' סעיף דרתכהג(
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  ניהול הבית:בדבר י קבלת החלטות סדר  9.5

  .1969 -טהמקרקעין התשכ" על פי הקבוע בחוק יהיה  

  

  :שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו  9.6

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

ל אחזקת ההוצאות הקבועות שחלקן היחסי ברכיב שלום בתיחויבו פועל היה בידי המוכר ולא יעשה בהן שימוש בן תבה דירות שהחזקה

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

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

  
  :זרו לרכוש המשותף)או שיוח/המשותף (ורכוש קים המוצאים מההחל  9.7

  כניות המצ"ב ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתמהרכוש המש יוצאו, בהסכםרוע מהאמור בעניין זה מבלי לג       

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

  החברה.תף לפי קביעתה של המשו דו לדירות בביתום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמבתחה שמקומות החני .א

כל השטחים שהוצאו מהרכוש וכן החברה.  תף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה שלצאו מהרכוש המשוהמחסנים יו .ב

  המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף.

  לעיל). 9.2.9אמור בסעיף ק כהחלמרפסות וגגות (למעט  .ג

 רכוש המשותף. צא מהמו  (באם קיים) חדר השנאים .ד

 ין עיר נוספת החלה ו/או שתחול על       ירו לבנייה במגרש לפי התב"ע, ולפי כל תכניות בנאושרו ו/או יאושזכויות הבניה אשר כל  .ה

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

שבבעלות המוכרת  ות והמחסנים לתאירות, יוצמדו החנית ו/או המחסנים לדהחניולא יוצמדו כל  ככל שבעת רישום הבית המשותף .ו

 כמפורט לעיל.

  

  

   ____________      ____________      ____________  

  חתימת המוכר        תאריך              חתימת הקונה          

  

  

  

  שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.ים וספמסמכים נ  נספח א'
  ואזהרות.ות כללי הערות  נספח ב'

  .יכוייםטבלאות זג'       נספח 
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  מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות – 'נספח א

  

  תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:  10.1   

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

  המשותף בקומה.הכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מקטהדירה בקנה מידה לא ת הקומה בה נמצאת תכני  10.1.2     

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

  ותף ת סימון הרכוש המשהכולל 1:100 -טן מלא ק רתף בקנה מידהמת קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומות ניותכ  10.1.4     

  .1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  יים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרףושטחים דירת      

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

משותפת  חצרמון לת סיהכול 1:250ידה בלת היתר בניה בקנה מרשות המקומית לקה לוגשתכנית המגרש כפי שה  10.1.6     

  ינות צמודות.וג
  

  בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש יינתנו הוראות תחזוקה בעת מסירת הדירה  10.2   

  חוק המכר דירות בעניין:     

  ל רכיבי הדירה על גימורם.ת כזוקפעולות שוטפות לתח  (א)     

  מערכות מיזוג אוויר, חות, מערכות בטירה לרבות ירות המותקנות בדיהש ונעת של מערכותוקה מוקה כוללת ותחזתחז  (ב)     

  מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.      

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

  רת קשר.ומספר טלפון ליצי ספקן/לרבות שמות יצרתקנים בדירה, ות של ציוד ומערכות המוחרית אמפרט טכני ותעודו  (ד)     
  

  של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  )1( ה בבנייןרה אשר לו נמסרת הדירה הראשונמוכר ימסור לרוכש דיה  10.3   

  עניין:בדירות  מכרהק פי חו הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על    

  בניין על גימורם.יבי הלתחזוקת כל רכ פעולות שוטפות  (א)     

  מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג השירות המותקנות בבניין לרבות מערכות  לת ותחזוקה מונעת שלתחזוקה כול  (ב)     

  באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי      

  אם נדרשות. טפות ותקופתיות,שו רותאפיון ביקותדירות ו  (ג)     

  ספק ומספר טלפון ליצירת קשר., לרבות שמות יצרן/ ות המותקנים במבנהיות של ציוד ומערכת אחררט טכני ותעודומפ  (ד)    

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

  מערכות בטיחות ורת, חשמל ותקשרית, ות בלבד של אינסטלציה סניטכות המשותפמער) לAS MADEתכניות עדות (  (ו)     

  המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  ניות במבנה ובפיתוח.ומערכות אלקטרומכ      

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

  

  

  

  

  לעיל, יראו החברה  10.3ר כמפורט בסעיף רכות וחומרי הגימואות תחזוקה של המעוהור לידיו התוכניותלקבל  הראשוןסרב הרוכש  )1(    

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

  ן).נייבב        
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  אזהרותהערות כלליות ו –נספח ב'   

  ת למבנה ולדירהכלליוהערות   

  

 .בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירה רות),(כלשונו בצו מכר די הבסיסי טופס המפרטב .1

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

ם ו/או צלחת ה לטלוויזיה בכבליה בבניין מתקן הכנהתקינטנה מרכזית אם בת התקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/או אנמחורה החברה תהא פטו .3

 להוראות כל דין. פוףבכלווין, 

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

גרום לשינוי כדי ל אלה, שיש בהן ו/או פעולות כגון ו/או התקנת מערכותנייה ו הריסה ו/או בזק ו/או להיפגע עקב פעולות שתילה ו/אהינם לעלולי

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

 חלקה . החצר כולה אוקבע ע"י מהנדס האינסטלציה מטעם המוכרשייום במיקהקונה מודע לכך שבחצר הפרטית תהינה שוחות ביוב וניקוז  .5

ו/או פרלייט ו/או אחר. על הקונה להקפיד שלא לפגוע באיטום המרתף וכן  ס"מ טוף 30המינימלי ניה. עומק המילוי נמצאת מעל מרתף ח

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

 .םלמניעת קינון חרקי צוע ריסוס תקופתים ובישורשים חודרנייבעלת 

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

ודע לקונה, כי ה מוקדמת. בדיקהב מחיי פתיחה, וכו'), לכן כל שינוי (הריסה,קירות ומחיצות. ת, צפוחשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, ר ביוב,

ת, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין בר אנכית ו/או אופקיתוע

רת הביוב, מנ שוחות, צנרת ניקוז, נרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביובצגון: ד כועוהמשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות 

כדומה, בדירה, המחסנים, וחצרות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, מל, טלפון, תקשורת וואוורור, קווי חש מ.א.

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

 רות.ה החלל בהן הן עובאת צורת ו/או גוב וישנו

וכן התחמצנות מינרלים (ברזל)  ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,יתכנו תופעות טבעיות כגון: הובכפוף לתקנים, יצוף וחיפוי באבן טבעית, בר .7

 .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

יטום פינות שיפולים לא יבוצע ק בחיפוי קירות ו/או. תקנים הישראלייםדרש בות לא פחות מהני ובריצוף יעשו מרווחים (פוגות) במידיפובח .8

 .(גרונגים)

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

 לקונה. הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה ע"ירה עבודות בדי יבוצעולא  .10

לכלים אלו כאמור  המינימליים ת הנדרשות ובמרווחי הגישהעלולה לפגוע במידו, לאחר קבלת החזקהה סניטריים ע"י הקונכלים החלפת  .11

 מידות אלו.ה מריג. למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לח3 חלק 1205ת למתקני תברואה) ובת"י בהל"ת (הוראו

משרתים כלל הבניין. ברי צנרת ואוורור, הונמכות, קורות ומעכול שיהיו תקרות מי ריםרכשו ע"י הדיייש (ככל שקיימים), במחסנים .12

 ונפרד למחסנים בלבד הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף

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

 במפרט. הקבועפחות מן 

) Aונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי שרמת הרעש שלהם לא תעלה על (מיזוג האוויר ע"י הקו ויותקנו מערכות באם יסופק .14

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

 .אקוסטיקההנחיות יועץ ה

ד חיצוני של הדירה ו/או הפוגעים בחזיתו או במראהו או ע כל שינוי הנוגע לצו איסור מוחלט לבציר שהוסבר שחל עליה מצההקונ .15

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

או פעולות כגון אלה, ו/ הפרדה בין דירות שקועים בתוך קירות פלזמה וכד', T.V מסכי רמקולים, התקנתהתקנת מערכות, לרבות 

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

 אלו.ולות ושינויים כלשהי לנזקים ולתלונות שיהיו בגין פעות חרילמוכר לא תהיה א

פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו זק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, ור או נת כלשהי לאובדן, מחסיהיה אחראי אחריו מוסכם כי המוכר לא .16

וע העבודה בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצות חריכל הא ,ע"י הקונה לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן

 ונה בלבד.ת הנ"ל תחול על הקוהאביזרים והתוספויטים הפר,

המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת  יש כי יש לאוורר המרחבחשוב להדג .17

 .וי המרחב המוגןהם עשקירות הבטון שמים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא ברגטבאג אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 
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מוקם חלון/ דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל הדיירים בקומה בעתות חרום לצורך מעבר בכל קומה בבניין, י תכן ובאחת מהדירותי .18

 חירום יאפשר אתא ייקבע סורג קבוע בפתח זה, וכי בעת י לב כומילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/ דלת החילוץ, מתחיי

 דלת החילוץ.ר בדירה אל חלון/ המעב

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

 ו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט.קבען יחניות, מחסנים, ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומ

(מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל עוברות צנרות יתכן והמחסן או החניה,  אודירה, ה תך לתקרובסמוקירות  ברצפה, .20

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

ל חשבון שטח המגרש, בהתאם ד') ימוקמו במגרש ועטל"כ, גז, ביוב וכונות (חשמל, בזק, ות השושוחות של מערכפילרים (גומחות) עירוניים  .21

 לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.

 ל במבנה, הועדה המקומית לתכנון ובניהפעור לאישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכבתכנון והי גז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי /מיקום צובר .22

 .ומשרד העבודה

 רוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.אפילו דרכי נסיעה המשבילים, מעברים ו ברכבים כבדים עלה נסיע .23

כל מבלי לגרוע מכמות מקומות החניה וה ות,יתכנו שינויים במספר מקומות החניה בפרויקט ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשוי .24

 לולה בממכר.הכ

 .תת קרקעייםגפ"מ), למרתפי חניה עים בגז פחמימני (כניסה לרכבים המונורה האס .25

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

תכנון, בהתאם לאילוצי ה, שום וחלוקה סופייםיך ריושינויים בתהל הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות קיםהחלגבולות המגרש, הפיתוח, ו .27

 הרשויות. שותהביצוע ולדרי

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

 ו דרישה ו/או זכותתהיה כל טענה ו/א כש לאיקול דעתו ולרולן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשהקבה. הושלם, לא תתאפשר בחיר

 בות בחירת הקבלן.בחירה או החלפה בעק

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

 
  ,לעיל הוראות") לבין המפרטאו המכרז (להלן:"הו/ הקוגנטיות הדיןראות הוהחוזה ו/או  במקרה של סתירה בין הוראותכמו כן-

  . תגברנה ההוראות.
 

__________  __________  
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   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו
  
  

  הערות מיוחדות

   08.12.2016  -  10ן מהדורה למשתכוהשיכון, מחיר במפרט המחייב של משרד הבינוי נדרשים ק הור אלו הינם אך ריכוז זיכויים .1

  ם מע"מ. כוללי להלןהנקובים  המחירים .2

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

  .ביום החתימה

  ל דין.פי כ ר לזכותו זו עלהאמור תתקבל כוויתו מועדהדירה עד הש רוכעת אי הוד .4

ו/או גורמים לעיכוב וק ובתקנים ו/או פוגעים בבטיחות בחבדרישת הרשויות ,מדים רו שינויים שאינם עויודגש כי לא יאוש למניעת ספק .5

  בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.

, התקנת ק החברהבחים אחר שאינו ספפק מטר) להתקשר עם ס,ובחירת הרוכש (הדיימטבח המתוכננים הות רונניצול זיכוי בגין א .6

  לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו. טבח תתאפשר לרוכש רקהמ

בו כסיום יחשם, מה התקנתיהנמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתי /ביוב,מיםתקשורת/למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/ .7

  .מהאמור במפרט המכר יכומימוש זכותו לזיין הודעת רוכש על ר לענלחוק המכ 6קון כמשמעותו בתי הפריט"התקנת "

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

 מוכרת הקונה עלוהמפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/ הים מחרמימש הקונה בפועל את זכותו לזיכויים, מהפריט/ים המתו .9

  במפרט המכר.ר כשינויים מוסכמים ם שבצע הקונה כאמוזה, יראו השינויי נספח
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  : מקרא

  יחידה.  - יח'

  מטר מרובע.  - מ"ר

    מטר אורך.  -מ"א

  חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  - קומפלט

  פריט אחד בודד.  -פריט
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד - , רחצהטבחת מנושא: ארונו
  

 סעיף
במפרט 
  המכר

 אורתי
  ומר/ח

  עבודה
 יח'

יר זיכוי מח
חליח' בש"

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון תחתון/עליון, ( לכלל ארונות המטבחזיכוי 

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

 4,881 ---  ---  ---   קומפלט

3.3.3 
לפי ור אינטגרלי), . כולל כיכלליארון רחצה (בחדר רחצה 

 .תיאור שבמפרט המכרה
 600 ---  ---  ---  קומפלט

  
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד -ועות שרברבות ואביזריםנושא: קב
  

  
  רות:הע

  יט+ התקנה.כל המחירים כוללים זיכוי פר  .1

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט יאור במפרט המכר.הת לפיסוללת ברז לכיור רחצה,   3.6

3.6  
פי התיאור במפרט ,  לנטילת ידייםר לכיו סוללת ברז

 מכר.ה
   80 פריט קומפלט

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

3.6 
,  לפי התיאור במפרט (אינטרפוץ) סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 פריט קומפלט
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  ביםבגין זיכויים/חיו מחיר - שמל/ תקשורתשא: חנו
  

סעיף 
במפרט 
 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 פריט קומפלט  נקודת טלפון 

  
  

  :ל/תקשורתהחשמ לטבלאותות הער
  במפרט המכר.), 5(טבלה  3.7סעיף ערות כלליות לאחר .ראה ה1
  מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. חשמל/תקשורת . מחיר המחירון2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      יךתאר           חתימת הקונה     


