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  850551086בע"מ ח.פ.  אחים פרץפרץ בוני הנגב 
  
  

  16.12.19כון: ך עדתארי
  
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 3 מס' חדרים:

  *O,O :דגם

  ב' קומה:

  8,23,38,82 :(זמני) דירה מס'

 1,2,3,6 בניין:
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  תוכן עניינים
  

  פרטי זיהויפרק א.   
  

  .)1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ( : 1סעיף               
  .)2.1-2.2זכות שהקונה רוכש (והבעל הקרקע   :2סעיף               
  ום הדירה בבניין, מחסן וחניה.יקמ : 3סעיף               

  רה.אור הדיית  :4סעיף               
  חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

  ).6.1-6.8ואופן חישובם ( ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
  ).ב- (א סטיות קבילות  :7סעיף               
  בנייה.ל מתכנן הפרטי אדריכ  :8 יףסע              
  פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

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

  
  .)1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ( אורית  :1סעיף                

  .)2.1-2.19(ר חומרי הבניין והגמ  :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.   :3.4 סעיף

  תות, חלונות ותריסים.רשימת דל ,)3(טבלה    :3.5ף סעי          
  ).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           

  ).4.1-4.9י קירור/חימום בדירה (קנמת  :4סעיף 
  .)5.1-5.3ות בדירה, במחסן (אש ובטיח סידורי כיבוי  :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 במרולרור מאאוו   :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     

  ).8.1-8.7בור המבנה למערכות תשתית (יח  :8סעיף 
  .ףרכוש משות  :9 ףיעס

  ).9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף (ית   :9.1 סעיף    
  )9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף (  :9.2סעיף     
  בית משותף (רישום ופרטים).   :9.3סעיף     
  ה.שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדיר   :9.4סעיף     
  הבית.  לויהנ החלטות בדברסדרי קבלת  : 9.5סעיף     
  שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.   :9.6יף עס    
  החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.   :9.7סעיף     

  
  נספחים

  
  מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.  נספח א'
  .ואזהרותות הערות כללי  נספח ב'

  נספח ג'   טבלאות זיכויים.
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    חדרים O  ,3/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -נת הפארקשכור:האתשם 

  __דירה מס':    

  ב'קומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  121מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

  2015- ה", ותיקון התשע2008  –(תיקון התשס"ח 

  ים שונים)יוובים וזיכבעניין חי

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה) כולל(                           

  

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

                                                 ת.ז         לבין:      

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

  

             מתאריך:     

  

  

  פרטי זיהוי     א.
  

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

  .121 מגרש:, )(בחלק 1חלקה  02863רשום  (בחלק) וגוש 17חלקה  38465רשום (בחלק), גוש  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      

  70108.05.2: תחילת תקופת החכירה 98 חכירה:תקופת ה  2.2      

  

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

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

  ת שמש.ופסמר ,תמרפסת שירו, (בית שימוש נפרד) אורחיםי שרות, )אמבטיהרחצה כללי (
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    ירהדשטח ה  .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  ירה לבין מרפסת השמש,דהבות בין רמחוצה לה, לשה מ ה לביןקיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ"     )1(        

  דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין          

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

  ני הקיר יכללו את החיפוי.פיפוי אבן ם חר; בקיר עוימג בלא פני הקיר –" צוניים של קיר חוץהחי פניו"  )2(        

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

  קיים; פאווההמשטחים המשופעים קי של כל ההיטל האופ חת בלבד לפישטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א  )ג(          

  המדרגות.ף למפלס  שממנו עולה מהלך רח יצוהשט           

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

  להיתר).  תקנות התכנון והבניה (בקשה –(להלן  1970           

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 סעיף : ראהדירהשותף הצמוד למה וששיעורו של החלק ברכ  )ה(         

  

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

 דמוי תקרה (לא פרגולה) הנמצא למשטח מלא[קירוי הכוונה  ותת שמש מקורומרפס ןמתוכ ,מ"ר ___ -כ :)1(ת שמש בשטחומרפס  6.1     

  מ"ר. ___ -כ :בשטח, ד]אחת מעל בלב הומק

  חניה:  6.2     

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

  : ___,לא מקורה מס'חניה  -      

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

 );נים עם סימון מיקום המחסן המוצמדסמחה (ככל שנרכש, יש לצרף תכנית ,___ מ"ר -: כ)2(בשטח_____, מחסן מס'   6.3     

  אין. :)3(י בשטחתדירמרתף   6.4     

  אין.: בשטחמוצמד לדירה גג   6.5      

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

  . שטח)ו(מהות  י יש לפרטםדעבלן דירה באופאו משמשים את ה נוספים המוצמדים /חלקים/אזורים,אם יש שטחים  6.7      

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

         

  הערות לחישובי השטחים:        

   יםוקועל ידי ה המצולע הנוצרמרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש"  .1     

  של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים המעקים  ת החוץ אוניים של קירוים על פניהם החיצוהעובר       

  במרפסת.       

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

  שיש בה כדי להשפיע על  להוהן מחוצה  הקרקע י הן בתחוםהפיזית כלשכפוף לבנייה לשושנת הרוחות וב יתבניין יחסבה ומלמיק       

  .שיפת המרפסת לשמשח       



 

 

  ג', ב'נספחים א', 

31  מתוך 5 'עמ  16.12.19תאריך: /  121 /מגרשO/ מפרט מכר למשתכן / דגם  באר שבע -1פרץ בוני הנגב בפארק פרץ בוני הנגב /  / ד לאיכות הבניהמס
 

  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.יובל בשטח משותף גיר המחסן הקיר; כאשר קשל למחצית הרוחב  טח שמתחתהש רק ללאחרת ייכ       

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

  תף רקיר המשר כא של הקיר; חבמתחת למחצית הרוהשטח ש ל רקכליי דירה אחרתריד בינו לבין חלק של כאשר קיר המרתף מפ       

  ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף        

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

  לבין השטח למעשה.       
  

  ת:קבילו סטיות  .7   

  סטייה ממפרט זה:כראו אותן קבילות ולא ין הן סטיות ות להלהמפורטות טיהס     

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

  לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף        

  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  וסטייה ו/אבו כלא ייחש ות למעשהובין המידות המכר כניבתות ת המצוינוסטיות במידו        

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

   זהותן כסטייה ממפרט ולא יראו א תלוביסטיות ק ןה זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד   ב)(     

  .)קבועות שרברבות, ארונות תריסים, דלתות,חלונות, , ריחיםארי: רים ק(אביז      

      

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

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

 yosi@adcohen.co.il:לדוא"  
  
  

  א.ד כהן בע"מ "):סהמהנדלן "(לה נון השלדשם האחראי לתכ  .9

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

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
 

  

  תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב.
  

  י שלא ישנו אתאן, בתננייבב אחריםקים וחל חרותל דירות אפנימית ש קהוחלב ס שינוייםהמוכר רשאי להכני     *  

  .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית     

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

        

  תיאור הבניין  .1
  

 והכולליםים במגרש אחד אהנמצ ). B ,1B ,C ,1C ,2C, 1E( דומים יםבניינ 6תוך מד אח" גבוה" ירב משפחת בנין מגורים    1.1   

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

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

  ;, הכוונה למגורים בלבד(*)דירות בבניין; דירות למגורים 1E: 11 ןבבניי ,גוריםת למדירו B,1B,C ,1C ,2C(: 15( ןייבנכל ב     1.2              
  

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

  ר.צורך אחאו לכל  לעסק,      

  

  



 

 

  ג', ב'נספחים א', 

31  מתוך 6 'עמ  16.12.19תאריך: /  121 /מגרשO/ מפרט מכר למשתכן / דגם  באר שבע -1פרץ בוני הנגב בפארק פרץ בוני הנגב /  / ד לאיכות הבניהמס
 

  מהקו ודה של כלבבניין וייע וט הקומותפיר – 1 טבלה מס'  1.3  

  

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

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

  מרתף קומת
  1 -  --- 

, ותמבוארים, חניות, מיסעות, מעב כללי:

 אבות,מאגר מים וחדר מש מדרגות, ירדח

יות לפי דרישת טכנות ומערכ מתקנים

 המתכננים והרשויות.

  

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים 

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

מיקומם הסופי של המתקנים 

 והמערכות בקומות השונות יקבע

  כננים.תהמת לפי החלט

 

  :B ,1B ,C, 1C ,C2ניינים בב  

  

  וראו תיאוי כינ
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

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

מתקנים ומערכות , , חדר מדרגותמעלית

  והרשויות. ת המתכנניםשידרי טכניות לפ

 

 --- 

 1-3 מגוריםקומות 
3  

 קומה) כל(ב

מעליות, חדר מבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

 2 4 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  והרשויות. יםננרישת המתכד

 

 --- 

  עליונהמגורים קומת 
 1 5 אוז)(פנטה

, חדר מעליתמבואה קומתית,  ,ריםמגו

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

פי ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), ל

 ת.נים והרשויונתכהמדרישת 

 --- 

  מות סך הכל קו
  למגורים

 
6  --- - --  --- 

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

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

  

   :והבהרות רותעה

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

  (בקשה להיתר)].    

  מתן שרות  שרלאפ או מם,ות מיקוואף לשנם ודמתקנים או ייע המתכננים להוסיף או לבטל או הנחיות התדעהחברה זכאית לפי שיקול   )ב(

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

  ובלת קמה ו/או בשיטה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו'כגון ותתנהקומות בפועל עשוי להש כינוי מס' הקומות במפרט הינו נומינלי. כינוי  )ג(

  .וכו' ...0,1,2כגון  מעליותה ב'בח   

  

  )ראשיים( משותפים מדרגות יחדר  1.4   

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

   .אין: חדרי מדרגות נוספים     

   ,6 )ללא מרתף( C2ן י. לבני7ף ים עם מרתיינלבנ:  תת לכל מעלימספר התחנו ;1: בכל בניין מספר המעליותיש;  מעליות:  1.5   

  .5(ללא מרתף)  E1לבניין     

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

  .אין מר:עמדת שו  1.6   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) ייןהקובעת לבנ

ירות ד רפסמ

  קומהב
 הערות סוג השימוש

 2 קערק ןלבניי קומת הכניסה

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

, מחסנים, חדר מעלית, חדר מדרגות

לרווחת הדיירים (משותף לכל ששת 

), B,B1,C,C1,E1הבניינים במגרש 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 המתכננים והרשויות.

 --- 

 1-2 םרימגוקומות 
3  

 (בכל קומה)

דר ות, חתית, מעלימבואה קומ ,מגורים

ניות לפי מתקנים ומערכות טכ, רגותמד

  והרשויות.ים שת המתכננדרי

 

 --- 

 2 3 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

  דרישת המתכננים והרשויות.

 

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 4 ז)האונט(פ

, חדר תמעלימבואה קומתית,  ,מגורים

ת לפי רכות טכניומתקנים ומע ,מדרגות

  ת.ם והרשויורישת המתכנניד

 

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  סך הכל קומות 
 ---  ---  ---  5 םרילמגו

 (הראשי). ליוןנכלל הגג הע לא הקומות ייןבמנ  5  סך הכל קומות 
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  :(בכל בניין) ועבודות גמר ןייבנחומרי ה  .2

  
  .תת ו/או משולבמתועשו/או  הילרג: הבניה טתשי; השלד ית מהנדסלפי תכנ ין:שלד הבני          2.1

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

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

    .רים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקההמגו ף בנייןצורי    

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

   .1חלק  1004 מס'ישראלי  לפי תקן קוסטי:בידוד א     

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

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

  יר ימית של קבדופן פנ ש,באם מכלול מתוע .מתועשת בשילוב רגילה קירות חוץ:  2.5

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

  מכון התקנים הישראלי. לש ק"צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירו :בשיטה                 

  ץ:ירות חוגימור ק  2.6

  או חיפוי קשיח דוגמאת קרמיקה. הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.ו/. תמלאכותין אבו/או  עיתבטאבן : עיקרי ,פוי/ציחיפוי  2.6.1  

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

  רשות המקומית.בתאום עם ה וקת הציפוייםחלו , גווןל יהיה רשאי לשנות סוגדריכהא :רחיפוי אח  2.6.3  

  

  או משולב, לפי ו/או בלוק תאי ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: רותה בין הדיקירות הפרד  2.7

  . 1 חלק1004השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י  מהנדס נחיותה   

  .יכלכנון האדר, גובה לפי תו משולבו בלוק ו/א: בטון ו/אהחומר וגוב: יש)מרפסות (ככל שקיר הפרדה בין   

  

  ראשי: מדרגותחדר   2.8

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

  ות כל דין.אורה והמעלית יבוצע על פי

, בעל "תו תקן צבע אקרילילים+ י בשיפופוחי י עד תקרהבצבע אקריל גימור ,שכבות),  2( : טיחחומר: םגימור קירות פני  2.8.2  

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

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

ות בהתאם לדריש טראצו צמנט לבןאו ניט פורצלן בן נסורה או גרמדרגות בניין המגורים יהיו מא: טיםסודופ מדרגות  2.8.3  

הכל ופסים מחוספסים כנגד החלקה,  נטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטיםהרלב התקנים

  . 2279בהתאם לת"י 

  .1142בהתאם לת"י , חז יד)אמ ות: מתכת או בנוי או משולב (לרב/ מאחז ידמעקה  2.8.4  

    ת.דר המדרגובאמצעות ח: (ראשי) יה לגגלע  2.8.5  

  

  : זדורים לדירותופרו קומתיתי) מבואה (לוב  2.9

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

  )  עד לתקרה.ו תקן ירוק"אקרילי ("בעל תמעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע  ,ותלתעד לגובה משקופי הד

  (במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע  לבין סינטטי ("בעל תו תקן ירוק")מצבע : טיח + רחומ: תקרהור גימ  

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

  ).לבדחיצוני בנור (צד בוע בת: פח צארונות למערכותית . ואה קומתמב מו: כפרוזדורים לדירות
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   :בנייןבכל  יתאשר סהובי) כנימבואה (ל  2.10

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

   ירוק"). ןתקו הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי ("בעל ת

  ת.ידקורטיב או תקרה משנהו/או תקרת וליסיד פ טטי דוגמתמלבין סינצבע  : טיח +חומר: תקרהגימור 

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

  .למניעת החלקה

ת , בחזי816"י ת התכנון ובניה ותום לפי תקנות חזית אלומיניבעלוליד דלת הכניסה לבניין ויהיו  ערקהקתיבות דואר ימוקמו בקומת 

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

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

  ו'). ל, מים וכ, ארונות חשממעט גומחותיסיד (לגמת פולי דובוע בצבע סינטטקורות ותקרה טיח צ רים למחסנים:זדופרו

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

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

    התקנים. ן ירוק" מטעם מכוןבעל "תו תק במלבין סינטטי,: בטון צבוע חומר: גימור תקרה  

  ,.משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף רצפת גימור: קורהמ ת חניהגימור רצפ  

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

   :תףחדרים לשימוש משו  2.12

  .)חדר/ים טכניים (ככל שיהיו  

ארונות חשמל,  (למעט גומחות,כון התקנים. " מטעם מתקן ירוק סיד, בעל "תודוגמת פולי סינטטימלבין צבע  : טיח +ותר קירגימו  

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

  שולב.מ אופורצלן  ואיקה או טראצו : בטון מוחלק או אריחי קרמר רצפהמוגי  

  
   :הערות

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

    .למניעת החלקה 2792 יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי (בדירות ובשטחים המשותפים) בנייןבריצוף . 2

  
  

  על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר  חה הנשלטתבעלת פתי וזיגוג) ניוםאלומיה (לול המבואמשולב במכ, : ישןבנייכל ל דלת כניסה  2.13

  .)3.7.8, כולל אינטרקום (ראה סעיף שמן

חדר רשויות והיתר הבניה), למילוט מות הישרד לפי אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תכנית (מתכת .: ישיןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה    

  רקע.מי בקומת הקמדרגות דרו

  סגירה אוטומטית באש או סגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אש. ת אש/ עשן,גות: דלתותות חדר מדרלד       2.14

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

    ן.אי  :קומתי דלתות לובי  2.15

  .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, , מבואות קומתיים,מדרגות חדר, לובי, ןלבנייבכניסה , תאורה  2.16

  רה  קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדי להליבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת                

   .ותת  אור בחדר המדרגלהדלק               

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

  או חסן, או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל מ ד,פרחיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נ :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

  .ר והחלטתוחירת המוכב יעפ"ו משויך המחסן תי אליהדיר למונה

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

  בניין/ים  גם רתוויש בבניין ו/או ימוקמו ים/ים סמוכהבניין, אך ימוקמו בבניין  תושר(יתכנו מערכות משותפות אשר י החלטת החברה   

  ונות).הרשויות השור ף לאיש, בכפוסמוכים
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  פרטי זיהוי) –תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א'   .3
  

  גובה הדירה*:  3.1  

  .)ון והבניהת התכנוקנבת (כאמורמ'  2.50-לא פחות מ: גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה     

  מ'; 2.05 -ת מפחו : לאת ופרוזדורגובה חדרי שרו    

  מ'; 2.05 -לא פחות מ: ם נרכש)(בא סן דירתי*גובה מח    

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

  בשטח המינימלי הירהדלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הערה: *  

  י דין.י הקבוע על פה המינימלמן הגוב לא יפחת נותדירה על פי התקהקבוע לגבי חלקי    

  

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

  

 )1(חומר קירות תיאור
 )2(ותקרותותירגמר ק

 )4(ומידות אריחי חיפוי
 בס"מ)(

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

  ריצוף
למ"ר/ מ"א  לזיכוי ירמח

  שקלים חדשיםב
 הערות

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

 .ת בהמשךט בהערופרוה רא  אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון  חדר דיור

)1( י בטוןבטון, בלוק  מטבח
ה בגוב י פוחיטח העבודה לכל אורך מש  אין )3(ראה  )2( ראה

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

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

 .המשךראה פרוט בהערות ב  אין )3(ראה  )2( האר)1( בטון, בלוקי בטון  פינת אוכל

 .שךת בהמט בהערוראה פרו ןאי )3(ראה  )2( ראה)1( י בטוןבטון, בלוק פרוזדור

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

 ממ"ד
  בטון מזוין 

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

  י)חדר רחצה (כלל
 (אמבטיה)

)1( טון, בלוקי בוןבט
הדלת ף משקות לגובה פוי קירויח אין )3(ה אר )2( ראה

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

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

)1( וקי בטוןבל ן,בטו שרותי אורחים

עד חות. הדלת לפה ובלגחיפוי קירות  אין )3(ראה  )2( ראה
  מ'. 1.50גובה 

ו תקן קרילי בעל "תא ח + צבעומעל טי
  ירוק" מטעם מכון התקנים.

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

הערה  תפרוט בהערו אהר מעקה: אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון מרפסת שירות
 .בהמשך

  .2.6ה סעיף יר חיצוני ראפוי קי/ציחיפו אין )3(ראה  2.6ראה סעיף )1( י בטוןבטון, בלוק מש ת שומרפס
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

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

  דירתי מחסן 
  )שהוצמד(ככל 

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

ר תקרה סיד אקרילי. גימו
 י. טטינס

 לןפורצ גרניט
פי החלטת מחסן ל קירותעובי  אין

ממצג החברה   דס.האדריכל/המהנ
  לבחירת הקונה
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  לטבלה:והבהרות הערות 
  

  פנים ניתן שמעטפת ה ככל שיהיו כאלה -חצהמל ים/ מתועש(בדופן פנים של קירות מתועשים בלוק תאיבטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות  )1(

. בידוד 1045מידה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"י . הכל בכפוף לעבלוק תאי בלוקי גבס אושויה מלוחות גבס, ה עאלו תהי של קירות

ייבנו בחדרי רחצה  בס.גי וקתרמי של בנייני מגורים). קירות הפנים (חלוקה פנימית): יהיו מ: בטון/ בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי/ בל

  בטון".  קיע"י היצרן או בלו דים למים"מי"עהמוגדרים ים בלוקמהקירות 
באם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או  בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. .שות התקנים הרלוונטייםודרי : טיחירותגמר ק  )2( 

  גבס. תחולומתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלו יעשו מ

  אלי. ון התקנים הישר" מטעם מכ"תו תקן ירוקת פנים יהיו בעלי רותקרות וקיכל צבעי ה לבן.: גווןצביעה בצבע אקרילי.    

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

  , R-9ה התנגדות להחלק והחקיקה הרלוונטיות ובדרגתהתקינה  ותשריוד התנגדות להחלקה, 2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י : ריצוף  )3(  

  שאחת  דוגמאות/גוונים לפחות 3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין וצגו לקונה ל מידת אריח יכלפורצלן. שיש, גרניט  יחים מסוג טראצו,רא    

  נדרש לחדרים חלקה לא תהיה פחותה מהרגת מניעת ההד. "מס 33/33 -  ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות ניטרלי.  - מהן היא בגוון בהיר     

  שתציג הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירת . ת שמשוומרפס ותמרפסת שירושירותים, ה למעט חדר רחצדירה בכל האלו.     

   החברה או הספק, שיבחר על ידה.    

ת להחלקה, גדוהתנ 2279העומד בדרישות ת"י  ס"מ, 33/33 -במידות כ. סוג א': ומרפסת שרות שירותים ,ריצוף בחדר רחצה -    

טרצו, שיש, גרניט , אריחים מסוג R-11צפת תא מקלחת וברR-10 החלקה התנגדות לטיות ובדרגת רלווננה והחקיקה הרישות התקידו

 ניטרלי. - היא בגוון בהיר  הןמ לפחות שאחתדוגמאות/גוונים  3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין  פורצלן. לכל מידת אריח יוצגו לקונה

שתציג החברה או /מידה, חת מדוגמא/גווןה מאש תעשהרוכ בחירת  הנדרש לחדרים אלו.ותה מהיה פחה לא תעת ההחלקדרגת מני

   הספק, שיבחר על ידה.

מהן היא בגוון  חתשאדוגמאות לפחות  3 - סדרות של ריצוף ו 4מבין  לבחירהס"מ,  33/33 -במידות כסוג א'.  :ת שמשובמרפס ריצוף -

בחירת הרוכש תעשה  וף חשוף לגשם.חותה לריצחלקה שאינה פניקוז, ובדרגת הה יצירת שיפועבגודלם לי ימיםהמתאניטרלי.  - בהיר 

  (במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים). הספק, שיבחר על ידה.ממבחר שתציג החברה או 
 ניטרלי. –בגוון בהיר  ונים שאחת מהן היאדוגמאות/גו 3מבין לפחות  שת הרוכ. לבחיר- סוג א'. קרמיקה  :יםתרושיו חדר רחצה חיפוי  )4( 

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

ח+ צבע עד לתקרה טי. מעל החיפוי וינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלתשא לל(חיפוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת הקונה     

ס"מ ללא  33/33- כ ,ס"מ 20/50- כ ריחים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספותה רשאי להציע אהמוכר יהיסכמת הקונה הב אקרילי).

ת, הרצפות פוי קרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירויוחי לצנרת גלויה תבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסט כל שינוי במחיר הדירה.

  רלוונטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.רישות התקנים הין ולפי דהוראות כל ד רטובים יאטמו לפי זים באזוריםוהנק

וגמאות/גוונים שאחת ד 3לפחות  ןבימ בחירהס"מ,  20/20 - ו/או כס"מ,  10/20 -במידות כא', סוג  –חיפוי קירות קרמיקה : מטבחחיפוי ב   

ס"מ לפחות לכל אורך  60בגובה    ידה. הספק, שיבחר עלהחברה או ממבחר שתציג כש תעשה בחירת הרוניטרלי.  – היא בגוון בהירמהן 

החיפוי  לש וןחיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העלי BIמשטח העבודה (מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת 

  . + צבע אקריליפוי ובקירות: טיח ף). מעל החימ' מעל הריצו 1.50הקרמי ועד הרצפה (גובה 

 בודדהאריח ה. שטח קבלן/היזם או טראצו לפי בחירת גרניט פורצלן ריצוף ס"מ, 33/33 -במידות כסוג א'. ל שנרכש): (ככ צוף במחסןיר  )5(  

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   הערות:  

  ור האפשרות לבח אחד ולא תינתן ספקק ממבחר של וכש תעשה אך ורלמניעת ספק יודגש כי בחירת הר –יר י/דכשבחירת הרו  

  ם שונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.ונים מספקיים שמוצר  

 מתוגעם זכוכית מחוסמת או בנוי כדעיצוב מעקות המרפסות (באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה) מעקה אלומיניום משולב  – מעקה

  ומסעדים". ם"מעקי 1142החזית ולפי הנחיות ת"י 

  .ס"מ 2 -עד כ לים סמוכיםחלבין ל שרות, ומרפסת "דדרי רחצה, ממבכניסה לדירה, ח – י מפלסיםרשהפ  

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

  בלה.גובה המצוין בטגובה חיפוי הקירות יעשה ל  - קירותי ופיח  

  לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 - באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCלומיניום או מפרופיל אוצעו פינות בי –בחיפוי  פינות פרופיל
  טבעי, שהאבן היא חומר בחשבון יאהב...יש ל ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -אריחי אבן טבעית (ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי)  

ת או האריחים המשמשים במערכת גוון הלוחו, ..בתקן זה. בנוסף נאמר. גוון ומרקם והבדליגידים  מים,היות בו ניים לעלולש

  .הוקחזשוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות ת יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 
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  רה.ג הריצוף בדי"י החברה ע"ברקה עו/או היטוש כי לא יבוצע ל למניעת ספק יודגש - ליטוש/הברקה  

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

  משולב,   

 ות למערכותנן מטבח, ארוחופים, בגב ארולמעט בשולי קירות וחזיתות מלפחות,  "מס 7בגובה (פנלים) מחומר הריצוף  –שיפולים   

  ום פינות (גרונג).פולים, ללא קיטחיפוי ושיטכניים. רים ואזו  

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

  פחות.מ"מ ל 1צו אטרף לריצו  

  
  רט מכר זה  או במסמך אחרכך בטבלה, במפ באם צוייןנו בפועל רק עיל יותקבהערות ל התייחסות ישמתקנים לגביהם (מובהר כי ציוד ו

  שצורף להסכם הרכישה). 

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

  למדיח כלים.  תה), הכנהודת חשמל להצונקודת גז לבישול פתח, נק לל:(כו תיים מובנוהכנה לכיר

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

     מעל לפחותס"מ  90 -כה ודה יהיל משטח העבסף עליון ש לפחות. גובה "מס  60-כ, כולל חזית הדלתות, יהיה  ןרוהאעומק     

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

  ו.מקעו ו ולכלס"מ לפחות לכל גובה 60חב ברות רויהארון יכלול יחידת מג           

                    5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמ ציפוי חיצוני: מתכת. ות:ידית פינה". יותקנו "פתרונו וןשל האר פינהות הביחיד

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

  ;ךראה הערה בהמש :רון*ך האאור מידות)1(בגוון לבן. מלמין ו/או  קהיימפור: מדפים                   

     ראה נספח ג' מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון:    

          

מאבן  ס"מ 2-מת ופחא בעובי ל לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:ולכל אורכו משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון

עם שוליים , )לפי העניין  1,2 (חלקים 4440"י ות תדרישל ערך), העונהשווה  סר אובן קי(כדוגמת אפולימרית טבעית או 

יותקן קנט  המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של 

ל זית המשטח ככעם עיבוד בח ללא קנט מוגבהי להעדיף התקנה שאי המוכר (הקונה ר"ע בעעליון מוגבה שאופן עיבודו יק

  ינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה). . לא יקף המשטחים בכל הירש כולל אף מהנד

   לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3 ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה לע /ומגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחרלבחירת הקונה מתוך  גוון:    

    היו בהדבקה ולא לוח בודד אחד).יסר ישיש/אבן ק. לוחות ה)בהיר ניטרלים אלו יהיה מגווני(אחד  פחות גוונים ל      

      

  אין.ארון מטבח עליון:   3.3.2  

  

    כיור שולחני הכולל תלוי או מונחה, פרסט עץ סנדוויץ' אוהעשוי תחתון  ארון (כללי), רחצה בחדר): ארונות אחרים (ציין  3.3.3  

  ס"מ לפחות.  80 אורך  מידות: טה.ות וצירי נירוס/ות, דלת/, לרבות מגרהרלי) או שיש(אינטגקוורץ ניאו מחרס או       

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

  החברה.     

     ראה נספח ג' הרחצה:ד ארון יכוי בעלז ירמח
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              :תרוהע
  מחושבת אורך. המדידה לאורך הקיר (פינה ככל שקיימת מטר 05.מטבח ונות רא של תוןחתארון  אורך מדידת   )1(

 ונותהאר ךהמשולבים בתו(למעט מקרר)  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב ). חלליםבאורך הארון פעמיים

    זה. רואיה מתיכסטי יחשבו המטבח, לא תארונו אורך מידותב 5% -ד כטיות עס. יכללו באורך הארונות
עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח  במקרה של זיכוי  )2(

  ם אלו לצורך תחזוקה.יח/פתפתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה ל קיימים
  הינם להחלטת הקונה.ון תחתון ' מובנים בארשל מדיח, תנור וכוצורך התקנה תכנון הארון ל           )3(

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

וז למדיח תחת ולרבות ההכנות הנדרשות של מים וניק ם)לישיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חל

  במועד שהחברה תנחה את הרוכש.מנים שהחברה תקבע ופי הלוח זבחירותו על  ונה לדווח עלות הקבאחריכיור. ה

  

  מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

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

ימלי של פלסטיק, באורך מינחבלי כביסה  5לל גלגלות, וכ ניצבים ממתכת (מגולוונים) מוטות 2: ה)(קטנ מיתקן לתליית כביסה  

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

  ר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת צבחה מתקן שווה ערך לתליית כביס( לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר  

   5ע לקיר. המתקן יכלול לפחות קן יהיה יציב ומקובמבנה. המתפה בחזיתות הם מוצנע ושאינו נצהמבנה, במקווונת על קיר ולמג  

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

  5100בתקן ישראלי : מחומר עמיד העומד תיאור: מתוכנן)של ככ( מסתור כביסה  

במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פריטי  עיבוי של המזגן/ים,ם יחידת התכן ויותקן גסתור הכביסה ילל מ: בחהערה

   .אך לא פחות מהכתוב במפרט המחייב כביסה גדולים  

  

  

  

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

מעברים בכל מקרה, מידות ה ן הפתיחה.פתיחה ובכיווה ות הפתחים, בסוגם, במידפתחיום הנויים במיק: יתכנו שיהערה  
  החופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.  

  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
 תידומכמות 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
מיניום/ אלו

אחר)/ מתכת

יריחה (צסוג פת
גרר/ כע"כ)/ נ

 אחר)

ומידת  ותכמ
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

יםחומר שלב
פתיחה(ציר/ג סו

כ.ע.כ/נגרר/ 
י/אחר)כיס/חשמל

 כניסה

1 

 ציר רגילהןפלדה בטחו

 --- 

- --  --- 

 --- 

- --  --- -- - 

 ---  ---  95/205- כ

 חדר דיור

1 

אלומ' מזוגג
  וטרינה,

 נגרר כ.ע.כ

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 235/200- כ ---  235/200- כ

 בחטמ

 --- 

 ---  --- 

1 

 .ע.כר כנגראלומ' מזוגג

1 

 ידנילה גלי אלומ' 'אלומ

 115/95- כ 115/95- כ --- 

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 ציר רגילה

-- - 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

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

 חדר
 תידומכמות 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
מיניום/ אלו

אחר)/ מתכת

יריחה (צסוג פת
גרר/ כע"כ)/ נ

 אחר)

ומידת  ותכמ
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

יםחומר שלב
פתיחה(ציר/ג סו

כ.ע.כ/נגרר/ 
י/אחר)כיס/חשמל

  ממ"ד 
ש (משמ
  דר כח
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א "הג
). רגילהציר (

 פתיחה חוץ

1 

אלומ' מזוגג

ציר רגילה או 
  כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 --- -- - 

 רת/יםורסיסים, הנגר ף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדףנכ
         .לפי הנחיות הג"א  לכיס.

 ---   ---  

ח. רחצה 
 )יהאמבט(

 

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  +(קיפ)

ק קבוע חל
 תחתון

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

 --- 

 --- - -- 

-- - 

 - --אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  --- - -- 

שרותי 
 ורחיםא

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

- -- 

 --- מכני אוורור

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  70/205 - כ

מרפסת 
  שירות

1 
 ציר רגילה עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 כ.ע.כ אלומ' אלומ'

  155/85- כ  ---   80/200 - כ

דירתימחסן 
  דצמו

(ככל 
  )שהוצמד

  פח 1
לפי החלטת 

 רההחב
 ציר רגילה

- -- 
 ---  --- 

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

  - --  ---   80/205 - כ

  

  :ואחרות הטבלל ערותה

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

בתחתית  קנט פולימריויכללו התקנת  הדלתות תהיינה עמידות למיםרגילה,  ובפתיחה 23י מס' לראישבהתאם לתקן דלתות לבודות = עץ  דלת .א

סב = פתיחה משתפלת (נטוי), קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  ל:סוג פרופים, מיניו= אלו' ומאל .ס"מ. 7 הבהדלת בגו

: תריסים ,יתעה אנכבתנו = כנףליוטינה יגומחה (כיס) בקיר, כנף ו/או לתוך ג= כנף נגררת על  כע.כ.ניגרר = רגילה+ משתפלת,  (דרייקיפ)נטוי 

= גלילה  .במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברתהנחיות היצרן),  (בעובי לפימיניום אלו ים פחעשוי יםהתריסשלבי 

  . )לילה החשמלית, בחדר דיורני אחד, לג(גיבוי יד חשמלי ו/או תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה

 בלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ו בטבלהדרים חד מחשל א רויאבתות להופיע דרים יכולם לשני ח, משותפינותדלתות/חלו .ב

 .וירמערכת מיזוג האו דקותפס"מ כהכנה ל 3חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד 

מורכבים משני לוחות ה, דרישות התקן פיל תיבטיחורגיל/) Double Glazingכפול ( ףזיגוג שקו םמאלומיניום ע ,(למעט ממ"ד) טרינותי/ וחלונות .ג

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

עילה. החלונות יותקנו על ידי מנגנוני פתיחה ונ ת מובנות,ידיוגלגלים, צירים,  ,EPDMומי גוג, אטמי גכללם: סרגלי זימקוריים, וב תקן ואביזרים

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

 .אחת רשת לכנף כהכנה להבמסי נוסף נתיב יותקן ,החלונות



 

 

  ג', ב'נספחים א', 

31  מתוך 15 'עמ  16.12.19תאריך: /  121 /מגרשO/ מפרט מכר למשתכן / דגם  באר שבע -1פרץ בוני הנגב בפארק פרץ בוני הנגב /  / ד לאיכות הבניהמס
 

יותקן מטבח באם פונה למרפסת שרות הסגורה בתריס או חלון, סניטריים ובבחדרים  דר שרות,חב ניחיצו לקיר מזוגגת ר חלון ו/או דלתעדבה .ד

 .(לרפות רפפת כיסוי) מכניאוורור 

בזיגוג קבוע תחים המשולבים ן פיתכ מיניום.יועץ האלו ו/או ל, גוון, עפ"י תכנון האדריכלפרופיסוג  .יוםאלומינ ייםשוע מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .רות מסךמחסום, ו/או קיקה/המשמש כמע

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

 .וי אששות כיבריוד אדריכלה ןתכנולפי  קבועות, או רפפות/ו ו/או סבכה בדלתו/או אוורור מכני אמצעות חלון שה ב) יעשנרכש מחסןל ככ( ןאוורור המחס .ז

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

מ"מ  1.25ובי של עבמגולוונת מפלדה  משקוף בניה .לת ומספר דירהתחתון, מעצור ד מברשת סף ,ות""רוזטנעה וידית ינדר, לצין צירים, מג

 וף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.ת. כנף הדלת והמשקלפחו

  בטחון/אש.ות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות אות, בכניסה לדירבהכת לפי הנחיות רשו .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר שווה ערך בכל היבט  דבקים על מסגרת עםלוחות מו ה עשויה משתיכנף הדלת תהי ים:נפ דלתות ולימכל .י

המתאים  ציפוי חיצוני מתועש צבע אוייקה או רמפו רמגחוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת.  –תפקודי 

בהתאם לתקן ישראלי הדלת יהיה  שקוףמ. צדדים לפחות 3-) מצופה ב(קנט נף הדלתבהיקף כ .י הצדדיםמתכת משנות ידי , עםת במיםלעמידו

ה / מקלחת בחדרי אמבטי ים. מל יד. המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמאטימה יכולל פסבגמר תואם לדלת הלבשות פולימרי או עץ  בעל 23מס' 

גוונים לפחות  3יוצגו לו מתוך מגוון דוגמאות שך והרוכש מתלבחירת  ון:וג   גג בכנף הדלת.אור, מזו-צופנוי" וצוהר/  עול סיבובי דמוי "תפוסמנ

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

 בנוסף, .קבוע ע סורגלקבו , איןים בקומה)אמור לשמש את כלל הדייר (בחרום מתיקו פתח חילוץרז כוכמה  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ .יא

 וץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.המוסמכות כפתח חילהרשויות  וכרז ע"יח שיבפת

 2 -כהים גבו יצוף הממ"דסף הדלת ורחיצונית.  /נגררת,הנפתחתדלת פלדה אטומה,  נההידלת כניסה למרחב מוגן  :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 כיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים,שתיים, הנגררות ל נף אחת אוחלון פלדה כ ה.מ מעל מפלס הדירס"

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף),חיות לפי הנ(ן אויר נוסי כתמער התקנת חסומים בדיסקאות פלדה (פלנצ'), וניתנים לפרוק.

תקינתו הרי שמתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  ).2010תקנות הג"א מאי ( היצרן. כת לפי מידותידות המערקומית. מהפרעה מ

פיקוד  שהוסמכו לכך ע"י נוספת ע"י הגורמיםות ואטימות תקינ תיקבדע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו והתקנתו 

ו במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל בתוכניות המכר ו/אן המצוין של סתירה בי מקרה יודגש כי בכללמניעת ספק  העורף.

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

אביזרים  תהצורך בהתקנעקב , "נטו"ים אינן מבטאות מידות פתחות בס"מ, ערומשובניה ות ן מידהינ, 3מס' המידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ות וכן  ו/או מסגרות סמויום סמויים כגון: מלבני משלימים

  ן והבניה.  בתקנות התכנוכנדרש לפתחים אלו  טח,ממידות/שלא יפחת  יםבלבכל מקרה גודל הפתחים המתק .(לפי הענין)
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  בדירה ם סניטריםתברואה וכלי מתקני – 4ה מס' בלט  3.6  

  ת לאחר טבלה זו)הערוגם (ראה     

  

  
  

  מיתקן
מיקום

  שרותי אורחים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

  כיור מטבח
  (בודדת/כפולה)

 

מידות 
 מ)ס"(ב

 --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 הרחצ כיור

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- משולב בארון --- ---

 --- ---3.3.3ראה סעיף  --- ---  סוג

 --- --- אין --- ---   ₪זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- א' ---  סוג

 --- --- --- אין ---   ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
  (ב')השטיפ

 

מידות 
  מ)(בס"

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

 --- --- א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
  (בס"מ)

--- --- 
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 --- --- א' --- ---  סוג

 --- --- אין --- ---   ₪זיכוי 

ים קרים ללה למסו
מהקיר  ור,כי/חמים ל
  טחאו מהמש

 --- --- מערבל פרח פרח  פרח  דגם 

 --- --- א' א' א'  סוג

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

סוללה לאמבטיה 
  למים קרים וחמים

 --- ---  (ה)ללהסו --- ---  דגם

 --- --- א' --- ---  גסו

 --- --- ח ג'ראה נספ --- ---   ₪זיכוי 

לחת סוללה למק
  יםלמים קרים וחמ

 --- --- --- --- ---  דגם

 --- --- --- --- ---  סוג

 --- --- --- --- ---   ₪זיכוי 

 --- יש --- --- --- חיבור מים מכונת כביסה ולניקוז
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  מיתקן
מיקום

  שרותי אורחים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

 לשרוול יתצונחיבדופן4פתח "
, מייבש כביסהמ  אדיםפליטת 

ה גנה ומשקולת סגירכולל תריס ה
  ת חשמלוהזנ

 --- יש --- --- ---

  יבור מדיח כליםהכנה לח
ההכנה משולבת בניקוז כיור (

  )המטבח
 --- --- --- --- יש

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

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

 --- --- --- --- ---  (הכנה) מים םנקודת גז לחימו

  :אחרותו טבלהל ערותה

  מסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).מפרט מכר זה או בבטבלה, ב צויןבאם בפועל רק (הקיים 

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

היצרן/ ספק  חרס, במידות לפי כיור נטילת ידים: שיבחר ע"י החברה. ן/ספק,היצר לפי ):טגרליכיור רחצה שולחני (אינ קנה שטוחהבהת

 שיבחר ע"י החברה.

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

  .בעל צירי נירוסטה כבד פלסטי

פוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה פי, שלד עץ עם ציי, בעלת חיזוק היקמ"מ הומוגנ 3.5בי לי בעותהיה מחומר אקרי אמבטיה:

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

ידות ברז עבודה או הכיור, מהמשטח ימוקם על מישור  והוא מערבל, פרח: דגם: קערת מטבח. ל(כולל חסכם) םחמים/סוללה למים קרי  (ג)  

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

  ו על ידה.חר/יבשיוצגו ע"י החברה/ קבלן ו/או הספק/ים ש 1385

  , מידות הכיור ר משטח העבודה אועל מישו הם ימוקמוו  פיה ערבלפרח/מ : דגם:(כולל חסכמים) צהלכיור/י רח, וללה למים קרים/חמיםס  (ד)  

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

  .  ר/ו על ידה/או הספק/ים שיבחן ובלק

וללת יציאה תחתית למיל' האמבטיה ים מיקס מהקיר הכוללה מים חמים וקרתותקן ס :באמבטיה :כמים)(כולל חס ים/חמיםסוללה למים קר  (ה)

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

  ה./ים שיבחר/ו על ידו הספקו/א י החברה/קבלןשאחת לפחות תוצרת הארץ שיוצגו ע"כ סדרות 3ה מתוך חירלבסוללות האמבטיה, 

יו בציפוי כרום ניקל,דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי(ויסות מים לחמים/קרים בעזרת ידית ים חמים וקרים יהכל הסוללת  למ-

  אחת)ויכללו חסכמים.

  .ניל יברזו: חיבור לביוב, תכולל שטיפת אסלה ז/ירגאכיורים והתקנת   (ו)  

  .בן: לגוון הקבועות  (ז)  

  . והזנת חשמל ) וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007אוג'  תיקון -(הל"ת יםמים קרים, מים חמ: ונת כביסה כוללתהכנת חיבור למכ  ח)(  

  .צהבאם לא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרי ק: הכנה לנק' גז  )ט(  

  נית.ם בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירו: מימים קרים  )י(  

  למניעת  שעומדים בתקן ישראלי קבועותלרכוש  כש, לבחור אוברה, באחריות הרובאם אינם ממבחר הח -(אגנית/אמבטיה) ת רחצהקבועו  )יא(  

  .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

  משטח העבודה או הכיור.  הממוקם על מישור ברזי = קר פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =   )יב(  

    ידית אחת.  קרים /חמים, בעזרתמים ל (מיקסר) = ויסות מערבל    

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

  זו הלחות  ביסה הפועל בשיטת קונדנסר. בשיטהלהשתמש במייבש כ יש סהבהעדר חיבור ליניקת אויר חם/לח, ממיבש הכבי קונדנסר=) יג(

  בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדירה  סוף המחייב ריקוןת כמים אל מיכל איתהליך הייבוש נפלטת בעת הנפלט

  בסמוך למכונה.

  ').ות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכוות הקצה הסטנדרטיערכלמיש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים   )יד(

וחין, שטח תא המקלחת, ומחסום הקפי מפני גלישת המים, מת קוטר צנרת הדלוי "גשם", ללא התאכגון ראש מקלחת דמלעיל  שינוי מהאמור

  רצפה.ז בקועלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הני

  מים כגון קוט באמצעים מתאימונע החלקה, יש לנינה כוללת חיספוס בטיה את וככל שרצפת האמל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלח) הואיטו(  

   הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.     
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ימת הגז במקרה של כיבוי לאמנגנון לניתוק זרים לל)  ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוטז(  

  שול.ות הבילהבה/  רצוני של          
  

  ערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרם יש התייחסות בהיוד ומתקנים לגביה(מובהר כי צ

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  , ברצפה, הבניין) לכלל משותפיםוקם יתכן (בחלופתחי ביקורת לקולטני ביוב  צנרת: אחר ל צורךלכ ה,אביזרי אינסטלציה נוספים בדיר   3.6.1  

  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש).  (מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  כמות עפ"י החלטת מהנדסבמיקום ו, לתקרה בקירות או בסמוך    

  ין ב יקודהעברת גז וכבלי פלוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזין מלציה. ניקוז למזגנסטאילפי החלטת מהנדס ה ,מיקוםב ארון למחלקי מים    

  . למאיידהמיועד ום עד למעבה, עד המיקהמיקום המיו    

  

  הערה:    

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

  , כרהמ בתכנית כרח יסומנושלא בהך לקירות ורצפה, בסמוו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,"או "ספסלים" ורותו קא עמודים"    

  ן יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.נו ומאילוצי תכנואו שסומ    

  חי פת שויתכן וידר ןהבניייש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה  ,בנוסף    

  תחזוקה. ישה לצרכיג אותם ויש לאפשר לחסום ביקורת אלו , איןביצוע פתחי  שיידרכן בדירות בהם ביקורת, ול    

  

  

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

  .יימר)מים (טוצב זמן לחימום הי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קגיבולרבות  579י ראלישהסולארית תהיה בהתאם לדרישות תקן 

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

  במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.

  קוצב מצעות חשמל והתקן מים באית, יעשה חימום הפק מים חמים באמצעות מערכת סולארל דין לא ניתן לסת כאולדירות שלהם לפי הור 

  המים (טיימר).  זמן לחימום 

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

      האינסטלציה.דס הנמ תכנוןעליון לפי 

  ).2007ג'תיקון או-סה (הל"תת. מכונת כבימקלח מבטיה,ות מטבח ורחצה, א: קערחיבור מים חמים לכלים  3.6.3

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

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

   ה,לפי תכנון מהנדס האינסטלצי ,PPR, S.Pנת, פקסגול, לווגו: פלדה מחומר הצינורות: מים חמים וקרים  3.6.6

  : פלסטי.פכיםשסטי, : פלדלוחין   

   .יש: דת הגז במטבחמקור הגז ועד נקוה מצנרת גז בדיר  7.3.6

  : יש.הכנה למונה גז לדירה  3.6.8

  

   הערה:  

נקודת הגז הראשית  ור הספקת הגז ועדממקה צנרת גז בדיריכלול מחיר הדירה הגז בדירה, הינו לפי החלטת החברה. נק' מיקום   

  . ה למונה גז דירתיוכן הכנ במטבח

, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים מונה מות, ברזי ניתוק, פיקדוןהתא, ים, מאריכיםם עבור מחברל תשלויר הדירה אינו כולמח  

 הגז המורשית ע"י החברה לפעול' חבם הקונה ישירות לישלם עצמו לחיבור הגז, אות נוספים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה  

   רה.כלולה במחיר הדי לסטי (הכנה בלבד),ז מושחלת בשרוול פספקת גצנרת א בבניין.  
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 )טבלה זו(ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 
  

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

  וםיקמ

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 קעת בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;' תקשורתנק
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

 לדירה כניסה
  מבואה או

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

  .קומתי/חדר מדרגות
  .רתידי מללוח חש -
רת כולל ארון תקשו -

   .שקע
  וויזיהטלפוניה/טלארון - 

 דיור חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

תוספת  - י תריס חשמל
להפעלת נקודת חשמל 

  התריס.

  פרוזדור

1  
(כולל מפסק 

  מחליף)
1  -  -  -  

 3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל 

נקודות  2פניית "ר", 
  יף.חלמאור לפחות + מ

  1  מטבח

6  
מהם (אחד 

כפול, אחד 
מהם מוגן 
ת מים בדרג

44IP  ואחד
מוגן מהם 
דרגה ב

  רגילה)

-  
  יג)( 1

  (תנור)
-  

ם השקעים, בתי מיקו
יה מעל התקע יה

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

לתכנון המטבח יותקנו 
שקעי כח נפרדים 

  למדיח, לתנור, למקרר

שינה  חדר
   הורים

1  
(כולל מפסק 

 מחליף
  ) רהמנול

  

4  
יד (שניים ל
  המיטה)

-  1  1  
 אינטרקום (נק' -

  שמע/דיבור בלבד)

  /ד"ממ
  ח. שינה

פי מנורה ל
הנחיות 
  עורףפיקוד ה

3  -  1  1  
פיקוד  תתקנולפי 

  העורף

  חדר רחצה
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  ורור מכניאו +

  -  -  -  -  1  יםשירות
  בהעדר חלון,

נק' אוורור מכני הכנה ל
  היכן שנידרש. + מפסק

  1  פסת שרותמר
  מים)(מוגן 

-  -  

2  
  מוגן מים

  מכונת כביסה,(
  מייבש כביסה)

-  -  

  מרפסת
  שמש

1  
  (מוגן)

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
כולל תריס חשמלי + 

מפסק + מנגנון פתיחה 
  ידני.

  מחסן
(ככל 

  )מדוצשה
1  -  1  -  -  

החשמל של  צריכת
המחסן תחובר לשעון 

מל הדירתי אליו החש
  מחסן.שויך המ

שהזנות  או לחילופין
כל החשמל של 

נה המחסנים יחוברו למו
משותף ונפרד 

למחסנים בלבד, או 
מונה נפרד לכל מחסן, 
להחלטת המוכר ועפ"י 

  בחירתו.

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  

(פקט הכנה 
  למזגן)

-  
  
-  
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   לטבלה ואחרותות ערה

 נקודת הדלקה אחת. ל/ ארמטורה), כוללאהי -נורה וכיסוי ה (ללאל גבי קיר או תקרבית נורה ע = ודת מאור קיר/ תקרהנק )א(

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

 לפחות. ממ"ר 1.5בכבלים  וצעיבהחיבור 

החיבור  נספר כל שקע בנפרד).עים או יותר בפנל אחד, (שני שק חשמל רגילהניזון מזרם  סוי,עם כי שקע בודדגן מים: מו בית תקע מאור (רגיל)  )ג(

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספתיף א' ר), המצוינים בסעקי אושל נקודות המאור (בתקרה  תאור בלבד לאופן ההדלקה נקודת מאור הדלקה כפולה= )ד(

 א'.בסעיף מאור המצוינות ה נקודות

 ושאינם בהכרח נקודה/ות "כוח". מלי נפרד (כל נק' במעגל נפרד),נמצא/ים על גבי מעגל חש"שקע/ים" ה = נפרדבית תקע מעגל  )ה(

 בדרגת הגנה גבוהה.ה מוגן מים פרד אך אביזר הקצל נשמבית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חאו אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  )ו(

בין מחשבים,  –ודת טלפוניה, נקודת תקשורת לט) או לחוד וכוללות נקנקודות ביחד (קומפ 3= (מחשב) תקשורתן חוץ/טלפוטלויזיה/ודת נק )ז(

/אינטרנט. הטלפוניםיבור הדירה לרשת א חללחיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.   –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  קירועד נקודת ההכנה במריכוז התקשורת  הט משיכתכלול צינור וחו נקודת התקשורת

 .)ןעמדת שומר לפי העניילדלת כניסה למבנה או לנקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים (נקודת טלפון פנים (אינטרקום)=  )ח(

  מ"מ.  2.5נפרד עם כבלים  למפסק חובר ישירות ללוח, מעל גבי מעגל חשמלי נפרד ע כוחבית תק = קודת כחנ )ט(

הכנה לנק' תקשורת (מחשב) מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  ה לצנרת ("שרוול") וחוט משיכה בלבד.באם לא צוין אחרת הכוונ"הכנה"=  )י(

למניעת ספק רלי). "תנור להט" (ספי "מפזר חום" ולא (באחריות הדייר),יותקן חדר הרחצה לת ד מעלבאם ההכנה לתנור חימום נמצאת בקיר. 

 כנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים.הה מסופקים ע"י החברה. כי אמצעי חימום לאיודגש 

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

 מאור. נקודה/ות

 החשמל. חוק ודרישות מהנדסבעקבות הנחיות ה 'וג הנקינויים במיקום וסיתכנו ש )יב(

תחובר ישירות תותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה כוללת חיבור תלת פאזי= בדירת מגורים ה )יג(

 ח החשמל הדירתי.סק בלובות בית שקע והמפ. הנקודה תכלול את כל החיווט לר2.5/5ותחווט בכבל מל חשלמפסק תלת פאזי בלוח ה

 

  ות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרתקנים לגביהם יש התייחס(מובהר כי ציוד ומ

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  ת לתאורת לילה נון שבמנגובחדר מדרגות לחצן להדלקת אור  .יש: ת מאורוודית: בכל קומה: נקומתק חדר מדרגות/ מבואה   3.7.1  

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

  ניה (בקשה להיתר).תקנות התכנון והבפי ל הכנת שרוולים (צינורות) בדירה ע: טלפון חוץ  3.7.2  

  ת החברה., או אחר לפי החלטזמזם :צליל .לחצן סוג: פעמון:  3.7.3  

  , לפי דרישות הת"י.סטנדרט: : סוגביזרי הדלקה/שקעא  3.7.4  

לפי   מיקום:ש : ירהבתוך הדי (כולל שקע רגיל),דירתי ולוח תקשורת  מודולים) 6-(כולל השארת מקום פנוי לדירתי  לוח חשמל  3.7.5   

  ן.אישעון שבת: יש. : מפסקי פחת החשמל.  תכנון מהנדס    

                              כולל קוצב זמן.  : יש.חשמלישמש/מים,  ודנקודת חשמל לד  3.7.6  

  .)ן ע"י וע"ח הקונהותקוימחיר הדירה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן אמפר. ( 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7  

  בקומתיחת דלת הכניסה הראשית , כולל לחצן לפתורשמע דיב (אינטרקום .5 לה: כמפורט בטביקוםמ: יש, מערכת אינטרקום  3.7.8  

  בחדר שינה הורים). רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה    

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

   רב ערוציתלקליטת טלוויזיה לחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיהי דורשיהכנה לקליטת   3.7.10  

.  לחילופין )אשר תספק שרות זה ערוצית -וויזיה הרבלחברת הטלהקונה ישירות ל  אשר ישולם ע"י ר וללא חיבור בפועלא ממיל(     

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

  ).מספק שרות זה    

  

  

  



 

 

  ג', ב'נספחים א', 

31  מתוך 21 'עמ  16.12.19תאריך: /  121 /מגרשO/ מפרט מכר למשתכן / דגם  באר שבע -1פרץ בוני הנגב בפארק פרץ בוני הנגב /  / ד לאיכות הבניהמס
 

  :נים אחריםמיתק     3.7.11  

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

  זנת תעריפי החשמל המשתנים.ההישראלית ותאפשר 

  :המערכת תכלול

  לי, רכיב המודד זרם חשמעל שר מתבססת החשמל הדירתית א לוחב יחידת מדידה 

  .שידור אלחוטייחידת תקשורת לי) עבור לוח תלת פאז ני זרם(שלושה חייש

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

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

  פית. ואת עלותם הכס"ש) (בקוטוהמצטברת  פתהשוט הוני צריכת האנרגינת

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

  

  

  מתקני קירור / חימום, בדירה:.         4  

  :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני תלמערכ בלבד הכנה יש,. ןאי מרכזי דירתי מיני מיזוג אוויר  4.1  

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

  ;הדירה חלקי

                    מתוכנןה המיקום בין רצפהה ילויבמ ונעה נסת בקירמוכ חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות רשותהנד תהתשתיו ביצוע      .2                   

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

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

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

  .אוויר מיזוג נדסמה ידי על המערכת וןכנלת בהתאם יהיה ההכנות מיקום      . 4                  

  .המעבים / המעבה למיקום רומוסת מוצנע מיקום      . 5          

  ההכנה תכלול: צע הכנה למזגן עילי בממ"ד. במקרה זה, תבובאישור פיקוד העורף  .     6   

  נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל.  -                    

  סגר במכסה.רה. קצה הצינור יייל בדיאל מחסום רצפה פעים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד צנרת ניקו מ -                    

  בה יהיה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון.מיקום המע -                    

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

   חלקיה לכל גמיזו מאפשר אינו ההדיר תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל) לעיל. 6( 4.1מור בסעיף מעבר לא .: איןצלמפון מזג  4.2

 כל את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני תמערכ באמצעות

  .מים זניקו וצנרת גז רתצנ ,לצנרת חשמ לרבות הנדרשות התשתיות

   .איןין: ת בבניזון ממערכת מרכזימיזוג אויר דירתי הני  4.3

    .: איןזהפועל בגור חימום תנ    4.4

  (בחדרי רחצה). .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןהפועל בחשמל תנור חימום    4.5

  .אין: רדיאטורים    4.6

  .: איןקונבקטורים חשמליים    4.7

  .: איןחימום תת רצפתי    4.8

  : אין.מיתקנים אחרים    4.9
  
  

  
  במחסן:ש ובטיחות בדירה, יבוי אסידורי כ*  .5

  .: יש(באם נרכש) במחסן .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר נקלרים):ת כיבוי אש אוטומטית (ספרימערכ  5.1   

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

  יש. ):מרחב המוגן (ממ"דן בנומערכת סי  5.3  
  

  ,ע"י רשות הכבאות דרשיי, ככל שליהםע בות חיפוי/ציפוילר ,לוכיבוי ובטיחות א גילוי, סידורי* התקנת     

  , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות.כנית המכרבתו יוצגו הכרחלא ב      
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  עבודות פיתוח ושונות:  .6

  חניה  6.1  

                           ש;: בתחום המגרכולםלפי היתר הבניה. : לכל הבניינים הכל מקומות חניה סך  6.1.1     

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

  ת המכר.כמצוין בתוכני: םיקומ לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, חניה לנכים (פרטית/משותפת)  6.1.2     

  ת תג נכה רשמי  מכר לרוכש דירה נכה (עם הצגח החניה להיתר, תיסביבה/פיתוח ובנספהמגרש/ם כמסומן בתכנית חנייה לנכי               

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

  : יש.תאורהמערכת  ת האדריכל.הנחיו לפי, נים משתלבות/ אבמוחלק בטון חניה לא מקורה: תגמר רצפ  6.1.3    

  יש.: גישה לחניה מהכביש  6.1.4    

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

   אין. :לחניהבכניסה מחסום   6.1.6    

  פיתוח המגרש  6.2  

   מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף  יהיה כניסה שביל  .יןיבנכל ל הכניסהמבואת עד ל שבילים/צוניחי רחבה תתוכנן המגרש בתחום                               

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

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

  .בעל גוון בהירף יהיה ככל הניתן הריצו לבות/ אבן טבעית.בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משת: : חומר גמררגותמד /םשבילי  6.2.2

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

   .יות משרד החקלאותהנחל                                

  בהתאם פיתוח) גינון חסכוני במים  ל פי תכנית אדריכליש. (ע צמחיה: .) מצורפתפי סימון בתכנית (על יש. : משותפת חצר  6.2.4    

  להנחיות משרד החקלאות.

  . )ללא מערכת השקיהן וונלא מג לשטח ונההכו, לפי תוכנית המכר (חצר :יציאה לחצר מחדר; יש: ות הגןה/חצר, צמודה לדיר  6.2.5    

  ע"י הרוכש בעתיעשה  לי הבניין )מים משו ת (להרחקתפרטיו פני הקרקע בחצרות: סידור שיפועי ניקוז הערה      

  . ינה הפרטיתסידור הג       

  ,כו')ת וחושו צנרת,מרזב/ים, (, חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : ות גןה/פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדיר  6.2.6    

  ).המכרוכנית לא בהכרח יוצג בתוש ןהעניי (הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,       

  מ"ר. 7-לא פחות מ: יש, בשטח ות גןה/ודה לדירטח מרוצף בחצר הצממש  6.2.7    

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

  .ולפי קביעת החברה רתושלפי תוכנית הפיתוח המאבגובה ממוצע       

  אין.: )בחלקה ומה פתוחהקקומת עמודים מפולשת (  6.2.9    

  

  ותמערכות משותפ  .7

  מערכת גז:  7.1  

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

  הנאה  תוזיק נהורך תינתבמידת הצ המקומית. דרישות הרשות עפ"י ו/או החברה ע"יע המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקב      

   גז ותחזוקתה.להנחת צנרת ה       

  בבעלות חברת הגז.הינם וצנרת אספקת הגז  ,אמורמובהר בזאת כי צובר/י הגז כ      

  ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז   7.1.2    

  ).3.6ף (סעי 4ראה טבלה  :וםיקמ: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה  7.1.3    

  

  :סידורים לכיבוי אש  7.2  

  ות.הכיבוי והנחיות יועץ הבטיח רשות לפי דרישות :לחץ בחדרי מדרגות להפעלתמערכת   7.2.1    

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

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

  וי והנחיות יועץ הבטיחות.: לפי דרישות רשות הכיבולתןת ארגזי כיבוי ותכעמדות כיבוי לרבו  7.2.4    

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. לפי דרישות :גלאי עשן  7.2.5    
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  יםמשותפ יבוי בשטחיםנות כ, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארואש כיבויו גילוי כותמערת כל סידורי הכבאות, לרבוהערה:         

  ת.כמות לפי דרישות רשות הכבאומיקום ו פרטיים, וא                
  

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

  ן.אי :)(להזנת הדירות מערכת מיזוג אוויר מרכזית  7.4  

  .אין :זוג אויר בחדר/ים לשימוש הדייריםמערכת מי  7.5  

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום: שגוי. לדואר  1עד הבית, לוו 1לכל דירה,  :ת דוארתיבו  7.6  

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

 : ים אחריםמיתקנ  7.7  

  חדר/ים לשימוש כלל  משותפים),בחלקים (תאורה  ם, מערכותמאגר מישנאים,  ח., ת מיםיקה ומשאבוכות סנמער    

  צים.ת המתכננים והיועכניתולפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  נים סמוכים,יבבניין ולטובת בני הדיירים    

  

  תיתחיבור המבנה למערכות תש  .8

  פי הנחיות הרשות המקומית.ל: חצרל נפרד מונה מיםש; : ילבית ראשימים  מונה: יש; ם מרכזילקו מיחיבור   8.1   

  יש. חיבור לביוב מרכזי:  8.2   

  מונה.נת תקלא כולל ה; יש. בהתאם להוראות חברת החשמל ,חיבור הבניין לרשת החשמל  8.3   

  .ירה לחב' הטלפוניםחיבור הדכולל לא  ניה (בקשה להיתר):ון והבתכנהתאם לתקנות הב :לחיבור הבניין לרשת הטלפונים הכנה  8.4   

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

  על עם בפועבודות שביצושה. במחיר הרכי כלוליםז, דרכי גישה, ומכים, ניקורות תקי ה,: כביש, מדרכפיתוח כללי הגובל במגרש  8.6   

  באחריות החברה.שות המקומית אינם יעשה ע"י הר    

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

  .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה    

    

  רכוש משותף  .9

  :ותףהמשש תיאור הרכו  9.1  

  .ת המכרכמשותפים בתוכני באם סומנו: מקומות חניה משותפים    9.1.1     

  יש.: )קיתחל פתוחה ועמודים, כניסה (קומת חלקית פולשתקומה מ  9.1.2     

  לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות  9.1.3     

  .: ישמבואה (לובי) בקומת כניסה  9.1.4     

  יש. : יתומתק מבואה (לובי)  9.1.5     

  ין.בכל בני 1(מספר):  חדרי מדרגות  9.1.6     

  כל בניין.ב 1: מספר מעליות : יש;מעליות: יש; מעלית פיר  9.1.7     

  יש.החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג:  פחות: לותףגג מש  9.1.8     

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

  אין.: משותףים ודחדר ד  9.1.10     

  חדר משאבות, ות סחרור, ות סולאריות, משאבמערכ :) כגוןותפותשמ /אווטכניות (פרטיות : יש מערכות מיתקנים על הגג  9.1.11    

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

  .ש; ישטח ללא גינון : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר  9.1.12     
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  ותף מסומנים כרכוש משהאחרים במפרט זה,  בפרקיםכמפורט : ש משותףוחלקים נוספים של הבית שהינם רכומיתקנים   9.1.13     

  בתוכניות המכר.      

  

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

  , (מילוט).י מדרגות/חדר  9.2.1    

  קומה טכנית.  9.2.2    

  ת.ותפמשגישה לחניה   9.2.3     

  בקומת כניסה.לובי   9.2.4    

  .לובי קומתי  9.2.5    

  על הגג. המשותפים)( השוניםרגות אל המיתקנים חדר מדגישה מ  9.2.6    

  דר מדרגות אל חדר מכונות.גישה מח  9.2.7    

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

  .על הגג משותפים םקנייתהתפוס על ידי מ –חלק הגג   9.2.9    

  .מעליות  9.2.10    

  .ים מוגנים בדירות)ש מרחבי -(אין .ק /מקלטממ"  9.2.11    

  כרכוש משותף. ככל שיוגדרו ע"י החברה: רחלק אח  9.2.12    
  

  בית משותף  9.3  

  או בבית  ותףמשחוק המכר דירות), המוכר דירה בבית  –(להלן  1974 – דלחוק המכר (דירות), התשל" 6בהתאם לסעיף   (א)    

  ל התקנון המצוי ש ל או משנה הוראהלהחיל על הבית מבטבדעתו שחל על הבית או שיועד להירשם כבית משותף והתקנון המ       

  אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על יחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזההמתי       

  הרכוש המשותף;ק מחלהוצאת   )1(       

  ף הצמוד לדירה;שיעורו של החלק ברכוש המשות  )2(      

  אליו; ובשירותים המחויבים בקשר וצאות הבית המשותףשיעור ההשתתפות בה  )3(      

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  )4(      

  ות;דירר (א) לחוק המכ3כל עניין אחר שקבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף   )5(      

  כמי שהתחייב אמור בחוזה המכר, ) יראוהו, על אף הקטן (אהמנויים בסעיף   לא מסר פרטים על עניין מהענייניםמוכר ש  (ב)    

  התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף.  שהוראות       

  

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:  9.4

  של כל לשטח ) 5יף מכר זה פרק א' סעדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט ן שטח הדירה (כהגשביס יהיה קרוב ככל האפשר ליח  

   כפי שיידרש על ידי כל רשות  ס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,זאת בכפוף לכל תיקון ביח ,דות הדיור בבנייןיחי   

צמודים לדירה משותף לא יילקחו בחשבון השטחים הירה בבית ברכוש הל דכ בחישוב חלקה שלהמוכר רשאי לקבוע בתקנון, כי מוסמכת. 

  ).6עיף במפרט זה פרק א' סגדרתם (כה

  

  הבית:קבלת החלטות בדבר ניהול  סדרי  9.5

  .1969 -יהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט  
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  :שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו  9.6

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

יחסי ברכיב ההוצאות הקבועות של אחזקת בתשלום חלקן היחויבו ש בפועל ולא יעשה בהן שימותהיה בידי המוכר  קה בהןדירות שהחז

לומן כר יהיה פטור מתשהמור הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אש

  קנון המצוי.בעה שלהן כאמור בתות ההצמבלי לגרוע מזכויביחס לדירות האמורות, וזאת 

  
  או שיוחזרו לרכוש המשותף):/משותף (והחלקים המוצאים מהרכוש ה  9.7

  מצ"ב ת היוכנותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתמהרכוש המש יוצאו, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה        

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

  ף לפי קביעתה של החברה.וצמדו לדירות בבית המשותמהרכוש המשותף וי תחום המגרש מוצאיםניה שבמקומות הח .א

 ושכל השטחים שהוצאו מהרכוכן החברה.  המחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה של .ב

  רו עד מועד רישום הבית המשותף.שותף ואשר לא נמכהמ

  לעיל). 9.2.9כאמור בסעיף  ט החלקרפסות וגגות (למעמ .ג

 כוש המשותף. מוצא מהר  (באם קיים) יםחדר השנא .ד

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

  רו בעתיד. ר שיאשן עייתכניות בני יות בניה עתידיות שייווצרו על פיהקרקע, וכן זכו

שבבעלות המוכרת  ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתא ותף לא יוצמדו כל החניותעת רישום הבית המשככל שב .ו

 כמפורט לעיל.

  

  

  

  

   ____________      ____________      ____________  

  חתימת המוכר        תאריך              חתימת הקונה          

  

  

  

  

  משותף.ה ולנציגות הבית הספים שיועברו לקונכים נומסמ  נספח א'
  ואזהרות.ליות הערות כל  נספח ב'

  .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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  מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות – 'נספח א

  

  של המפרט:כחלק בלתי נפרד  רפוצותוכניות אלו י  10.1   

  ירה.דה(חיצוניות) של כלליות של כל חדר ומידות מידות הכוללת  1:50 -ן מבקנה מידה לא קט תכנית הדירה  10.1.1     

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

  בקומה.שותף הכוללת סימון הרכוש המ 1:100 -מ בקנה מידה לא קטןית וסתכנית קומה טיפ  10.1.3     

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

  .1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף      

  .1:100 -ה מידה לא קטן מכנית קומת גג בקנת  10.1.5     

משותפת  חצרסימון הכוללת  1:250בקנה מידה בלת היתר בניה לק גשה לרשות המקומיתפי שהותכנית המגרש כ  10.1.6     

  וגינות צמודות.
  

  יל דין לרבות על פלכ אםבהתת ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה  10.2   

  חוק המכר דירות בעניין:     

  ה על גימורם.וקת כל רכיבי הדירת לתחזפעולות שוטפו  (א)     

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

  מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.      

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

  פק ומספר טלפון ליצירת קשר.סדירה, לרבות שמות יצרן/תקנים במערכות המואחריות של ציוד ו תעודותמפרט טכני ו  (ד)     
  

  ומרי הגימור של וח ותשל המערכתכנית והוראות תחזוקה  )1( ה בבנייןהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונ  10.3   

  ן:ענייבהמכר דירות  פי חוק כל דין לרבות עלהבניין שיש חובה למסור בהתאם ל    

  הבניין על גימורם. שוטפות לתחזוקת כל רכיביפעולות   (א)     

   וגמערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזהשירות המותקנות בבניין לרבות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות   (ב)     

  באלה.וצא אלקטרו מכניות וכיאוויר, מערכות       

  אם נדרשות. ות,ות שוטפות ותקופתיביקור אפיוןתדירות ו  ג)(     

  חריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.מפרט טכני ותעודות א  (ד)    

  מיליה.יפקסומספר  ר טלפוןהפיתוח לרבות מספת וכורשימת צוות המתכננים של הבניין, המער  (ה)     

  , מערכות בטיחות חשמל ותקשורתה סניטרית, בלבד של אינסטלצי ותלמערכות המשותפ )AS MADEתכניות עדות (  (ו)     

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

  מינויה.יד עם ראשונה שתמונה) מנית או הקבועה של בעלי הדירות (האותם לנציגות הזמור מסל      

  

  

  

  

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

  יהול (באם תפעל ים לרבות נציגות הבית ו/או חב' נזמן לרוכש/ים אחרכל ב כעמדה בחובתה לעשות כן. החברה תהא רשאית למוסרם        

  בבניין).        

  

  

  

  

  



 

 

  ג', ב'נספחים א', 

31  מתוך 27 'עמ  16.12.19תאריך: /  121 /מגרשO/ מפרט מכר למשתכן / דגם  באר שבע -1פרץ בוני הנגב בפארק פרץ בוני הנגב /  / ד לאיכות הבניהמס
 

  ליות ואזהרותהערות כל –ספח ב' נ  

  יות למבנה ולדירההערות כלל  

  

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

  .שראליות תקנות התכנון והבניה והתקן היות יהיו לפי דרישלאכהמכל המוצרים ו .2

ינה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת /או אנטנה מרכזית אם התקן לאנטנה בבניין וה מחובת התקנת מתקא פטורהחברה תה .3

 להוראות כל דין. פוףלווין, בכ

 י התקרה האטומיםיין ממוקמים מעל תקרת מרתף, ששטחחניה של הבנמסעה/חי שטהוסבר לו וידוע לו ששטחי גינון ו/או שהקונה מצהיר  .4

כדי לגרום לשינוי  ה ו/או התקנת מערכות ו/או פעולות כגון אלה, שיש בהןלה ו/או הריסה ו/או בנייגע עקב פעולות שתילהינזק ו/או להיפ עלולים

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

קה המוכר. החצר כולה או חל ס האינסטלציה מטעםם שייקבע ע"י מהנדבמיקו וחות ביוב וניקוזה מודע לכך שבחצר הפרטית תהינה שהקונ .5

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

 ק, אי שתילת צמחיה, לרבות אך לא רורית כאמעוברות בחצר הפרטם במערכות המשותפות (אם יש) אשר ונה לאפשר תיקוניהק יבמתחי

 .למניעת קינון חרקים ביצוע ריסוס תקופתיבעלת שורשים חודרניים ו

בר מערכות מים, ייתכן מעכמו כן  כר.הממערכת שלד הבנין (עמודים, קירות נושאים, קירות בטחון וכו'), אינם בהכרח מסומנים בתוכניות  .6

הודע לקונה, כי  מוקדמת. בדיקהייב הריסה, פתיחה, וכו'), מחלכן כל שינוי (ת. פות, קירות ומחיצוות, רצרת, גז וכו' בתקרחשמל, תקשו ביוב,

ניין טים של מערכות הבלמנהאתועבר אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל 

רת הות ביוב, מנת ביוב, צנרת ניקוז, שוחם, צנרת חשמל, צנרנרת מיצעוד כגון: עלות ומשותפות, צנרת, תהמשותפות ושל מערכות שאינן 

, ייםורמ.א. ואוורור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בדירה, המחסנים, וחצרות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציב

קלה ו/או סגירה אחרת אמור יכוסו בתקרה הטכניים. מערכות כועצים ות, לפי החלטת היהכל מעבר למסומן/ למצויין בתכני בקירות ובתקרות

 נו את צורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות.ויש

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

 .לודהמוי חת בכתמים דוהמתבטא

בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות . בתקנים הישראליים ) במידות לא פחות מהנדרששו מרווחים (פוגותבחיפוי ובריצוף יע .8

 .(גרונגים)

 ילים, באריזות פתוחות או סגורות.חות חריפים או רערי יםחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולט .9

 הדירה לקונה. מטעמו בטרם נמסרה ה ע"י הקונה או מית בדירעבודו יבוצעולא  .10

לכלים אלו כאמור  המינימליים עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישהלאחר קבלת החזקה, ם סניטריים ע"י הקונה החלפת כלי .11

 יגה ממידות אלו.ית לחרברה לא תהיה אחרא. למניעת ספק יודגש כי, הח3 חלק 1205רואה) ובת"י תב נית למתקבהל"ת (הוראו

יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין.  רכשו ע"י הדייריםשי ים),(ככל שקיימ מחסניםב .12

 דבלבם ונפרד למחסני הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף

אך לא  הפרעהלל ועלולים ליצור כביסה, מקטינים החתליית אם יותקנו באזור המים החמים ויח' מיזוג האוויר ב של דוד מםמיקו  .13

 וע במפרט.פחות מן הקב

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

dB60ים.   לפי ת תחת רגלי המתקן/רעידו , וכן בולמימוקמתבו היחידה מ במקוםפליטת אויר חם מ' ממפוח  1.5של חק מר, ב

 EMDV 50נדרש יהיה להתקין אך ורק מעבים שקטים כדווגמת   C-ו Bצפוניות של בניינים בדירות יועץ האקוסטיקה, הנחיות 

SQ54ל ה עולשל חברת אלקטרה או שווה ערך אשר מפלס רעשם לא עdB(a) הלילה). (בשעות 

ו במראהו או ה ו/או הפוגעים בחזיתו אצד חיצוני של הדירכל שינוי הנוגע ל ט לבצעעליו איסור מוחל הקונה מצהיר שהוסבר שחל .15

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

לה, /או פעולות כגון או הפרדה בין דירותקירות שקועים בתוך  ד',פלזמה וכ T.Vמסכי  רמקולים, תקנתמערכות, לרבות ה קנתהת

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

 לות ושינויים אלו.ת שיהיו בגין פעוונותללמוכר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ול

ריטים או אביזרים כלשהם שיובאו פשיגרמו לחומרי הבניין, זק כלשהו סור או נכלשהי לאובדן, מח אחריותר לא יהיה אחראי מוסכם כי המוכ .16

ע העבודה חומרים ו/או ביצוב הטיכל האחריות בגין אלה כולל ל ,ע"י הקונה לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן

 נה בלבד.על הקווספות הנ"ל תחול הפריטים והאביזרים והת,
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לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת  המוגן, באופן תכוף המרחבגיש כי יש לאוורר חשוב להד .17

 .ןירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגהאדמה והנמצא בק בטןמ באגרגטים (חצץ), המופק אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 

כלל הדיירים בקומה בעתות חרום לצורך מעבר  ילוץ חיצוני אשר ישמש אתימוקם חלון/ דלת חבכל קומה בבניין, דירות יתכן ובאחת מה .18

ירום יאפשר את תח זה, וכי בעת חבפ ועומילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/ דלת החילוץ, מתחייב כי לא ייקבע סורג קב

 ון/ דלת החילוץ.המעבר בדירה אל חל

גינות, את כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון:  או מערכות אחרות המשרתותחות ביוב או צנרת קונה, כי יתכנו שוהודע ל .19

 ויועצי הפרויקט.ני כנחניות, מחסנים, ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מת

, השייכים לכלל ז וכד') וכן פתחי ביקורת(מים, ביוב, ניקו עוברות צנרותתכן וניה, יאו המחסן או הח, דירהה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, .20

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

ש, בהתאם על חשבון שטח המגר') ימוקמו במגרש ווב וכדזק, טל"כ, גז, בישוחות של מערכות השונות (חשמל, במחות) עירוניים ו(גום פילרי .21

 שיאושרו ע"י הרשויות. לתכניות הפיתוח

ית לתכנון ובניה קומהמאישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הועדה בתכנון והי גז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי /מיקום צובר .22

 .ומשרד העבודה

 לשקיעות בריצוף זה. בן משתלבת" עלולים לגרוםמרוצפים באריחי "אפילו דרכי נסיעה הרים ואם על שבילים, מעבברכבים כבדינסיעה  .23

מקומות החניה ות כמוהכל מבלי לגרוע מיתכנו שינויים במספר מקומות החניה בפרויקט ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות,  .24

 ולה בממכר.הכל

 .תת קרקעיים פ"מ), למרתפי חניהמני (גהמונעים בגז פחמיאסורה הכניסה לרכבים  .25

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

כנון, וצי התבהתאם לאילפיים, ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סום וייתכנו סטיות פייסוגבולות המגרש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם  .27

 הרשויות. ישותהביצוע ולדר

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

זכות  ו/או דרישה ו/או קול דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענהשרויות בהתאם לשיהאפת הושלם, לא תתאפשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אח

 קבות בחירת הקבלן.בחירה או החלפה בע

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

 
  ,ט לעילוראות") לבין המפרלן:"ההו/או המכרז (לה תהקוגנטיו הדיןהוראות החוזה ו/או תירה בין הוראות ל סש במקרהכמו כן-

  . ראות.תגברנה ההו
 

__  __________________  
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   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו
  
  

  הערות מיוחדות

   08.12.2016  -  10השיכון, מחיר למשתכן מהדורה של משרד הבינוי ויב חיבמפרט המאלו הינם אך ורק הנדרשים  ריכוז זיכויים .1

  ים מע"מ. כולל להלןהנקובים חירים המ .2

ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/ הקבלן אלו  ודיע לחברה/קבלן, על רצונו  לנצל זכותו לזיכוייםאחרון שעל רוכש הדירה לההמועד ה .3

  .ביום החתימה

  לזכותו זו על פי כל דין. ור תתקבל כוויתורהאמ דמועהדירה עד האי הודעת רוכש  .4

ו/או גורמים לעיכוב פוגעים בבטיחות וק ובתקנים ו/או בחיות ,בדרישת הרשוומדים ו שינויים שאינם עיאושר ספק יודגש כי לא למניעת .5

  בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.

נת , התקו ספק החברה) להתקשר עם ספק מטבחים אחר שאינירת הרוכש (הדיירובח, מטבח המתוכנניםניצול זיכוי בגין ארונות ה .6

  שבונו.ה, ובאחריות הרוכש ועל חק לאחר מסירת הדירבח תתאפשר לרוכש רהמט

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

  ר.מהאמור במפרט המכ כוילזיעל מימוש זכותו  לחוק המכר לענין הודעת רוכש 6ון כמשמעותו בתיק ט"פריה התקנת"

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

וכרת הקונה על בחתימת החברה/ המו, ז מימש הקונה בפועל את זכותו לזיכויים, מהפריט/ים המתומחרים והמפורטים בטבלה .9

  במפרט המכר. כשינויים מוסכמים כאמור נויים שבצע הקונהנספח זה, יראו השי
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  : מקרא

  יחידה.  - יח'

  מטר מרובע.  - "רמ

    מטר אורך.  -מ"א

  חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  - קומפלט

  פריט אחד בודד.  -פריט
  

  יכוי בלבדן זגימחיר ב - נושא: ארונות מטבח, רחצה
  

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 'יח
מחיר זיכוי 

' בש"חליח
 סה"כ כמות

3.3.1 
ן/עליון, כולל ארון תחתו( ת המטבחלכלל ארונוזיכוי 

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

 4,881 ---  ---  ---   קומפלט

3.3.3 
ר אינטגרלי), לפי . כולל כיוכלליה רחצר ארון רחצה (בחד

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

  
  

  בלבדמחיר בגין זיכוי  -יזריםבועות שרברבות ואבנושא: ק
  

  
  הערות:

  ט+ התקנה.כוללים זיכוי פריים ירכל המח  .1

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

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

3.6  
פרט ,  לפי התיאור במנטילת ידייםסוללת ברז לכיור 

 כר.המ
   80 פריט קומפלט

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

3.6 
,  לפי התיאור במפרט (אינטרפוץ) סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 פריט קומפלט
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  יםם/חיובמחיר בגין זיכויי - נושא: חשמל/ תקשורת
  

סעיף 
במפרט 

 כרהמ
  תיאור

 חומר/
  ודהעב

  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 לטומפק  נקודת טלפון 

  
  

  :לטבלאות החשמל/תקשורתות הער
  במפרט המכר. ),5(טבלה  3.7עיף לאחר סאה הערות כלליות .ר1
  מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. חשמל/תקשורת חיר המחירון. מ2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 ימת המוכרחת                      תאריך           חתימת הקונה     


