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

  16.12.19 כון:דתאריך ע
  
  

  1ארק פרץ בוני הנגב בפ שם האתר:

  חדרים 4 מס' חדרים:

  *G,G :דגם

  קרקע קומה:

  1,16,31 :(זמני) דירה מס'

  1,2,3 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               

  ירה.הדר ואית  :4 יףסע              
  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               
  הבנייה.כנן תיכל מי אדרפרט  :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 

  לתות, חלונות ותריסים.מת דירש ,)3ה בל(ט   :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 
  .)5.1-5.3חות בדירה, במחסן (ובטי וי אשי כיברדוסי  :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 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     

  ).8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית (  :8סעיף 
  .משותף ושרכ  :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     
  ית.הב  להחלטות בדבר ניהוסדרי קבלת  : 9.5סעיף     
  שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.   :9.6 סעיף    
  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 G  ,4/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -ונת הפארקשכ:רשם האת

  __דירה מס':    

  קרקעקומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  121מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

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

  ים שונים)יכווזי םין חיוביניבע

 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 רש:גמ, (בחלק) 1ה חלק 23860(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'  ____,קומה מס' ב _,___רה מס' יד  .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  ,רפסת שירותמ, )דש נפרשימו ית(ב יםאורחשרותי  ,(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 בין הדירריד פקיר 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  פני הקיר –" וץחים של קיר ניויצהחפניו "  )2(        

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

  טחים המשופעים והאופקיים; המש לאופקי 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 סעיףרו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירהשיעו  )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        

 (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      

  .___ מ"ר-יש, כ: )4( רבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר');ל 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      

  .רה)צפת הדיר ממפלס מוכהניתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה (נית המכר. כתוב כמסומן :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     

   םירה הגובליהדשל קירות ת ועל פניהם החיצוניים של המרפסהבנויים ים קמעה ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ אוהעובר       

  במרפסת.       

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

  שיש בה כדי להשפיע על  להוהן מחוצה  עהקרק בתחום ןה הילמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלש       

  .משת לשסשיפת המרפח       
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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     

  יכלל שטח הקיר במלואו.יבשטח משותף  בלגוהקיר; כאשר קיר המחסן רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל       

  ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי וא בין קירות החוהכל ח, הוא השטףרתשטחו של מ  .3      

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

  ייכלל שטח הקיר במלואו.ף טח משותגובל בש       

  המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יאת שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סט, ללוכ חצרל ה שחטש  .4     

  לבין השטח למעשה.       
  

  סטיות קבילות:  .7   

  ה ממפרט זה:יטיכסהמפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן הסטיות      

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

  לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף        

  א ר זה ובתנאי שלמה מתיאוהתאאי  וות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד        

  לעיל. 6-, ו5(למעט שטח חצר), המפורטים בסעיפים רים חה ושטחים אירמשטח הד 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)(     

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

      

  א.ד כהן בע"מ"):האדריכל("להלן " קשה להיתרך הברשם עו  .8

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

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
  
  

  ע"מא.ד כהן ב ):"סהמהנד(להלן " שם האחראי לתכנון השלד  .9

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

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
 

  

  תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב.
  

  א ישנו אתלש איבבניין, בתנ וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א     *  

  .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית     

  .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  התקן הישראלי כות יהיו לפי דרישותהמלאווצרים ל המכ  *  

        

  תיאור הבניין  .1
  

 לליםכווהמגרש אחד בם איהנמצ ). B ,1B ,C ,1C ,2C, 1E( דומים בניינים 6אחד מתוך " גבוה" רב משפחתי בנין מגורים    1.1   

  ).B ,1B ,C, 1C(ם מתחת לבנייניקומת מרתף משותפת       

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

  ;גורים בלבדלמ, הכוונה (*)דירות בבניין; דירות למגורים 1E: 11 ןייבבנ, דירות למגורים B,1B,C ,1C ,2C(: 15( בנייןכל ב     1.2              
  

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

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

  

  B ,1B ,C ,1Cיינים מתחת לבנ קומת מרתף
  

  וריאכינוי או ת
 קומה

ת/מעל תחמות מקו

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

  מרתף קומת
  1 -  --- 

מבואות, חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

 מאגר מים וחדר משאבות,מדרגות,  יחדר

 ת לפי דרישתוניטכמתקנים ומערכות 

 המתכננים והרשויות.

  

ממוקמות ה יתכן ומערכות שונות

רתו גם בניין/ים סמוכים ישיין נבב

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

מיקומם הסופי של המתקנים 

והמערכות בקומות השונות יקבע 

  לפי החלטת המתכננים.

 

  :B ,1B ,C ,1C ,C2בבניינים   

  

  ורכינוי או תיא
 מהקו

חת/מעל קומות מת

  כניסהקומת המפלס ל

 )(ד הקובעת לבניין

ת ומספר דיר

  הומבק
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

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

מתקנים ומערכות , , חדר מדרגותמעלית

  טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

 1-3 מגוריםקומות 
3  

 מה)קו כל(ב

מעליות, חדר מבואה קומתית,  ,מגורים

פי ל ניותכות טומערכ יםמתקנ, מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

 2 4 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 5 (פנטהאוז)

, חדר מעליתמתית, מבואה קו ,םיורמג

כניות לפי ט מתקנים ומערכות, מדרגות

  מתכננים והרשויות.ה רישתד

 

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  סך הכל קומות 
  למגורים

 
6  --- - -- -- - 

  ומות סך הכל ק
 B ,1B ,C ,1C  7לבניינים 

  סך הכל קומות  (הראשי). ליוןהעהגג  נכלל לא ותומבמניין הק
  2C  6 ןלבניי
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  :E1בבניין 

  

   :והבהרות הערות

  בניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה ל ובעתקא הכניסה ההייזו מהכניסות לבניין, יש לציין א אחת היסכנמ יותריש במקרה ש  )א(

  (בקשה להיתר)].    

  מתן שרות  לאפשר או ת מיקומם,לשנוף או םהמתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעוד או הנחיות ההחברה זכאית לפי שיקול דעת  )ב(

  מותקנות. אלות ערכומומחות בהם ג חדרים ו/או ארונות ו/אוהקצאת לרבות  כים,מבנים סמול גם באמצעותם   

   לתמקובה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטההקומות בפועל עשוי להשתנות כגון כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי  )ג(

  .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'    

  

  )ראשיים( פיםמשות מדרגות יחדר  1.4   

   עד למפלס הגג.ו (באם קיים) מרתףממפלס קומת מקורה : דר מדרגותח ן כלואפי; 1 ייןבנבכל המדרגות  ימספר חדר      

   אין.: חדרי מדרגות נוספים     

   ,6 )ללא מרתף( C2ן . לבניי7לבניינים עם מרתף :  ל מעליתחנות לכהת פרמס; 1: בכל בניין מספר המעליותיש;  מעליות:  1.5   

  .5(ללא מרתף)  E1לבניין     

  אין. :(*)שבתמנגנון פיקוד   .6: ל בנייןבכ ליתעל מסעים לכנומספר      

  .אין מר:עמדת שו  1.6   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 2 עקרק ןלבנייקומת הכניסה 

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

חדר , מחסנים, , חדר מדרגותמעלית

ותף לכל ששת לרווחת הדיירים (מש

), B,B1,C,C1,E1מגרש הבניינים ב

יות לפי דרישת ערכות טכנמתקנים ומ

 המתכננים והרשויות.

-- - 

 1-2 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , תורגמד

  רשויות.דרישת המתכננים וה

 

-- - 

 2 3 מגורים קומת

 רמעליות, חד, מבואה קומתית ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , תגומדר

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 4 (פנטהאוז)

, חדר מעליתמבואה קומתית,  ,מגורים

טכניות לפי  ומערכותים קנמת, מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

- -- 

  ןגג עליו
 ---  ---   (ראשי)

 םיות, מתקניארחדר מדרגות, מערכות סול

ות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי רכומע

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

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

 (הראשי). העליון גהגל נכל לא במניין הקומות  5  סך הכל קומות 
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  :(בכל בניין) חומרי הבניין ועבודות גמר  .2

  
  .תבת ו/או משולו/או מתועש רגילה: שיטת הבניה; מהנדס השלד תכנית פיל שלד הבניין:          2.1

  ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי .םבטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי ו/או ויןזבטון מ :מרחו: ת קומת קרקערצפה ותקר           2.2

   .1חלק  1004שראלי מס' תקן י פיל בידוד אקוסטי: .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמיבידוד                  

    .החלקה עתהישראלי למניד החלקה בהתאם לדרישות התקן רים יהיה נגריצוף בניין המגו    

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

   .1חלק  1004מס'  ליראלפי תקן יש בידוד אקוסטי:     

   .לדהש סדי מהנחישובי לפ עובי:. נטים מתועשים מבטון,ין, או אלמ: בטון מזורחומ גגות הבניין:           2.4

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

  ת של קיר פנימי ןופבד באם מכלול מתועש, .מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ:  2.5

  .1045מס'  אליישר ןלפי תק :מיתרבידוד המהנדס. תכנון : לפי עובי .י וק תאאו בל בטון,החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי 

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

  גימור קירות חוץ:  2.6

  ניה.הביקה. הכל לפי התנאים בהיתר יח דוגמאת קרמחיפוי קש אוו/. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי /ציפוי,יפוחי  2.6.1  

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

  ם הרשות המקומית.עם אווחלוקת הציפויים בת , גוון: האדריכל יהיה רשאי לשנות סוגחיפוי אחר  2.6.3  

  

   לב, לפימשו ואו/או בלוק תאי ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות  2.7

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

  .וק ו/או משולב, גובה לפי תכנון האדריכלו/או בל וןבט: חומר וגובה: מרפסות (ככל שיש)קיר הפרדה בין   

  

  ראשי: ותרגמדחדר   2.8

, הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות לפי חישובי המהנדס עובי:שולב. או מנוי באו  מזוין ון: בטחומר: קירות מעטפת  2.8.1  

  והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

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

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

  ירוק" מטעם מכון התקנים.  בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחחומר: תקרה מוריג. הרתקגובה: ל עד    

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

הכל ד החלקה, כנג פסיםסופסים מחו יםות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטנטיים, ובעלהתקנים הרלב

  . 2279בהתאם לת"י 

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

    המדרגות.ת חדר עוצמאב: (ראשי) עליה לגג  2.8.5  

  

  : ותם לדירזדוריופרו קומתיתמבואה (לובי)   2.9

יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, נים ות פרגימור קי: מרחו: מבואה קומתית גימור קירות פנים  

  וק")  עד לתקרה.רי קןעד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי ("בעל תו ת

   ת לא יבוצעמכ(במקרה של תקרה מונ ן ירוק")("בעל תו תק בין סינטטילמ: טיח + צבע חומר: גימור תקרה  

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

  לבד).בי ונ: פח צבוע בתנור (צד חיצארונות למערכות: כמו מבואה קומתית . פרוזדורים לדירות
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   :בכל בניין ראשית מבואה (לובי) כניסה  2.10

פחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי ן), לורצלפאו גרניט  ילאבן נסורה או קרמיקה (רג: חומר: םרות פניימור קיג

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

  או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנהת פוליסיד מוגד מלבין סינטטי: טיח + צבע חומר: תקרהגימור 

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-יפחת מ דד לאח בוישטח ארולן רצאריחים מסוג גרניט פו אבן נסורה (שיש) אוחומר: : ףצורי

  .למניעת החלקה

, בחזית 816קנות התכנון ובניה ות"י תי לפתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום 

  מית.והרשות המק שתחיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרי מספר בניין הבניין יותקן

  : פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית. דורים לדירותפרוז

  כו'). פוליסיד (למעט גומחות, ארונות חשמל, מים ו מתוגקורות ותקרה טיח צבוע בצבע סינטטי ד פרוזדורים למחסנים:

  פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד). רכות:ארונות למע

  התקנים.   סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון במלבין צבוע בטון : גימור קירות חניה :ורהיה מקר חנמעבודות ג  2.11

    תקנים.תקן ירוק" מטעם מכון ה ו"תל במלבין סינטטי, בע: בטון צבוע חומר: גימור תקרה  

  ,.בתתלשמ או באבן לקמוח בבטון יעשה החניות או המרתף רצפת רמוגי: מקורה הגימור רצפת חני  

  .6.1.3: ראה עבודות פיתוח סעיף ור חניה חיצונית לא מקורהגימ  

   :חדרים לשימוש משותף  2.12

  .)חדר/ים טכניים (ככל שיהיו  

ארונות חשמל,  (למעט גומחות,ים. ם מכון התקנסינטטי דוגמת פוליסיד, בעל "תו תקן ירוק" מטעין מלבע : טיח + צבגימור קירות  

   ו/או משולב,. ו/או תקרת משנה במלבין סינטטיו/או טיח צבוע  מלבין סינטטיצבוע בי טבעון טב :הרגימור תק. )'מים וכו  

  או משולב. ןצלוראו פ: בטון מוחלק או אריחי קרמיקה או טראצו גימור רצפה  

  
   :הערות

  ים.נם מכון התקטעצבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מ בבטון וא פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

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

  
  

  מערכת אינטרקום ומחזיר  שלטת על ידיבעלת פתיחה הנ וזיגוג) אלומיניוםהמבואה ( במכלולב לושמ: יש, ןבנייכל לדלת כניסה   2.13

  .)3.7.8 ףם (ראה סעיקו, כולל אינטרשמן

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

  הקרקע. תומבקמדרגות דרומי 

  י אש.ישור כיבוובא תועץ הבטיחוי תאוטומטית באש או סגירה ידנית, לפי החלט עשן, סגירה דלתות חדר מדרגות: דלתות אש/       2.14

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

    אין.  :ימתדלתות לובי קו  2.15

  .יש: יםפמשות קיםחלו חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ות קומתיים,רגות, מבואדמ , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה  2.16

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

   .דרגותדלקת  אור בחדר המלה               

   ל.האדריכון תכנ יבגוון לפ  ד)החיצוני בלב פח מכופף צבוע בתנור (בחלקם ומים: חומר:ארונות חשמל, גז   2.17

  או או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל מחסן,  חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד, :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

  .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יחסן אליו משויך המ תיירלמונה הד

  של הבניין/ים לפי  ל הרכוש המשותףת החשמל שמערכמהזנה  יש. :תלמערכות אלקטרומכניות משותפולתאורה ושמל חיבור ח    2.19

  בניין/ים  וישרתו גם יןניבבו/או ימוקמו  /ים סמוכים(יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו בבניין  החלטת החברה   

  ות השונות)., בכפוף לאישור הרשויסמוכים

  

  



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 

31  מתוך 10 'עמ  16.12.19תאריך: /  121 /מגרשGן / דגם כר למשתכמפרט מ/  באר שבע -1פרץ בוני הנגב בפארק ני הנגב / פרץ בו / ת הבניהיכולאמסד 
 

  )פרטי זיהוי –תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א'   .3
  

  רה*:גובה הדי  3.1  

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

  מ'; 2.05 -מ ות: לא פחגובה חדרי שרות ופרוזדור    

  מ'; 2.05 -ות מלא פח: *גובה מחסן דירתי (באם נרכש)    

  מ'; 2.05 -ות מפחלא : *גובה חניה מקורה (באם נרכשה)    
  

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

  פחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.יא ל הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנות   

  

  תה.ים אושמשמהדים לה או צמבדירה ובשטחים המו וגימוריםרשימת חדרים  – 2ה מס' בלט  3.2  
  שלאחר טבלה זו). /הבהרות, (ראה פרוט יתר בהערות    

  

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

 (בס"מ)

  )4(י ויפוח )3(ריצוף
מידות אריחים (בס"מ)

  ריצוף
/ מ"א מחיר לזיכוי למ"ר

  ם חדשיםבשקלי
 הערות

 רוט בהערות בהמשך.ראה פ  אין )3(ה אר )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון כניסה

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

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

. ון תחתוןשטח ארמעל מ ס"מ 60-כ
  .ם)(באם קיי למעט אזור חלון

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

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

 .רות בהמשךראה פרוט בהע אין )3(ראה  )2( ראה)1( וןלוקי בט, בוןבט פרוזדור

 .הערות בהמשךראה פרוט ב אין )3(ראה  )2( הרא )1( בטון, בלוקי בטון חדר שינה הורים

  חדר רחצה הורים
 (מקלחת)

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

ילי בעל ראקע ומעל טיח + צב לפחות.
  ק" מטעם מכון התקנים."תו תקן ירו

 בהמשך. ערות רוט בהראה פ 
  ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה )1( קי בטוןבלו ,בטון נהשי רדח

 ממ"ד
  בטון מזוין 

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

  (כללי) רחצהר דח
 (אמבטיה)

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

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

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

)1( בטון, בלוקי בטון שרותי אורחים

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

על טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן מו
  נים.קעם מכון התמטירוק" 

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

הערה  מעקה: ראה פרוט בהערות אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון מרפסת שירות
 .ךמשבה

  .2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  ןאי )3(ראה  2.6ראה סעיף )1( בטון, בלוקי בטון רחבה מרוצפת
 ת בהמשך.הערובגם פרוט ה רא

  3.4ראה סעיף  אין  אין  )2( ראה )1( בטון, בלוקי בטון  סתור כביסהמ

  דירתי מחסן 
  )שהוצמד(ככל 

 )1( בטון, בלוקי בטון
ע צבקירות גימור  .טיח
. גימור תקרה סיד יליאקר

 סינטטי. 

 גרניט פורצלן
לטת מחסן לפי החעובי קירות  אין

חברה ה ממצג  האדריכל/המהנדס.
  נההקו תבחירל
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  לטבלה:והבהרות ערות ה
  

   טפת הפניםעשמן נית ככל שיהיו כאלה -/ מתועשים למחצה(בדופן פנים של קירות מתועשים בלוק תאיבטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות  )1(

 . בידוד1045י בת" תונטית לרבולואו בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרבלוקי גבס  של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס,

ייבנו בחדרי רחצה  תרמי של בנייני מגורים). קירות הפנים (חלוקה פנימית): יהיו מ: בטון/ בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי גבס.

  בטון".  וקיע"י היצרן או בל"עמידים למים" המוגדרים בלוקים מות ירהק
באם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או  העורף. פקודי הנחיות ד לפ"בממ .נטייםווודרישות התקנים הרל : טיחגמר קירות  )2( 

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

  וק" מטעם מכון התקנים הישראלי. "תו תקן יר כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי : לבן.וןוג. ליצביעה בצבע אקרי   

  לבן. גוון: או חומר דומה. פוליסידמת סינטטי דוג ידבסה עצבי . טיח :תמר תקרוג

  , R-9בדרגת התנגדות להחלקה ות יוודרישות התקינה והחקיקה הרלוונט התנגדות להחלקה, 2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י : ריצוף  )3(  

  שאחת  דוגמאות/גוונים לפחות 3 - וף ושל ריצת רודס 4ן ה מביירלבחלכל מידת אריח יוצגו לקונה ט פורצלן. , שיש, גרניאריחים מסוג טראצו    

  תה מהנדרש לחדרים ופחה ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהי 33/33 -  ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות ניטרלי.  - מהן היא בגוון בהיר     

  שתציג  מא/גוון/מידה,מדוג מאחתתעשה  כשהרו בחירת . ורחבה מרוצפת ת שירותם, מרפסושירותיחצה בכל הדירה למעט חדרי ראלו.     

   החברה או הספק, שיבחר על ידה.    

התנגדות להחלקה,  2279 "ית העומד בדרישות ס"מ, 33/33 -במידות כ. סוג א': ומרפסת שרות שירותים ,ריצוף בחדרי רחצה -    

גרניט  טרצו, שיש,וג ם מסי, אריחR-11ת וברצפת תא מקלחR-10 דרגת התנגדות להחלקה לוונטיות ובודרישות התקינה והחקיקה הר

 י.רלניט - לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר דוגמאות/גוונים  3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין  פורצלן. לכל מידת אריח יוצגו לקונה

או החברה ג שתציהרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירתאלו.  דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים 

   שיבחר על ידה.פק, סה

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

תעשה ש בחירת הרוכ אינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.גת ההחלקה שהמתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדררלי. ניט - בהיר 

  (במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים). פק, שיבחר על ידה.הס ג החברה אושתצי ממבחר
ניטרלי.  –ן בהיר הן היא בגוודוגמאות/גוונים שאחת מ 3מבין לפחות  ת הרוכשבחיר. ל-  סוג א'. קרמיקה :שירותיםו חדרי רחצה חיפוי  )4( 

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

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

ס"מ ללא  33/33- כ ,ס"מ 20/50- כ פותכן במידות נוסרט ופת דומות למדוהמוכר יהיה רשאי להציע אריחים המי הקונה בהסכמת לי).אקרי

רות. הקירות, הרצפות יהקר לצנרת גלויה תבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמ כל שינוי במחיר הדירה.

  דרים סמוכים.לחלקי בניין/חמים  מניעת מעברל ות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטייםמו לפי הוראוהנקזים באזורים רטובים יאט

שאחת  םניוודוגמאות/ג 3בחירה מבין לפחות ס"מ,  20/20 - ו/או כס"מ,  10/20 -במידות כא', סוג  –חיפוי קירות קרמיקה : מטבחחיפוי ב   

לכל אורך  פחותלס"מ  60בה גוב   ג החברה או הספק, שיבחר על ידה.שתצי ממבחרתעשה  ניטרלי. בחירת הרוכש –מהן היא בגוון בהיר 

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

  אקרילי.  : טיח + צבעמ' מעל הריצוף). מעל החיפוי ובקירות 1.50(גובה  הצפהרהקרמי ועד 

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

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   הערות:  

  רות לבחור תינתן האפש אך ורק ממבחר של ספק אחד ולא י בחירת הרוכש תעשהכש דגלמניעת ספק יו –בחירת הרוכש/דייר   

  י החברה.ו ע"רמאלו שנבח גםמוצרים שונים מספקים שונים,   

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

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

  .מס" 2 -עד כ םחללים סמוכיבין ל ומרפסת שרות, חצה, ממ"דירה, חדרי רבכניסה לד – הפרשי מפלסים  

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

  וין בטבלה.רות יעשה לגובה המציהקי גובה חיפו  - חיפוי קירות  

  לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 - רכם פחות משאו תוינות קמורפ באם יש ,PVCמפרופיל אלומיניום או  פינות יבוצעו –וי פרופיל פינות בחיפ
  עי,בט רומשהאבן היא ח ...יש להביא בחשבון ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -אריחי אבן טבעית (ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי)  

ת מערכבם המשמשים חיגוון הלוחות או הארי, נאמר בתקן זה...סף בנו. ומרקם גידים והבדלי גוון עלולים להיות בו נימים,ש

  .שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקה יהיההזמן, ולפיכך  ה עםמשתנ הרצפה 
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  צוף בדירה.ברה ע"ג הריש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החספק יודג תיעמנל - ליטוש/הברקה  

  ו/או  פלדה ו/או ) עץ ו/או בטוןייב בסימון בתוכנית המכרמבלי שהדבר יחן, ויהחברה להתקר ככל ותבח( – , קורה/ותרגולהפ  

  משולב,   

 בגב ארון מטבח, ארונות למערכות וחזיתות מחופים, תרוקילמעט בשולי ס"מ לפחות,  7בגובה (פנלים) מחומר הריצוף  –שיפולים   

  רונג).(גפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות כניים. חיואזורים ט  

   לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים (פוגות)נדרש , באבן טבעית וקרמיקהנים לריצוף י דרישות התקלפ – )(פוגות םוחיומר  

  מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו   

  
  רחאו במסמך א  ועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זהל יותקנו בפוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיכי צי רבהמו(

  כישה).רף להסכם הרצוש 

  ארונות:  3.3
 ,ורכיהארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של ה ארון מטבח תחתון:   3.3.1  

  שמל להצתה), הכנה למדיח כלים. ול ונקודת ח(כולל: פתח, נקודת גז לביש הכנה לכיריים מובנות

  . MDFהיו מעץ מעובד (סנדוויץ'), וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ מעובד (סנדוויץ') או רון והמדפים יף האוג                    

  מעל    ס"מ לפחות 90 -כדה יהיה סף עליון של משטח העבו ס"מ לפחות. גובה  60-כיה הי ת,, כולל חזית הדלתו עומק הארון    

  ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון.     10-ובה של כבהה (סוקל) בגן הגובתחתית האר. סף הרצפה           

  עומקו. ו ולכלהבגול ס"מ לפחות לכ 60רות ברוחב יהארון יכלול יחידת מג           

                    5וך ש מתכלבחירת הרו. קהייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ידיות:ה". ינפתרונות פיותקנו " ות הפינה של הארוןביחיד

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

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

     ראה נספח ג' המטבח התחתון:רון אבעד זיכוי ל מחיר    

          

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

 יםעם שולי), לפי העניין  1,2 (חלקים 4440י דרישות ת"ל פולימרית (כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך), העונה או יתטבע

יותקן קנט  המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחהארונות בכל היקפם. מ ביחס לחזית ס" 2 לבהבלטה ש

כל עם עיבוד בחזית המשטח כ תקנה ללא קנט מוגבהדיף העלהי שאעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר (הקונה ר

  ה). וע זצבגין אי ביי . לא יינתן זיכולל אף מים בכל היקף המשטחהנדרש כו

   פי ארון המטבח חלק תחתון,למידות: 

 3בפני הקונה  יגתצמגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר לבחירת הקונה מתוך  גוון:    

    ד).ד אחדולא לוח בוה . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבק)ניטרלייהיה בהיר  (אחד מגוונים אלו גוונים לפחות       

      

  אין.ארון מטבח עליון:   3.3.2  

  

    ר שולחנייוכ לולהכ תלוי או מונחעץ סנדוויץ' או טרספה, העשוי תחתון  ארון (כללי), רחצה בחדר): ארונות אחרים (ציין  3.3.3  

  חות. מ לפ"ס 80 אורך  :מידות וסטה.ות מגרה/ות, דלת/ות וצירי ניראו שיש, לרבקוורץ (אינטגרלי) ניאו מחרס או       

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

  החברה.     

     נספח ג'ה רא ה:הרחצמחיר לזיכוי בעד ארון 
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              :הערות
  מחושבת מתיר (פינה ככל שקייך הקרלאוהמדידה . אורך מטר 05.מטבח ארונות  של תחתוןארון  אורך מדידת   )1(

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

    זה. אוריה מתייחשבו כסטי המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. תוונאריכללו באורך ה
ה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח צוע עצמי, על הקונובי חרונות המטבא במקרה של זיכוי עבור  )2(

  .פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה קיימים
  נים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה.ור וכו' מובתכנון הארון לצורך התקנה של מדיח, תנ           )3(

במקומות  דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו המטבח ארון פק אתלס המוכר על ,םקינלהת אשל הקונה טליהח  -

ל מים וניקוז למדיח תחת שת שושיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חללים) ולרבות ההכנות הנדר

  רוכש.את ה החברה תנחהש תקבע ובמועד ותו על פי הלוח זמנים שהחברהווח על בחירבאחריות הקונה לדהכיור. 

  

  ם לתליית כביסה:מיתקני  3.4

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

של רך מינימלי חבלי כביסה פלסטיק, באו 5כולל גלגלות,  ניצבים )םניווממתכת (מגול מוטות 2: (קטנה) מיתקן לתליית כביסה  

  .מטר סה"כ 8 -ך של לא פחות מלי כביסה באורל חבכול מס" 120של  ליבאורך מינימאו מתקן מתרומם  ,ס"מ 160  

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

   5חות ל לפוהמתקן יכל ר.זיתות המבנה. המתקן יהיה יציב ומקובע לקיינו נצפה בחמגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע ושא  

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

  5100בתקן ישראלי  מיד העומדער ומ: מחתיאור: (ככל שמתוכנן) מסתור כביסה  

יטי ר הפרעה לתליית פריווצהזה עלולה לה מזגן/ים, במקריותקן גם יחידת העיבוי של הביסה יתכן ו: בחלל מסתור הכהערה

   .אך לא פחות מהכתוב במפרט המחייב כביסה גדולים  

  

  

  

  

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

 יםה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברבסוג הפתיח : יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים,ההער  
  יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך. ות לאות ושטח החלונבדלת החופשיים  

  
  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 ב)וח(גובה/ ר 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
/ כע"כ)/ נגרר

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

 (עץ מרחו
 יום/נאלומי

מתכת/ אחר)

חה סוג פתי
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

רר/ ג/נ.ככ.ע
כיס/חשמלי/אחר)

 כניסה

1 

 להציר רגיפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 - -- ---  95/205- כ

 יורדחדר 

1 

אלומ' מזוגג
  ה,וטרינ

 נגרר כ.ע.כ

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

 --- 

 ---  --- 

1 

 נגרר כ.ע.כמזוגגמ' אלו

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ --- 

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 כנגרר כ.ע.' מזוגגומאל

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
 ב)וח(גובה/ ר 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
/ כע"כ)/ נגרר

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

 (עץ מרחו
 יום/נאלומי

מתכת/ אחר)

חה סוג פתי
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

רר/ ג/נ.ככ.ע
כיס/חשמלי/אחר)

  ממ"ד 
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א הג"
 ציר (רגילה).

 ה חוץחתיפ

1 

אלומ' מזוגג

ציר רגילה או 
  כ.ע.כ
יות לפי הנח

 אהג"

1 

 . נגרר לכיס 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. 

 ---   ---  

3ה שינר חד

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

 הרחצ ח.
 הורים

1 

 גילהציר ר  עץ 

1 

אלומ' מזוגג
  נטוי

 (קיפ)

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  45/75- כ 70/205 - כ

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 --- -- - - -- 

 ---  ---  --- 

ח. רחצה 
 )אמבטיה(

 

1 
  +   ץע

 ראו-צוצוהר/
 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  +פ)קי(

חלק קבוע 
 תחתון

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  --- 

שרותי 
 אורחים

1 
   +  עץ

 אור-צוהר/צו
 ציר רגילה

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  70/205 - כ

מרפסת 
  שירות

1 
 להגיציר ר עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 כ.ע.כ אלומ' אלומ'

  135/85- כ  ---   80/200 - כ

דירתימחסן 
  צמוד
(ככל 
  )שהוצמד

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 ציר רגילה
 --- 

 --- - -- 
-- - 

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

  

  :ואחרות טבלהל ערותה

  סכם הרכישה).ף להרמך אחר שצומסבטבלה, במפרט מכר זה או ב צויןעל רק באם (הקיים בפו

תחתית בי מרובפתיחה רגילה, הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולי 23בהתאם לתקן ישראלי מס' דלתות לבודות = ץ ע דלת .א

סב וי), (נט תה משתפלתיחפ =קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר,  אלומיניוםות יועץ החיהנלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ'  .ס"מ. 7 הדלת בגובה

: תריסים ,תכיאנ= כנף בתנועה גיליוטינה = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה (כיס) בקיר, ניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  קיפ)(דריינטוי 

= גלילה  .רתמוגב בים לאטימהשלוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין הוי פבמיליצרן), (בעובי לפי הנחיות העשויים פח אלומיניום  יםתריסשלבי ה

  . (גיבוי ידני אחד, לגלילה החשמלית, בחדר דיור) גלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמליתריס נ
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 ת/דירה תתאים לסה"כ הדלתוות הכללית בובלבד שהכמ בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאות להופיע יכולו לשני חדרים יםתפ, משודלתות/חלונות .ב

 .ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר 3הו מעל רצפה עד לי דלתות פנים יוגבושו ןבטבלה. יתכת חלונות המצוינו

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

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . או אחר לפי תכנון) מ"מ 6של רווח אויר בעובי מ עם, תלפחומ"מ  4 י(זיגוג בעוב מרווח אוויר ביניהם כוכית עםז

על ידי  ונות יותקנויות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החללגלים, ידצירים, ג ,EPDMי מגוי תקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמ

 לכל במסילות :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורףף/ים פלדה, מיניום מזוגג עם כנאלו גלון מסוה חיהיבממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

ן תקיוסת שרות הסגורה בתריס או חלון, פונה למרפמטבח באם ובבחדרים סניטריים  בחדר שרות, לקיר חיצוני מזוגגתון ו/או דלת ר חלעדהב .ד

 .)(לרפות רפפת כיסוי מכני אוורור

זיגוג קבוע המשולבים ב פתחים כןית יועץ האלומיניום. ו/או סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךה/המשמש כמעק

 האדריכל.  בחירתי "חלב") עפ"עמומה ( ה אופשקוותית יחבטזכוכית תותקן  (באם יש חלונות), ושירותים רחצהבחדרי  .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה ןתכנופי קבועות, ל ותפפאו ר/ו ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת) יעשה באמצעות חלון ככל שנרכש מחסן( אוורור המחסן .ז

מערכות , )טלסקופיתת/(פנורמי עינית הצצהסף, ונ ון פנימיטחסגר ב  5044תואמת לתקן ישראל  ,יתרב בריח )ה (ביטחון. דלת פלדדלת כניסה .ח

מ"מ  1.25ובי של עבמגולוונת מפלדה  יהבנמשקוף  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 כר.מול או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת הבחיפוי וינילפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו 

  בטחון/אש.לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות  .בחירת החברהי גוון לפ וניל,  פויצי ד"דלת ממ .ט

ו מילוי אחר שווה ערך בכל היבט לקסבורד ו/אלוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פ ה עשויה משתיכנף הדלת תהי :יםפנ ותמכלולי דלת .י

המתאים  ציפוי חיצוני מתועשצבע או פורמייקה או גמר תקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת. יים, אחר. צירים יוה, קקאקוסטי זק,חו –תפקודי 

קן ישראלי ם לתבהתאיה ת יההדל משקוף. צדדים לפחות 3-(קנט) מצופה ב נף הדלתבהיקף כ .הצדדים ישנמ ידיות מתכת , עםלעמידות במים

בחדרי אמבטיה / מקלחת  . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. האטימ יכולל פסלדלת ואם תבגמר ו עץ א הלבשות פולימרי בעל 23מס' 

פחות נים לגוו 3מתוך  מגוון דוגמאות שיוצגו לולבחירת הרוכש מתוך  ון:וג   ג בכנף הדלת.גזומ אור,-מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 ם שיבחר/ו על ידה.פק/יסברה ו/או ההח(אחד מהם לבן), שיוצגו על ידי 

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

 .תיחהפחה וכיון התיידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפשינויים במ וכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנוח שיבפת

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  /נגררת,דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת :העורף פיקודלפי דרישות  .יב

 שונים, ים+ זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים בקוטר ן אלומיניוםחלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס. חלו מעל מפלס הדירה. ס"מ

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף),לפי הנחיות (סינון אויר  מערכת התקנת צ'), וניתנים לפרוק.ת פלדה (פלנבדיסקאו מיםוחס

תקינתו הרי שמתקן הסינון, ע"י החברה ק באם סופגש שיוד ).2010(תקנות הג"א מאי  כת לפי מידות היצרן.ות המערומית. מידקמ עההפר

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן  י פיקוד העורף,ו ע"אושרונבדקו נתו תקוה

ביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל המכר לבין ההמכר ו/או במפרט  של סתירה בין המצוין בתוכניות קרהודגש כי בכל מיק ספלמניעת  העורף.

 יקוד העורף.של פ ת מעודכנותיוהתואם הנח
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אביזרים  תקנהתהצורך בעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' המידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך ירותות/קנונות/ויטריחלשל מלבני דלתות/  ,ים היקפיים למיניהםפילפרוקופים ושמכגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן   משלימים

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

  

  אה וכלים סניטרים בדירהקני תברומת – 4' מס להטב  3.6  

  לה זו)הערות לאחר טבגם (ראה     
  

  קןמית
מיקום

 יםחדר רחצה הור  שרותי אורחים מטבח
 האמבטיחדר 

 לי)(כל
  מרפסת 

  תשירו
  אחר

  כיור מטבח
  (בודדת/כפולה)

 

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- --- א' סוג

  ₪וי זיכ
  
 אין

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

 כיור רחצה

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- ולב בארוןשמ 40/50 -כ --- ---

 --- ---3.3.3עיף ס ראה 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)

 --- ---צרןת הילפי מידו לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן ---

 --- --- א' א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
  (בס"מ)

--- --- 
הוראות כל דין לפי 

 משךבהראה 
  170/70 -כ

 יה)(אמבט
--- --- 

 --- ---  סוג
  ריצוף משופע

 ת)(מקלח
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ---   ₪זיכוי 

 סוללה למים קרים
מהקיר  כיור,ם ל/חמי

  או מהמשטח

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

 --- --- א' א' א' א'  סוג

 --- --- ראה נספח ג' ח ג'נספה רא ראה נספח ג' אין   ₪זיכוי 

סוללה לאמבטיה 
  למים קרים וחמים

 --- ---  (ה)וללהס --- --- ---  דגם

 --- --- 'א --- --- ---  סוג

 --- --- נספח ג' ראה --- --- ---   ₪ יזיכו

סוללה למקלחת 
  למים קרים וחמים

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

 --- --- --- א' --- ---  סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' --- ---   ₪זיכוי 
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  קןמית
מיקום

 יםחדר רחצה הור  שרותי אורחים מטבח
 האמבטיחדר 

 לי)(כל
  מרפסת 

  תשירו
  אחר

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

 שרוולל בדופן חיצונית4"חפת
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
  והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

  כלים דיחמהכנה לחיבור
לבת בניקוז כיור ההכנה משו(

  )המטבח
 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- אין  (ברז ניל) קררנק' מים למ

 --- --- --- --- --- 1  הכנה)ול (שנקודת גז לבי

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

  :ואחרות טבלהל ערותה

  זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).טבלה, במפרט מכר ב ןויצבפועל רק באם (הקיים 

גרניט/נירוסטה,  י קוורץ/קוורץסיל מחרס/קונה, רת הילבח: ס"מ) 80/46 -במידות כ ס"מ או כפולה 40/60 -כ דות(בודדת במי טבחכיור מ )א(

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

 רה.במידות לפי היצרן/ ספק שיבחר ע"י החבחרס,  ים:ית ידכיור נטיל החלטת החברה.

(מושב)  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת. 1385עפ"י ת"י  ליטר) 3/6בלוק/חרס, דו כמותי (מונו גז שטיפה :אר. תמונח: אסלה   )ב(

  .הוסטירבעל צירי נ כבד פלסטי

 ינות ומיטת תמיכהד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפיזוק היקפי, שלמ"מ הומוגני, בעלת ח 3.5מחומר אקרילי בעובי  תהיה אמבטיה:

  מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5ן או לחילופין מפח בעובי פילי ברזל מגלוומפרו

עם שיפועים לניקוז  2279ד בדרישות ת"י ל דין, בגמר העומת כאושטח משטח המקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהור מקלחת:

  המשטח.

העבודה או הכיור, מידות ברז משטח ור וא ימוקם על מישוה ,למערב פרח: דגם: ח. לקערת מטב(כולל חסכם) ים קרים/חמיםסוללה למ  (ג)  

ת"י בועומדת כל שישנה כחות תוצרת הארץ לפ חתכשא סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כתהיינה: 

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

  , מידות על מישור משטח העבודה או הכיור והם ימוקמו  פיה ערבל: דגם: פרח/מים)(כולל חסכמ רחצהר/י ולכי, ם קרים/חמיםסוללה למי  (ד)  

ברה/ שיוצגו ע"י הח כשאחת לפחות תוצרת הארץ סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15מק לעוו ס"מ לפחות 15 -באורך כברז תהיינה: 

  .  דהקבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על י

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

   ף.ס"מ לפחות ומזל 60טלסקופי ומוביל אנכי באורך וונן, מוט החלקה מתכה צינור שרשורי, מתל

 60ן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך רי, מתלה מתכוונשרשו כולל צינורניקל  בציפוי כרום , )3רב דרך ( -מהקיר ם: דג: למקלחת

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

  /ו על ידה.יבחרשו/או הספק/ים  לןפחות תוצרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/קבכשאחת ל סדרות 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך 

ת ידית עזרב הסוללת  למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל,דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי(ויסות מים לחמים/קריםכל -

  ו חסכמים.אחת)ויכלל

  .ניל יברזוור לביוב, : חיבכוללת סלהארגז/י שטיפת אכיורים והתקנת   (ו)  

  .: לבןעותגוון הקבו  (ז)  

  . והזנת חשמל ) וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007אוג'  תיקון -(הל"ת : מים קרים, מים חמיםסה כוללתיבור למכונת כבינת חכה  (ח)  

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

  רטורה המסופקת מהרשת העירונית.: מים בטמפקריםמים   )י(  

  למניעת  שעומדים בתקן ישראלי קבועותלרכוש  ם ממבחר החברה, באחריות הרוכש, לבחור אובאם אינ -מבטיה)ית/אנקבועות רחצה (אג  )יא(  

  .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

  העבודה או הכיור. על מישור משטח = קרי ברז הממוקם  פרח קבוע. נשלף מתוך שרוולראש ברז הנשלף =   )בי(  

    חת. ם, בעזרת ידית א/חמי ויסות מים לקרים (מיקסר) = מערבל    

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

  פועל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות במייבש כביסה הליניקת אויר חם/לח, ממיבש הכביסה יש להשתמש  בהעדר חיבור נסר=ונדק )יג(

  אל מיכל איסוף המחייב ריקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדירה בוש נפלטת כמים היי ךהנפלטת בעת תהלי

  בסמוך למכונה.
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  זים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו').הסטנדרטיות (ברת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה ת בחשבון כי מערכלקחש י  )יד(

", ללא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, ומחסום הקפי מפני גלישת המים, מקלחת דמוי "גשםראש  מהאמור לעיל כגוןשינוי 

  ם הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה.אמה בין כמות המיהת איעלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב 

  לקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון חיספוס מונע הח וללתכפת האמבטיה אינה מוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצ) הואיל והשיטו(  

   הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.     

ז במקרה של כיבוי לאניתוק זרימת הגן ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לאים בסמיכות לחלונמצל )  ככל שמיקום הכיריים לבישוטז(  

  להבה/ות הבישול.  רצוני של          
  

  קנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרבהר כי ציוד ומת(מו

  הרכישה).כם הסשצורף ל 

  

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

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

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

  . למאיידהמיועד ה, עד המיקום קום המיועד למעבהמי    

  

  הערה:    

  דמוי י ויצרו בליטות יסוי מבודד ואסטטת כקנהתידרשו), יתכן ויחייבו ככל שבוי, (הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי    

  , כרבתכנית המ וסומנירצפה, שלא בהכרח בסמוך לקירות וו/או וך לקירות ותקרה בסמ ,"ספסלים" או" עמודים או קורות"    

  או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.    

  פתחי  יתכן וידרשו ןהבנייהעוברים לגובה סטלציה בקולטנים אינה יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס ,בנוסף    

  תחזוקה. כיגישה לצר לאפשר ויש ם, אין לחסום אות ביצוע פתחי ביקורת אלו שיידררות בהם קורת, ולכן בדיבי    

  

  

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

  .)ימום המים (טיימרי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחגיבוי חשמלבות לר 579ולארית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי הס

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

  י ההפעלה.תכנן מראש את זמנר לפשבמא

  ל והתקן קוצב חשמ תימום המים באמצעוחמים באמצעות מערכת סולארית, יעשה ח ניתן לספק מים לדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא 

  מן לחימום המים (טיימר).  ז

גג  או מוך להבסשירות או רפסת במ וןבמקום מוסתר אך נגיש כג: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה (דוד) 

      יה.מהנדס האינסטלצ תכנוןעליון לפי 

  ).2007תיקון אוג'-תכונת כביסה (הל"ת. מחחצה, אמבטיה, מקל: קערות מטבח ורחיבור מים חמים לכלים  3.6.3

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

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

   לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.Pול, : פלדה מגולוונת, פקסגינורות: מים חמים וקריםחומר הצ  3.6.6

  טי.פלס :שפכים: פלסטי, יןדלוח   

   .יש: ה ממקור הגז ועד נקודת הגז במטבחגז בדירצנרת   3.6.7

  : יש.הכנה למונה גז לדירה  3.6.8

  

   הערה:  

הגז הראשית  הגז ועד נקודת צנרת גז בדירה ממקור הספקתיכלול מחיר הדירה  לפי החלטת החברה.נו היהגז בדירה, נק' מיקום   

  דירתי.  וכן הכנה למונה גז במטבח

, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים מונה התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון, עבור מחברים, מאריכים םאינו כולל תשלוירה דמחיר ה  

ז המורשית ע"י החברה לפעול הג' ישירות לחבעצמו לחיבור הגז, אותם ישלם הקונה  נה והמונהלצורך התקנת המו שיםדרנוספים הנ  

   כנה בלבד), כלולה במחיר הדירה.בשרוול פלסטי (החלת שצנרת אספקת גז מו בבניין.  
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 )טבלה זו(ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 
  

  דות טלפון, ראה נספח ג'ור, בית תקע ונקומא ותמחיר זיכוי לנקוד
  

  מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /רקי
 פסקכולל מ

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
  מוגן מים  

 תקע בית
 גלעבמ כוח
  פרדנ

 נק'
 ;הטלוויזי

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

 לדירה כניסה
  מבואה או

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום -
סק תאורה ללובי מפ -
  .ומתי/חדר מדרגותק
  .לוח חשמל דירתי -
קשורת כולל ארון ת -

   .שקע
  טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 רדיו חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

תוספת  - חשמלי  תריס
נקודת חשמל להפעלת 

  התריס.

  פרוזדור

2  
(כולל מפסק 

  מחליף)
1  -  -  -  

 3בפרוזדור באורך מעל 
הכולל  דורוזמ' או בפר
נקודות  2, פניית "ר"

  מאור לפחות + מחליף.

  1  מטבח

6  
חד מהם (א

חד כפול, א
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

מוגן  מהם
בדרגה 

  )הרגיל

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

מיקום השקעים, בתי 
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

לתכנון המטבח יותקנו 
שקעי כח נפרדים 

  למקררר, נולמדיח, לת

שינה  חדר
   הורים

1  
(כולל מפסק 

 מחליף
  ) למנורה

  

4  
ם ליד (שניי

  המיטה)
-  1  1  

אינטרקום (נק'  -
  )שמע/דיבור בלבד

   רחצה חדר
  יםרהו

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
  ינה. שח

מנורה לפי 
חיות הנ

  פיקוד העורף
3  -  1  1  

פיקוד  תקנותלפי 
  ורףהע

  חדר רחצה
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

ע בית תק(
  לתנור)

-  

ב זמן קוצ ן+ התק
ק לדוד הכולל מפס

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  + אוורור מכני

  -  -  -  -  1  שירותים
  בהעדר חלון,

הכנה לנק' אוורור מכני 
  שנידרש.כן הי+ מפסק 

  1  רותמרפסת ש
  (מוגן מים)

-  -  

2  
  מוגן מים
  ה,(מכונת כביס
  )מייבש כביסה

-  -  

רחבה 
  מרוצפת

1  
  (מוגן)

-  
1  
  גן)(מו

IP44  
-  -  

ס חשמלי + תרי לכול
+ מנגנון פתיחה מפסק 

  ידני.
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  מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /רקי
 פסקכולל מ

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
  מוגן מים  

 תקע בית
 גלעבמ כוח
  פרדנ

 נק'
 ;הטלוויזי

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

  מחסן
(ככל 
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 
החשמל הדירתי אליו 

  .חסןהממשויך 
זנות או לחילופין שה

החשמל של כל 
המחסנים יחוברו למונה 

ונפרד  משותף
בלבד, או  למחסנים

מונה נפרד לכל מחסן, 
ת המוכר ועפ"י להחלט

  רתו.יבח

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  

(פקט הכנה 
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   הערות לטבלה ואחרות

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

 אחד, נספר כל שקע בנפרד). ים או יותר בפנלשקע י(שנ ם חשמל רגיל." בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מזר= "שקע (רגיל) בית תקע מאור )ב(

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

יבור הח שקע בנפרד).(שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל  רגיל הניזון מזרם חשמל י,סושקע בודד עם כימוגן מים:  בית תקע מאור (רגיל)  )ג(

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספתשל נקודות המאור (בתקרה או קיר), המצוינים בסעיף א'  פן ההדלקהתאור בלבד לאו =פולהכקודת מאור הדלקה נ )ד(

 .א'מאור המצוינות בסעיף ה נקודות

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

 בדרגת הגנה גבוהה.בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים  או אחר= IP44נה ת הגובית תקע עם דרג )ו(

בין מחשבים,  –ורת ניה, נקודת תקשות ביחד (קומפלט) או לחוד וכוללות נקודת טלפונקוד 3= (מחשב) תשורתקטלפון חוץ/טלויזיה/נקודת  )ז(

/אינטרנט. ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.  ובה כאמור, ואפשרי חוחיבור לקליטת שיד –נקודת טלוויזיה 

 .ויכולל כיס 1מודול  55וקופסא  נקודת ההכנה בקירכוז התקשורת ועד מרי הנקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכ

 .)עמדת שומר לפי הענייןליסה למבנה או דלת כנלת פנים (קשורתולל אביזרי קצה לנקודה/ות מלאות כן פנים (אינטרקום)= נקודת טלפו )ח(

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

קודת ההכנה עד נו) מריכוז תקשורת הכנה לנק' תקשורת (מחשב משיכה בלבד. ("שרוול") וחוטבאם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת "הכנה"=  )י(

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

 שקע מוגן מים.ר חימום כוללת ההכנה לתנו מצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה.יודגש כי א

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

 מאור. נקודה/ות

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

חובר ישירות תיריים. הנקודה ן לכנמתחת למקום המתוכתותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, בור תלת פאזי= בדירת מגורים הכוללת חי )יג(

 מל הדירתי.החשח . הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלו2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

  אחר מכר זה  או במסמךבפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט ת לעיל יותקנו הר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערו(מוב

  כישה).שצורף להסכם הר 

  

  ורת לילה לתאת מנגנון שבובחדר מדרגות לחצן להדלקת אור  .יש: ת מאורוחדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקוד   3.7.1  

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

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

  ברה.אחר לפי החלטת החאו , זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג:  3.7.3  

  י.לפי דרישות הת", : סטנדרט: סוגאביזרי הדלקה/שקע  3.7.4  
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לפי   מיקום:: יש בתוך הדירה (כולל שקע רגיל),דירתי ת ולוח תקשור לים)מודו 6-רת מקום פנוי ל(כולל השאדירתי  לוח חשמל  3.7.5   

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

                              כולל קוצב זמן.  : יש.חשמלישמש/ים, מ קודת חשמל לדודנ  3.7.6  

  .כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה)חיר הדירה אינו מ. (ראמפ 3×  25פאזי: : תלת גודל חיבור דירתי  3.7.7  

  כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומת, שמע דיבור רקוםינט(א .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום  3.7.8  

  בחדר שינה הורים). רלשמע ודיבו ופומית ,הכניסה    

  ן.: אינפרדת)פת במעגל סגור (נוס המערכת טלוויזי  3.7.9  

   לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי   3.7.10  

.  לחילופין )תספק שרות זה אשר ערוצית -רבלחברת הטלוויזיה השר ישולם ע"י הקונה ישירות א חיבור בפועל  אוללר ללא ממי(     

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

  מספק שרות זה).    

  :םחריא מיתקנים     3.7.11  

אים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל תית. המערכת תתמערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתקן בכל דירה תו  -

  ים.יפי החשמל המשתנתער תזנהראלית ותאפשר היש

  :המערכת תכלול

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

  .ת תקשורת לשידור אלחוטייחידח תלת פאזי) לו ור(שלושה חיישני זרם עב

  רה ברורה.הנתונים בצורה מקומית ומציג אותם בצומקבל ומעבד את צג דיגיטלי אלחוטי ה

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5במקום נגיש ובגובה  / במבואת הכניסהך לדלת הכניסהפנים הדירה בסמוקן בתהצג יו

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

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

  

  בדירה:ום, ממתקני קירור / חי.         4  

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

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

  ;ירההד יקחל

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

   מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה וםלמחס המאייד קוזינ 3* 2.5נפרד  גלמע כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום עדו למאייד                            

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

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

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

  .המעבים / המעבה וםיקלמ ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

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

  ה ישירה מלוח החשמל. ל נפרדת הזנחשמ תנקוד -                    

  ה.צינור ייסגר במכסה הקצצנרת ניקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה.  -                    

  סתר ע"פ התכנון.מקום מוצנע ומומיקום המעבה יהיה ב -                    

  לתכנון מהנדס מיזוג האויר.הנ"ל בהתאם נות ככל הה -                            

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

   כל את שתכלול ירההד יקחל ליתרת ים/ וצלנים מפ/למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,אמורכ אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות חלקיה    

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

   .אין ין:נימיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בב  4.3

    .: איןהפועל בגזחימום  תנור    4.4

  צה).ח(בחדרי ר .מוגן עשק הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןועל בחשמלתנור חימום הפ    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
  
  

  
  חסן:בטיחות בדירה, במש וא סידורי כיבוי*  .5

  .: ישאם נרכש)(ב במחסן .דרש ע"י רשות הכבאותיכל שיכ: הבדיר רים):מערכת כיבוי אש אוטומטית (ספרינקל  5.1   

  .רש ע"י רשות הכבאותדיככל שי: לאי עשןג  5.2   

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

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

  נוניות.תיכ תום אחר עקב דרישו, ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקת המכרכניבתו יוצגו חלא בהכר      

  

  ת פיתוח ושונות:עבודו  .6

  חניה  6.1  

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

   ;ןאי(לפרט):  חניות במקום אחר . בפיתוחו/או  המרתףמת בקוחניות כל ה                                

  כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, ים (פרטית/משותפת)לנכ החני  6.1.2     

  ג נכה רשמי  חניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה (עם הצגת תה/פיתוח ובנספח הביב/סחנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש               

  וגם לדייר שאינו נכה. הבנייניםלל דירי נכה, בין כ  רוכש  העדרבמשרד התחבורה), ומטעם                                

  : יש.רהמערכת תאו דריכל.הא ותלפי הנחי, / אבנים משתלבותמוחלק בטון חניה לא מקורה: גמר רצפת  6.1.3    

  יש.: גישה לחניה מהכביש  6.1.4    

  בתכנית המכר. : לפי סימוןמיקום אחת לפחות.: לדירה מספר חניות  6.1.5    

   אין. :יהלחנבכניסה מחסום   6.1.6    

  פיתוח המגרש  6.2  

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

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

  .משתלבות/ אבן טבעית ליט/ אספלט/ אבניםגרנו : בטון/חומר גמר שבילים:  6.2.1    

  .גוון בהיר יה ככל הניתן בעליה וףהריצ : בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית.: חומר גמר/ מדרגותשבילים  6.2.2

  סכוני במים בהתאם ון חנגי דריכל הפיתוח)(על פי תוכנית א .יש :צמחיהמצורפת). סימון בתכנית  (על פי .יש: חצר משותפת  6.2.3     

   להנחיות משרד החקלאות.                                

  אם י תכנית אדריכל פיתוח) גינון חסכוני במים בהתיש. (על פ צמחיה: .) ת(על פי סימון בתכנית מצורפיש. : משותפת חצר  6.2.4    

  רד החקלאות.להנחיות מש

  . )לא מגונן וללא מערכת השקיה לשטח ונההכו, נית המכר (חצרלפי תוכ :חצר מחדראה לייצ; יש: ות הגןה/חצר, צמודה לדיר  6.2.5    

  יעשה ע"י הרוכש בעת הבניין )מים משולי  הרחקת(ל ות: סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיהערה      

  . הפרטית סידור הגינה       

  ,שוחות וכו') צנרת,מרזב/ים, (, חלחול ב ומיםביוגישמה/ות, גז, תכן י: ות גןה/דה לדירפירוט מערכות משותפות, בחצר הצמו  6.2.6    

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

  מ"ר. 7-פחות מלא : יש, בשטח ות גןה/מרוצף בחצר הצמודה לדירמשטח   6.2.7    

  שת הרשויות. ודרי לפי היתר הבניה: חומר: ות של המגרש/גדר בחזית  6.2.8    

  .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתגובה ממוצע ב      

  .אין): בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת (  6.2.9    

  

  מערכות משותפות  .7

  מערכת גז:  7.1  

  אר בתוכנית המתו ובמיקום ,ברת הגז, בתאום עם חקרקעי -גז תת /יצובר עותבאמצ דור מרכזיסי הכנה לאספקת גז:    7.1.1    

   ת הנאהוזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או גרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברההמ      

   ותחזוקתה.להנחת צנרת הגז        

  בבעלות חברת הגז.הינם הגז  וצנרת אספקת ,רמובהר בזאת כי צובר/י הגז כאמו      

  ;: ישדירהזי לכמר 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  

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. פי דרישותל :בחדרי מדרגות לחץת מערכת להפעל  7.2.1    

  ת.נחיות יועץ הבטיחוי והורשות הכיבדרישות לפי  :במבואות/פרוזדוריםליניקת עשן  מערכת  7.2.2    

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

  בטיחות.והנחיות יועץ ה: לפי דרישות רשות הכיבוי רגזי כיבוי ותכולתןות כיבוי לרבות אעמד  7.2.4    

  יועץ הבטיחות. חיותנרשות הכיבוי וה תלפי דרישו :גלאי עשן  7.2.5    

  

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

  מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. רטיים,פ או                
  

  יחות.הבט ץיבוי והנחיות יוערשות הכלפי דרישות : בקומת מרתףאולץ אוורור מ  7.3  

  אין.: (להזנת הדירות) מיזוג אוויר מרכזיתמערכת   7.4  

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

             הכניסה דלת ליד עהקרק בקומת קמוימו הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1הבית, לוועד  1ל דירה, לכ :רתיבות דוא  7.6  

  .816 י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםלכל במקבץ אחד או  , ןבניי כלל                    

 : מיתקנים אחרים  7.7  

  ימוש כלל חדר/ים לש ים),בחלקים משותפ(תאורה  מאגר מים, מערכותשנאים,  ח., ת מיםומשאבוקה נימערכות ס    

  תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו' ת הבנייןסמוכים לטוב ייניםבבנ וא נים סמוכים,יניבבניין ולטובת ב הדיירים    

  

  חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

  ומית.חיות הרשות המקלפי הנ: חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשים מונה מי: יש; כזימר יםחיבור לקו מ  8.1   

  יש. חיבור לביוב מרכזי:  8.2   

  לא כולל התקנת מונה.; יש. הוראות חברת החשמלבהתאם ל ,שת החשמלן לריחיבור הבני  8.3   

  .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל  (בקשה להיתר): לאיה בנתכנון והבהתאם לתקנות ה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים  8.4   

   ).3.7.10 יףעה בלבד (ראה גם סהכנ .אין ):אינטרנט/ה(טלוויזיתקשורת ר הבניין לרשת חיבו  8.5   

  ל ועעבודות שביצועם בפבמחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תתוח כללי הגובל במגרשפי  8.6   

  המקומית אינם באחריות החברה. יעשה ע"י הרשות    

   יה).(מכלים טמונים או אחר לפי היתר בנ .שי: לאצירת אשפהמתקן/ים   8.7   

  .הרשות המקומית "יע: הפפינוי אש    

    

  רכוש משותף  .9

  :תיאור הרכוש המשותף  9.1  

  ר.באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכ: מקומות חניה משותפים    9.1.1     

  יש. :)חלקית פתוחה ועמודים, (קומת כניסה חלקית שתקומה מפול  9.1.2     

  טת בחברה.לפי החל: מחסנים שאינם צמודים לדירות  9.1.3     

  .: ישכניסהואה (לובי) בקומת מב  9.1.4     

  יש. : מבואה (לובי) קומתית  9.1.5     

  בכל בניין. 1(מספר):  חדרי מדרגות  9.1.6     

  בכל בניין. 1: פר מעליותמס: יש; מעליות; יש :תפיר מעלי  9.1.7     
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  יש.וס על ידי מיתקנים על הגג: החלק התפ פחותל: גג משותף  9.1.8     

  ממ"דים. -דירתייםיש מרחבים מוגנים  ין.א :ממ"ק/ מקלט  9.1.9     

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

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

  פי כל דין. אחר שתדרוש רשות מוסמכת על  כל מיתקןומאגר מים              

  .; יששטח ללא גינון : יש.חומי המגרשושטח פתוח בת חצר  9.1.12     

  ומנים כרכוש משותף מסהים במפרט זה, אחרם כמפורט בפרקי: מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף  9.1.13     

  בתוכניות המכר.      

  

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

  (מילוט)., ותגי מדר/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)( ניםאל המיתקנים השו גותדרגישה מחדר מ  9.2.6    

  ונות.רגות אל חדר מכגישה מחדר מד  9.2.7    

  .(משותפים) ני/יםם טכילובי קומתי לחדר/גישה מחדר מדרגות או מ  9.2.8    

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

  .מעליות  9.2.10    

  וגנים בדירות).ם מבייש מרח -(אין .ממ"ק /מקלט  9.2.11    

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

  בית משותף  9.3  

  וק המכר דירות), המוכר דירה בבית משותף או בבית ח –(להלן  1974 – דשל"תהמכר (דירות), ה לחוק 6בהתאם לסעיף   (א)    

  של התקנון המצוי  ו משנה הוראהל על הבית מבטל אהחיל המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו       

  ן; ואלה העניינים:אותו עניי רטים עלכר פמה או לצרף לחוזה ינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרטלעניין מן העניהמתייחסת        

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף;  )1(       

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;  )2(      

  ;ות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליור ההשתתפות בהוצאיעוש  )3(      

  קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;סדרי   )4(      

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

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

  אותו עניין יחולו על הבית  המשותף. ון המצוי לגבי שהוראות התקנ       

  

  לדירה: רכוש המשותף הצמודלק בחשיעורו של ה  9.4

  של כל  שטחל )5יהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה (כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף   

    תרש על ידי כל רשוכפי שייד הקשור ברישום הבית המשותף, או בכל פרט אחר, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה הדיור בבניין יחידות   

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

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

  .1969 -קבוע בחוק המקרקעין התשכ"טיהיה על פי ה  

  

  :ובשירותים המחויבים בקשר אליוצאות הבית המשותף בהו תשיעור ההשתתפו  9.6

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

הקבועות של אחזקת ברכיב ההוצאות בתשלום חלקן היחסי יחויבו ה בהן שימוש בפועל די המוכר ולא יעשבי יהדירות שהחזקה בהן תה

בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור מתשלומן  הוצאות בגין צריכהיב הכלהבדיל מתשלום ר הרכוש המשותף בלבד,

  צוי.כאמור בתקנון המ להןש ביחס לדירות האמורות, וזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה

  
  

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

  כניות המצ"ב ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתמהרכוש המש אויוצ ,בהסכםבעניין זה  מבלי לגרוע מהאמור       

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

  עתה של החברה.ש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביגרש מוצאים מהרכוהמ וםמקומות החניה שבתח .א

כל השטחים שהוצאו מהרכוש וכן החברה.  לפי קביעתה שלותף שלדירות שבבית המ המחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו .ב

  המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף.

  ).לעיל 9.2.9בסעיף ור אממרפסות וגגות (למעט החלק כ .ג

 ף. מוצא מהרכוש המשות  (באם קיים) חדר השנאים .ד

 ין עיר נוספת החלה ו/או שתחול על       יכל תכניות בנ ולפי במגרש לפי התב"ע,הבניה אשר אושרו ו/או יאושרו לבנייה כל זכויות  .ה

  ד. עתיב ן עיר שיאשרויהקרקע, וכן זכויות בניה עתידיות שייווצרו על פי תכניות בני

מוכרת שבבעלות ה וצמדו החניות והמחסנים לתאסנים לדירות, יום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחככל שבעת ריש .ו

 .לכמפורט לעי

  

  

  

   ____________      ____________      ____________  

  חתימת המוכר        תאריך              חתימת הקונה          

  

  

  

  

  

  יגות הבית המשותף.ועברו לקונה ולנצשי יםמסמכים נוספ  נספח א'
  רות.ואזההערות כלליות   נספח ב'

  .טבלאות זיכויים     נספח ג'  
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  בעלי הדירותונה ולנציגות ו לקרכים נוספים שיועבמסמ – 'נספח א

  

  תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:  10.1   

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

  ף בקומה.המשותן הרכוש סימו הכוללת 1:100 -מ ןומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קטתכנית הק  10.1.2     

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

  מון הרכוש המשותף הכוללת סי 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מת מפולשות; קומות מקומת כניסה/ קומוות ניתכ  10.1.4     

  .1:200לום מוקטן לקנה מידה בצי ניתן לצרףאלו  מוצמדים; תכניות ושטחים דירתיים      

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

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250היתר בניה בקנה מידה  בלתות המקומית לקלרשה תכנית המגרש כפי שהוגש  10.1.6     

  צמודות. וגינות
  

  בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור וכרלכל המע ימושוש הקנתנו הוראות תחזובעת מסירת הדירה יי  10.2   

  חוק המכר דירות בעניין:     

  ימורם.רכיבי הדירה על גכל ת פעולות שוטפות לתחזוק  (א)     

   ויר,ומערכות מיזוג א, מערכות בטיחותהמותקנות בדירה לרבות  השירות מערכות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של  (ב)     

  לקטרומכניות וכיוצא באלה.מערכות א      

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

  שר.טלפון ליצירת קספק ומספר תקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/המו של ציוד ומערכות יותחרמפרט טכני ותעודות א  (ד)     
  

  של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  )1( ה בבנייןאשונה הרראשר לו נמסרת הדיהמוכר ימסור לרוכש דירה   10.3   

  עניין:בירות ר דמכהפי חוק  הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על    

  ל גימורם.פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין ע  (א)     

  מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג בבניין לרבות נות קהשירות המותרכות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מע  ב)(     

  באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי      

  נדרשות. אם ות ותקופתיות,וטפש אפיון ביקורותתדירות ו  (ג)     

  שר.רת קיומספר טלפון ליצ מותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספקציוד ומערכות המפרט טכני ותעודות אחריות של   (ד)    

  מיליה.יפקסומספר  ימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפוןרש  (ה)     

  בטיחות חשמל ותקשורת, מערכות של אינסטלציה סניטרית, ות בלבד ת המשותפרכומע) לAS MADEתכניות עדות (  (ו)     

  ב ולפיה על רוכש הדירה האמור רים הנחיה בכתהאמו וכר יצרף למסמכיםהמ רכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.ומע      

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

  

  

  

  

  יל, יראו החברה לע 10.3וחומרי הגימור כמפורט בסעיף  וקה של המערכותלקבל לידיו התוכניות והוראות תחז הראשוןרוכש סרב ה )1(    

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

  .ין)ניבב        
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  הערות כלליות ואזהרות – נספח ב'  

  ולדירה הערות כלליות למבנה  

  

 .נכונים למבנה ולדירהמות ותוספות ההתא ,בוצעו שינויים ),הבסיסי (כלשונו בצו מכר דירות המפרט בטופס .1

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

לוויזיה בכבלים ו/או צלחת ן מתקן הכנה לטנה בבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבנייהתקנת מתקן לאנט ובתמחהחברה תהא פטורה  .3

 .ןלהוראות כל די וףפלווין, בכ

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

ם לשינוי כדי לגרו ו פעולות כגון אלה, שיש בהןקנת מערכות ו/אפעולות שתילה ו/או הריסה ו/או בנייה ו/או הת ו/או להיפגע עקב נזקהיעלולים ל

 ון שינוי ניקוז ו/או פגיעה באיטום המרתף או כדומה. ל מרכיביה, כגרה עקבמצב הת

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

ד שלא לפגוע באיטום המרתף וכן ל הקונה להקפיר. עחאו פרלייט ו/או אס"מ טוף ו/ 30עומק המילוי המינימלי  מעל מרתף חניה.נמצאת 

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

 .עת קינון חרקיםלמני וס תקופתיבעלת שורשים חודרניים וביצוע ריס

ייתכן מעבר מערכות מים, ו'), אינם בהכרח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן ירות בטחון וכם, קיודים, קירות נושאמערכת שלד הבנין (עמ .6

לקונה, כי הודע  מוקדמת. בדיקהכל שינוי (הריסה, פתיחה, וכו'), מחייב  לכןרות ומחיצות. קי ת,חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפו ביוב,

או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין שונה, כמסומן קום יבגבהים שונים ובמתועבר אנכית ו/או אופקית, 

רת המנת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, נרת מים, צנרצן: כגוד המשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועו

פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, חצרות, בחניה ם, וימה, בדירה, המחסנורור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומ.א. ואו

כוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת . מערכות כאמור יייםכנבקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/ למצויין בתכניות, לפי החלטת היועצים הט

 לל בהן הן עוברות.ת ו/או גובה החוישנו את צור

וכן התחמצנות מינרלים (ברזל)  ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,ות טבעיות כגון: היתכנו תופעם, תקנילובכפוף ף וחיפוי באבן טבעית, בריצו .7

 .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ם פינות וי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטובחיפ. ישראלייםוחים (פוגות) במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הובריצוף יעשו מרווי יפבח .8

 .)(גרונגים

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

 בטרם נמסרה הדירה לקונה. קונה או מי מטעמוי הע"עבודות בדירה  יבוצעולא  .10

כלים אלו כאמור ל המינימליים גישההנדרשות ובמרווחי עלולה לפגוע במידות החר קבלת החזקה, לאם ע"י הקונה החלפת כלים סניטריי .11

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

תים כלל הבניין. ות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשריו תקרות מונמכיכול שיה רכשו ע"י הדייריםשי (ככל שקיימים), במחסנים .12

 ונפרד למחסנים בלבד תעשה  מהרכוש המשותף החשמל למחסניםזנת ה

אך לא  ולים ליצור הפרעהמקטינים החלל ועלה, יסשל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כב מםמיקו  .13

 פחות מן הקבוע במפרט.

) Aהרעש שלהם לא תעלה על ( ות עיבוי שרמתיחידב, יעשה שימוש רק ותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונהבאם יסופקו וי .14

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

 EMDV 50טים כדווגמת נדרש יהיה להתקין אך ורק מעבים שק  C-ו Bל בניינים בדירות צפוניות שהנחיות יועץ האקוסטיקה, 

SQ54רה או שווה ערך אשר מפלס רעשם לא עולה על של חברת אלקטdB(a) .(בשעות הלילה) 

או וני של הדירה ו/או הפוגעים בחזיתו או במראהו וי הנוגע לצד חיצשינל הקונה מצהיר שהוסבר שחל עליו איסור מוחלט לבצע כ .15

ים בשכבות הריצוף ו/או הבניה ו/או סה ו/או שינויהרי ובמהלכי צנרת ו/א ף או בשלד הבניין, בייעוד חדרים ו/אוברכוש המשות

ולות כגון אלה, ו/או פע ין דירותה ברדשקועים בתוך קירות הפ פלזמה וכד', T.Vמסכי  רמקולים, התקנת מערכות, לרבות התקנת

ובתקנות.  קניםתת הרעש המותרות בות שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמוש ורעידות לדירשיש בהם בכדי לגרום למטרדי רע

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

שיובאו אביזרים כלשהם פריטים או זק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, נ לאובדן, מחסור אוהי לשמוסכם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כ .16

כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה  ,ר מכןדירה ובין לאחתם בנזאת בין לפני התקע"י הקונה לדירה או לבניין, ו

 .לבדב הפריטים והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה,
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את על מנת ונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזלוש השנים הראשהמוגן, באופן תכוף לפחות בש יש לאוורר המרחב חשוב להדגיש כי .17

 .באגרגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן אלהימצעלול גז ראדון אשר ידי רלסלק ש

ת חרום לצורך מעבר רים בקומה בעתוחלון/ דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל הדייה בבניין, ימוקם קומל יתכן ובאחת מהדירות בכ .18

חילוץ, מתחייב כי לא ייקבע סורג קבוע בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את ם חלון/ דלת הממוק ר בדירה אותה רכשומילוט. הקונה, אש

 המעבר בדירה אל חלון/ דלת החילוץ.

ת, גינואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון: דיירים במבנה ווב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות את כלל הי יתכנו שוחות בי, כנההודע לקו .19

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

לכלל  ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השייכים ברות צנרות (מים,עוון או המחסן או החניה, יתכדירה, ה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, .20

  העניין, על כל המשתמע מכך. קה וטיפול לפיתחזו לאפשר גישה לצורך מחויבומהווים חלקים משותפים. הקונה הבניין, 

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

 ע"י הרשויות.לתכניות הפיתוח שיאושרו 

חרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הועדה המקומית לתכנון ובניה חברת הגז שנב ישוראבתכנון והעל פי  י גז לאספקת גז מרכזי יהיה/יקום צוברמ .22

 .ומשרד העבודה

 בריצוף זה.ם באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות כי נסיעה המרוצפידר לוברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפינסיעה  .23

והכל מבלי לגרוע מכמות מקומות החניה אישור הרשויות,  י התכנון ו/אולצרכ קט ומיקומם בהתאםנו שינויים במספר מקומות החניה בפרוייתכ .24

 הכלולה בממכר.

 .קעייםמרתפי חניה תת קר, למ)אסורה הכניסה לרכבים המונעים בגז פחמימני (גפ" .25

 .ף/יםתם או משותפים במרבשטחים פרטיי בגז פחמימני (גפ"מ),על ן כל מתקן המופבנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחס .26

, וןבהתאם לאילוצי התכנש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, גבולות המגר .27

 רשויות.ה ביצוע ולדרישותה

כבר ירה חי המפרט המאפשר במה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפעם הרוכש התקד למען הסר ספק במידה וטרם חתימת החוזה .28

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

 חירת הקבלן.ו החלפה בעקבות בה אירבח

 נה תגבר ],8.12.2016 - 10[מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1ג'להוראות נספח  במקרה של סתירה בין הוראות המפרט
 פח, בכפוף לכל דין.הוראות הנס

 
  ,לבין המפרט לעיל ת")אוו/או המכרז (להלן:"ההור הקוגנטיות הדיןהוראות במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או כמו כן-

  . תגברנה ההוראות.
 

__________  __________  
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   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםיוריכוז טבלאות זיכ
  
  

  דותחהערות מיו

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

  מ. כוללים מע" להלן ביםקוהמחירים הנ .2

הקבלן רה/ בוכש הדירה ע"י החימסר לראלו  נו  לנצל זכותו לזיכוייםה/קבלן, על רצוהמועד האחרון שעל רוכש הדירה להודיע לחבר .3

  .תימהביום הח

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

מים לעיכוב ו/או גורטיחות וק ובתקנים ו/או פוגעים בבבחבדרישת הרשויות ,ים שאינם עומדים נוישילמניעת ספק יודגש כי לא יאושרו  .5

  אכלוס.ורי שהבניין וקבלת אי בהתקדמות העבודה או השלמת

, התקנת ,ובחירת הרוכש (הדייר) להתקשר עם ספק מטבחים אחר שאינו ספק החברהמטבח המתוכננים זיכוי בגין ארונות הניצול  .6

  מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו. שר לרוכש רק לאחרתאפת המטבח

מה התקנתם, יחשבו כסיום יסתיאו בנויים וה וקיםצמצאים באלמנטים יהנ /ביוב,מיםתקשורת/כי צנרות לחשמל/ ניעת ספק יודגשלמ .7

  במפרט המכר. מורהאמ כוילחוק המכר לענין הודעת רוכש על מימוש זכותו לזי 6כמשמעותו בתיקון  הפריט"התקנת "

  המכר, לא ינתן כל זיכוי בגינו. נו מצוין במפרטבנספח זה ושאי פריט מתומחר לזיכוירה של ציון במק .8

פריט/ים המתומחרים והמפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/ המוכרת הקונה על לזיכויים, מה כותוזהקונה בפועל את  מימש .9

  המכר. ים מוסכמים במפרטנוישינספח זה, יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כ
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  : מקרא

  יחידה.  - יח'

  רובע. מטר מ - מ"ר

    ר אורך. מט -מ"א

  ור+ עבודה. חומר לבן+ חומר שח - קומפלט

  ט אחד בודד. פרי -פריט
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד - נושא: ארונות מטבח, רחצה
  

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח

 ה"כס תמוכ

3.3.1 
כולל ארון תחתון/עליון, ( לכלל ארונות המטבח זיכוי

), מטבח, ברז מטבח, חיפוי מטבחור משטח עבודה, כי
 כר.מהתיאור שבמפרט ה לפי

 4,881 ---  - --  ---   קומפלט

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

 600 ---  ---  ---  קומפלט

  
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד -שרברבות ואביזריםנושא: קבועות 
  

  
  הערות:

  כל המחירים כוללים זיכוי פריט+ התקנה.  .1

ף סעי
במפרט 
  המכר

 יאורת
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

' בש"ח ליח
 כסה" כמות

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

3.6  
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידייםסוללת ברז לכיור 

 .המכר
   80 פריט פלטקומ

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

3.6 
רט במפ ר,  לפי התיאופוץ)(אינטר סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 פריט לטקומפ
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  מחיר בגין זיכויים/חיובים - נושא: חשמל/ תקשורת
  

ף סעי
במפרט 
 המכר

  ורתיא
 חומר/
  עבודה

  יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 כסה" כמות

3.7 
  

   72 פריט קומפלט זיכוי –מאור קיר/ תקרה נקודת 

3.7 
  

   78 פריט מפלטקו זיכוי –ור ע מאקבית ת

3.7 
  

    48 פריט קומפלט  נקודת טלפון 

  
  

  :לטבלאות החשמל/תקשורתות הער
  המכר. ), במפרט5(טבלה  3.7ף .ראה הערות כלליות לאחר סעי1
  ביצוע. לזיכויים לפני מתייחסים חשמל/תקשורת . מחיר המחירון2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      תאריך           קונהחתימת ה     


