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

  16.12.19כון: ך עדריאת
  
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 3 מס' חדרים:

  *P,P :דגם

  ח' קומה:

  163 :(זמני) דירה מס'

 10 בניין:
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  תוכן עניינים
  

  פרטי זיהויפרק א.   
  

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

  חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               
  ).6.1-6.8ואופן חישובם ( ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               

  ).ב- (א סטיות קבילות  :7סעיף               
  יה.מתכנן הבניל כריאדפרטי   :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  :3 סעיף               
  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 

  ונות ותריסים., חלרשימת דלתות ,)3ה (טבל   :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 
  .)5.1-5.3ה, במחסן (בדירש ובטיחות א יבוכידורי יס  :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 במרלומא אוורור   :7.3 יףסע    
  מערכת מזוג אויר מרכזית.   :7.4סעיף     
  : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף     
  דואר. תיבות   :7.6סעיף     
  מתקנים ומערכות משותפות נוספות.   :7.7סעיף     

  ).8.1-8.7חיבור המבנה למערכות תשתית (  :8סעיף 
  .ףתשומ רכוש  :9סעיף 

  ).9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף (ית   :9.1סעיף     
  )9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף (  :9.2סעיף     
  בית משותף (רישום ופרטים).   :9.3סעיף     
  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.   :9.4סעיף     
  .הבית  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף     
  השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.ר עושי   :9.6יף עס    
  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 P  ,3/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -קהפארשכונת ר:האתשם 

  163דירה מס':    

  ח'קומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

 A1:בניין    

  123מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

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

  נים)שו םייבים וזיכוויח ןיבעני

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה) כולל(                           

  

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

                                                 ת.ז         לבין:      

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

  

             מתאריך:     

  

  

  פרטי זיהוי     א.
  

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

  .123 מגרש: ,)קבחל( 1חלקה  38602(בחלק) וגוש רשום  17חלקה  38465(בחלק), גוש רשום  1חלקה  38464רשום גוש   1.1     

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

  

  .מקרקעי ישראל רשות: קרקעהזכויות בעל   .2   

  .חכירה: הזכות שהקונה רוכש בדירה      

  .מקרקעי ישראל רשות: שם המחכיר  2.1      

  08.05.2017: תחילת תקופת החכירה 98 תקופת החכירה:  2.2      

  

  )"הדירה"(להלן  :____בבנין מס'  ____, מס' בקומה ____, 'סמ הדיר  .3  

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

  .ת שמשפסמר ,מרפסת שירות, (בית שימוש נפרד) אורחיםשרותי , )אמבטיהרחצה כללי (
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    השטח הדיר  .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  ן מרפסת השמש,יה לבהדירין בות ברל ,המחוצה לה לבין מה שקיר 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         

  יכללו את החיפוי. ריהק פניאבן יפוי חעם  ר; בקירבלא גימו פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ"  )2(        

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

  קיים; המשטחים המשופעים והאופחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א  )ג(          

  המדרגות.שממנו עולה מהלך   סלמפלח יצורף השט           

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

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

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 יף: ראה סעדירהלד ומשותף הצשיעורו של החלק ברכוש המ  )ה(         

  

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

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

  .רמ" ___ -כ: בשטח ,ד]בלמעל בת אח קומה

  חניה:  6.2     

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

  : ___,לא מקורה מס'חניה  -      

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

 יקום המחסן המוצמד);ן מעם סימו (ככל שנרכש, יש לצרף תכנית המחסנים ,___ מ"ר -: כ)2(בשטח_____, מחסן מס'   6.3     

  אין. :)3(חדירתי בשט תףרמ  46.     

  אין.: בשטחמוצמד לדירה גג   6.5      

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

  . שטח)ות הו(מ יש לפרטםאו משמשים את הדירה באופן בלעדי  נוספים המוצמדים /חלקים/אזורים,אם יש שטחים  6.7      

  ממפלס רצפת הדירה). מוכהנ(יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה כר. מית הכמסומן בתוכנ :יסהמסתור כב       

         

  הערות לחישובי השטחים:        

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

  של קירות הדירה הגובלים ויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים נהבם ו המעקיחוץ אהרות יצוניים של קיפניהם החעל ים העובר       

  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 םבתחושהי הן ית כלזה פיובכפוף לבניי ושנת הרוחותלש ין יחסיתלמיקומה בבני       

  .שיפת המרפסת לשמשח       
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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.ישותף משטח גובל ב המחסן קיר הקיר; כאשרשל חצית הרוחב מל חתטח שמתרק הש אחרת ייכלל       

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

  מרתף קיר ה כאשר וחב של הקיר;ת למחצית הרתחמשק השטח ייכלל רריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ       

  ייכלל שטח הקיר במלואו.בל בשטח משותף וג       

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

  לבין השטח למעשה.       
  

  סטיות קבילות:  .7   

  ט זה:רממפ כסטייה אותן וירא ות קבילות ולאטילהלן הן סות המפורטת הסטיו     

   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        

  מתיאור זה ובתנאי שלא  תאמהאי ה אויה ו/יכסט א ייחשבועשה לות למן המידוביות המכר סטיות במידות המצוינות בתוכני        

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

   רט זהכסטייה ממפ ותןא יראו אהן סטיות קבילות ול זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד   ב)(     

  .)קבועות שרברבות, ארונות תריסים, דלתות,נות, וחל, אריחיםרי: ק םייזר(אב      

      

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

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

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
  
  

  כהן בע"מ א.ד "):המהנדס" להלן( דלתכנון השלשם האחראי   .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.
  

  את וישנ נאי שלאן, בתיבבני וחלקים אחרים חרותירות אל דפנימית שהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה      *  

  .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית     

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

        

  תיאור הבניין  .1
  

 ). הנמצאים במגרש אחד והכוללים קומת מרתף  A,A1ם (נים דומיבניי 2בנין מגורים רב משפחתי "גבוה" אחד מתוך  1.1

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

     
  

  ;לבדב םיה למגור, הכוונ(*)דירות בבניין; דירות למגורים 1A :28בניין  ,דירות למגורים A: 29 ןבניי     1.2              
  

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

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

  

  :לשני הבניינים משותפתקומת מרתף 
  

  רכינוי או תיאו
 קומה

חת/מעל ת מתמווק

  יסהנכקומת הלמפלס 

 )(ד ןהקובעת לבניי

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

  מרתף קומת
  1 -  --- 

מבואות, חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

מאגר מים וחדר , מעליותמדרגות,  יחדר

מתקנים ומערכות מחסנים,  משאבות,

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

  

 ות הממוקמותשונות ומערכיתכן 

ים ים סמוכניין/בגם  בבניין ישרתו

ו ימוקמו בבניין/ים סמוכים /או

 וישרתו הבניין. 

מיקומם הסופי של המתקנים 

והמערכות בקומות השונות יקבע 

  לפי החלטת המתכננים.

 

    

  

  :Aין בבני  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

רות די מספר

  מהבקו
 ותהער ג השימושוס

 3 קרקע ןנייבלמת הכניסה וק

מיסעות,  חניות,  מגורים (דירות גן), 

, תומעלי, כניסה (לובי) תמעברים, מבוא

מתקנים ומערכות טכניות , חדר מדרגות

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 (לשני הבניינים)

 1-8 מגוריםקומות 
3  

 קומה) כל(ב

דר חות, ית, מעליקומת מבואה ,יםורמג

ומערכות טכניות לפי ם קניתמ, רגותמד

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 2 9-10 (פנטהאוז)

, חדר תומעלימבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 )9מקומה דירות דופלקס (כניסה 

  עליון גג
 ---  ---   שי)(רא

יות, מתקנים ארסול , מערכותרגותדר מדח

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

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

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

  

  

   :והבהרות הערות

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

  יתר)]. (בקשה לה   

  מתן שרות  לאפשר או שנות מיקומם,ף לאום דאו ייעוקנים תטל מו לבלהוסיף א המתכננים ותאו הנחי ההחברה זכאית לפי שיקול דעת  )ב(

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

   לתובמקה יטהאו בש/ו' ו, א', ב'.. וכ, בינייםרקע: קהקומות בפועל עשוי להשתנות כגון יינומינלי. ככינוי מס' הקומות במפרט הינו נו  )ג(

  .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'    

  

  )ראשיים( משותפים מדרגות יחדר  1.4   

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

   אין.: נוספיםדרגות י מחדר     

  12:  יתמעל לכל מספר התחנות ;2: ןבכל בניי ליותמספר המע ש;י מעליות:  1.5   

  .יש, באחת בלבד :(*)שבתמנגנון פיקוד   .6,6: בכל בניין מספר נוסעים לכל מעלית     

  .אין מר:עמדת שו  1.6   

  

  ו או/ ןדיירי הבניי תנציגו ע ע"ימנגנון פיקוד שבת, שהפעלתו תקב בעלת תלימעוונה במובהר כי הכ –"מעלית שבת"   (*)                      

  .1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 59בהתאם לסעיף  לניהוה ב'ח          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  וראו תיאוי כינ
 מהקו

 /מעלקומות מתחת

  הכניסקומת ה למפלס

 (ד) ובעת לבנייןהק

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 2 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מגורים (דירות גן),  חניות,  מיסעות, 

מעליות, מעברים, מבואת כניסה (לובי), 

, חדר לרווחת הדיירים חדר מדרגות

), A,A1רש ינים במג(משותף לשני הבני

מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

  תוחבפי חצר משותפת

 (לשני הבניינים)

 1-8 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  נהמגורים עליוקומת 
 2 9-10 )אוז(פנטה

, חדר ותמעלימבואה קומתית,  ,מגורים

 כניות לפית טומערכמתקנים ו, גותמדר

 מתכננים והרשויות.שת הדרי

 )9דירות דופלקס (כניסה מקומה 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 .והרשויותדרישת המתכננים 

- -- 

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

 (הראשי). העליוןהגג ל כלנ לא מותהקו ןניימב 12  ומותכל קסך ה



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 

30  מתוך 8 'עמ  16.12.19תאריך: /  123 /מגרשP/ מפרט מכר למשתכן / דגם  באר שבע -1פרץ בוני הנגב בפארק פרץ בוני הנגב /  / מסד לאיכות הבניה
 

  

  :(בכל בניין) חומרי הבניין ועבודות גמר  .2

  
  .תמשולבעשת ו/או מתוו/או  להרגי: שיטת הבניה; לפי תכנית מהנדס השלד שלד הבניין:          2.1

  ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי .םאלמנטים מתועשים/טרומייזוין מון מו/או בט ןזוימן טוב חומר:: קרקעת קומת ותקררצפה            2.2

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

    .הי למניעת החלקהתקן הישראלהחלקה בהתאם לדרישות  גורים יהיה נגדהמ בנייןוף ריצ    

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

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

   .השלד דסני מהלפי חישוב :ביעו. מבטון, : בטון מזוין, או אלמנטים מתועשיםמרוח :בנייןת הגגו           2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי .לפי הנחיות היועץ קוז ואיטום:ני ועישיפ     

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

  .1045 ישראלי מס' ןקת פיל :בידוד תרמיהמהנדס. ון תכנ: לפי עובי .או בלוק תאי  י בטון,לוקדירות, בהחוץ ובצד הפונה ל

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

  גימור קירות חוץ:  2.6

  בהיתר הבניה.לפי התנאים ו/או חיפוי קשיח דוגמאת קרמיקה. הכל . תאכותימל אבןו/או  טבעיתאבן : עיקרי /ציפוי,חיפוי  2.6.1  

  ; לפי התנאים בהיתר הבניה משולב עם חיפויים אחרים ת)שכבו 2(יח : טטיח חוץ  2.6.2  

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

  

   י, לפאו משולבו/אי או בלוק תו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןחומר: רותבין הדי קירות הפרדה  2.7

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

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

  

  ראשי: מדרגותחדר   2.8

, הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות פי חישובי המהנדסל בי:ועב. ו משולאבנוי  ן או: בטון מזוימרחו: טפתת מעקירו  2.8.1  

  והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

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

  ים.ם מכון התקנירוק" מטע

  ירוק" מטעם מכון התקנים.  בעל "תו תקן סידגימור  ,טיח: חומר: רהגימור תק. רהקתה: עד לגוב    

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

הכל , חלקהספסים כנגד הום מחופסי הפודסטיםך המדרגות ולבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורהר התקנים

  . 2279בהתאם לת"י 

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

    באמצעות חדר המדרגות.: (ראשי) עליה לגג  2.8.5  

  

  : דורים לדירותרוזופ קומתית) מבואה (לובי  2.9

שיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, יפוי קו בחת פנים יהירויקור גימ: חומר: יתמבואה קומת גימור קירות פנים  

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

   עיבוצ רה מונמכת לאבמקרה של תק( מלבין סינטטי ("בעל תו תקן ירוק") צבע: טיח + חומר: גימור תקרה  

  .אבן נסורה או גרניט פורצלן: ריצוףעל תקרה זו). טיח מ               

  : פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית . פרוזדורים לדירות
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   :יןבניבכל  שיתרא מבואה (לובי) כניסה  2.10

משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי  ד לגובהות ען), לפחפורצל רניטקה (רגיל או גקרמי ורה אואבן נס: חומר: ימור קירות פניםג

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

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

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-מפחת ודד לא ייח ברח אטשוניט פורצלן מסוג גר חיםארי אבן נסורה (שיש) אוחומר: : ריצוף

  .למניעת החלקה

 , בחזית816תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י 

  ומית.קת המפי דרישת הרשומספר יהיה לקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב היותהבניין 

  : פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).ארונות למערכותכמו מבואה קומתית.  :לדירותרים פרוזדו

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

  בד).ד חיצוני בלפח צבוע בתנור (צ ארונות למערכות:

  התקנים.   סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון במלבין צבוע בטון : רות חניהמור קייג :החניה מקור מרג דותעבו  2.11

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

  ,.תלבתשמ אבןאו ב מוחלק וןבבט יעשה ותהחני או המרתף רצפת גימור: מקורה ניהת חור רצפימג  

  .6.1.3: ראה עבודות פיתוח סעיף ונית לא מקורהניה חיצחור גימ  

   :חדרים לשימוש משותף  2.12

  .)חדר/ים טכניים (ככל שיהיו  

שמל, ות חארונ (למעט גומחות,טעם מכון התקנים. " מתקן ירוקמלבין סינטטי דוגמת פוליסיד, בעל "תו : טיח + צבע גימור קירות  

   ו/או משולב,. ו/או תקרת משנה במלבין סינטטיו/או טיח צבוע  ין סינטטימלבב ועצבי טבעבטון  :רהקתור גימ. )ים וכו'מ  

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

   :הערות

  נים.קן התרוק" מטעם מכול "תו תקן יצבוע בצבע , בע בבטון או פנים בטיח ושיעות/תקרה צביעת קיר . 1

    .למניעת החלקה 2279יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי  דירות ובשטחים המשותפים)(ב ייןנבבף ריצו. 2
  

  

   י מערכת אינטרקום ומחזירהנשלטת על ידחה בעלת פתי וזיגוג) אלומיניוםמשולב במכלול המבואה (: יש, ןבנייכל לדלת כניסה   2.13

  .)3.7.8ף יה סעקום (ראאינטר , כוללשמן

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

  מדרגות דרומי בקומת הקרקע.

  אש.בוי ישור כית ובאובטיחהחלטת יועץ ה ידנית, לפי ש או סגירהש/ עשן, סגירה אוטומטית באת אות: דלתודלתות חדר מדרג       2.14

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

    אין.  :דלתות לובי קומתי  2.15

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

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

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות               

   יכל.האדרתכנון י פון לד)  בגוני בלבהחיצו בחלקםפח מכופף צבוע בתנור ( ז ומים: חומר:, גחשמל נותארו  2.17

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

  .והחלטתו בחירת המוכר עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן 

  של הבניין/ים לפי  משותףהרכוש השל  ת החשמלממערכ הזנה : יש.משותפות קטרומכניותלמערכות אללתאורה וחיבור חשמל     2.19

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

  ויות השונות).הרש לאישור , בכפוףסמוכים
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  י)וזיה פרטי –פרק א' וסף לאמור בתיאור הדירה (בנ  .3
  

  ירה*:ה הדגוב  3.1  

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

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

  מ'; 2.05 -חות מפ לא :ם נרכש)*גובה מחסן דירתי (בא    

  מ'; 2.05 -לא פחות מ: ה)ה (באם נרכש*גובה חניה מקור    
  

  ורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימליעט תחת קמלה: הער*  

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

  

  ה.המשמשים אות ולה אם חים המוצמדיבדירה ובשט רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'   3.2  
  שלאחר טבלה זו). /הבהרות, ט יתר בהערות(ראה פרו    

  

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

 (בס"מ)

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

  ריצוף
מ"ר/ מ"א י ללזיכו ירמח

  ים חדשיםבשקל
 הערות

 ות בהמשך.בהער פרוטראה   אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון בטון, בלוקי כניסה

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

)1( בטון, בלוקי בטון  מטבח
בה בגו י פוחילכל אורך משטח העבודה   אין )3(ראה  )2( ראה

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

  שך.הערות בהמט בופרה רא
  ---  )4(ראה חתוןתמעל משטח ארון חיפוי 

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

 .משךבהערות בהוט ראה פר ןאי )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון פרוזדור

 .משךבהערות בהרוט ראה פ אין )3(ראה  )2( ראה )1( י בטוןבלוק בטון, חדר שינה הורים

 ממ"ד
  בטון מזוין 

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

  חדר רחצה (כללי)
 (אמבטיה)

)1( בטון, בלוקי בטון
הדלת משקוף לגובה ות פוי קיריח אין )3(ראה  )2( ראה

בעל צבע אקרילי לפחות. ומעל טיח + 
  .קניםמכון התמטעם  רוק""תו תקן י

 ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה בהמשך. וט בהערות ראה פר 

)1( בטון, בלוקי בטון שרותי אורחים

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

ילי בעל "תו תקן אקר ח + צבעומעל טי
  נים.וק" מטעם מכון התקיר
 .המשךהערות  ברוט בראה פ 

 ---  )4(ראה  מיקהחיפוי קר

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

  .2.6חיצוני ראה סעיף יר י ק/ציפוחיפוי אין )3(ראה  2.6ראה סעיף )1( בטון, בלוקי בטון מרפסת שמש 
 ערות בהמשך.ראה גם פרוט בה

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

  דירתי מחסן 
  )שהוצמד(ככל 

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

אקרילי. גימור תקרה סיד 
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן
י החלטת עובי קירות מחסן לפ אין

ממצג החברה   ריכל/המהנדס.האד
  הקונהלבחירת 
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  לטבלה:רות הוהב הערות
  

  ניתן שמעטפת הפנים  ככל שיהיו כאלה -/ מתועשים למחצה(בדופן פנים של קירות מתועשים בלוק תאיבטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות  )1(

. בידוד 1045בות בת"י כל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לר. הבלוק תאישל קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס או 

ייבנו בחדרי רחצה  (חלוקה פנימית): יהיו מ: בטון/ בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי גבס. קירות הפניםם). י מגוריבניינ י שלתרמ

  בטון".  ע"י היצרן או בלוקי"עמידים למים" המוגדרים בלוקים מהקירות 
מתועשת או וצעו בשיטה ץ יבם קירות החואב רף.חיות פקוד העו"ד לפי הנממב .ודרישות התקנים הרלוונטיים : טיחתירוגמר ק  )2( 

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

  התקנים הישראלי. ון מטעם מכ כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" : לבן.גווןצביעה בצבע אקרילי.    

  לבן. גוון: מה.או חומר דו דיליסופדוגמת ינטטי בסיד סיעה בצ . : טיחמר תקרותג

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

  ת שאח ם לפחותגווני/מאותדוג 3 - יצוף וסדרות של ר 4לבחירה מבין אריח יוצגו לקונה  מידתל כלורצלן. אריחים מסוג טראצו, שיש, גרניט פ    

  ס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים  33/33 -  ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות ניטרלי.  - א בגוון בהיר מהן הי    

  שתציג /מידה, מדוגמא/גווןהרוכש תעשה מאחת  בחירת . ומרפסת שמש ותרפסת שירושירותים, מבכל הדירה למעט חדר רחצה אלו.     

   חר על ידה.שיב ה או הספק,ברחה    

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

גרניט  שיש, טרצו,מסוג  , אריחיםR-11וברצפת תא מקלחת R-10 ה חלקנגדות להודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת הת

 ניטרלי. - לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר דוגמאות/גוונים  3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין  יוצגו לקונהריח מידת א . לכלןורצלפ

שתציג החברה או דוגמא/גוון/מידה, מ תחתעשה מאהרוכש  בחירתדרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

   ידה. ק, שיבחר עלהספ

דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון  3 - סדרות של ריצוף ו 4מבין  לבחירהס"מ,  33/33 -במידות כ .א' סוג :שמשפסת רבמ ףריצו -

בחירת הרוכש תעשה  וף לגשם.חש ה לריצוףהמתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותניטרלי.  - בהיר 

  חופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים).קיר החוץ מ שבהם(במקומות  ה.דעל יהספק, שיבחר  אויג החברה ממבחר שתצ
ניטרלי.  –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  3מבין לפחות  ת הרוכש. לבחיר- סוג א'. קרמיקה  :שירותיםו חדרי רחצה חיפוי  )4( 

   , שיבחר על ידה.ספקברה או הג החשתציה, ן/מידוא/גודוגמשה מאחת מהרוכש תע רתס"מ. בחי 30/60- כ ס"מ או 25/33- כ דותבמי

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

א מ ללס" 33/33- כ ,מס" 20/50- כ נוספותוכן במידות ות למפרט אי להציע אריחים המידות דומרש וכר יהיהבהסכמת הקונה המ אקרילי).

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

  ם.ן/חדרים סמוכילחלקי בניי ת התקנים הרלוונטיים למניעת מעבר מיםישוולפי דר והנקזים באזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין

דוגמאות/גוונים שאחת  3בחירה מבין לפחות ס"מ,  20/20 - ו/או כס"מ,  10/20 -במידות כא', סוג  –מיקה קירות קרוי חיפ :מטבחחיפוי ב   

ת לכל אורך ס"מ לפחו 60בגובה    , שיבחר על ידה.ספקברה או הממבחר שתציג החניטרלי. בחירת הרוכש תעשה  –מהן היא בגוון בהיר 

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי  BIביחידת  התנור אינו כאשרחתון.  רון תאמעל משטח העבודה (

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

 בודדהאריח ה. שטח קבלן/היזם בחירת לפי או טראצו לןצרט פוגרני ריצוף מ,ס" 333/3 -כבמידות סוג א'. (ככל שנרכש):  ןבמחס ףצורי  )5(  

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   הערות:  

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

  "י החברה.קים שונים, גם מאלו שנבחרו עונים מספם שמוצרי  

עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת היתר הבניה) מעקה אלומיניום משולב נקבע אחרת בלא  רפסות (באםהמ עקותעיצוב מ – קהעמ

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

  .ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ת,שרוומרפסת  בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – הפרשי מפלסים  

  האדריכל. תכנוןלפי  ,גובה/רוחב) ס"מ 20בה המותר בתקנות (עד גו ה) עדדרג(מ ך/מונממוגבה ףסכן תי/גג, סות שמשביציאה למרפ  

  גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה.  - חיפוי קירות  

  ברה.הח ילפו ו/אס"מ,  60 - ורכם פחות מבאם יש פינות קמורות שא ,PVCניום או ומירופיל אליבוצעו פינות מפ –פרופיל פינות בחיפוי 
  טבעי, שהאבן היא חומר ...יש להביא בחשבון ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -(ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי) תבן טבעיאחי ארי  

כת גוון הלוחות או האריחים המשמשים במער, .תקן זה..בנוסף נאמר ב. גידים והבדלי גוון ומרקם עלולים להיות בו נימים,ש

  .לוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקהון בין הבגו שוני יהיהך כיולפ הזמן, תנה עםשמ הרצפה 
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  .למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה - ליטוש/הברקה  

  ו/או  פלדה /אוו ו בטוןו/א ) עץמכרנית הכבתו יחייב בסימון ומבלי שהדברככל ותבחר החברה להתקין, ( – קורה/ות, הרגולפ  

  משולב,   

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

  ם, ללא קיטום פינות (גרונג).וליפוי ושיפואזורים טכניים. חי  

   לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים (פוגות)נדרש , קהית וקרמיטבע באבןיצוף לר םניתקלפי דרישות ה – ות)ם (פוגמרווחי  

  מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו   

  
  בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרכך ם צויין (מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק בא

  הרכישה). שצורף להסכם 

  ות:נארו  3.3
 ,הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של הכיור תון:ח תחמטב ארון   3.3.1  

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

  . MDFה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ מעובד (סנדוויץ') או ארון יהיגב היץ'), וסנדוו(ובד ם יהיו מעץ מעארון והמדפיגוף ה                    

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

  ת רטיבות של תחתית הארון.    ים למניעד למפוי עמיובחי מס" 10-בגובה של כ גבהה (סוקל)בתחתית הארון ה. סף הרצפה           

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

                    5תוך . לבחירת הרוכש מקהייפורמחיצוני: וי ציפ מתכת. :ידיותיותקנו "פתרונות פינה".  ות הפינה של הארוןביחיד

  פנימי וגמר ציפוי חד בהיר ניטרלי) שיוצגו ע"י החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה. ד לבן ואם אחחות (מהים לפנגוו

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

     ג'ראה נספח  ון:המטבח התחת מחיר לזיכוי בעד ארון    

          

מאבן  ס"מ 2-מבעובי לא פחות  לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:ולכל אורכו ן מטבח תחתוןמעל ארו בודהמשטח ע

עם שוליים ), העניין פיל  1,2 םלקי(ח 4440דרישות ת"י ל פולימרית (כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך), העונהטבעית או 

יותקן קנט  טוחה של כיור. בהיקף המשטחלהתקנה שתאם המשטח יופם. קל היית הארונות בכ"מ ביחס לחזס 2בהבלטה של 

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

  זה). . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע משטחף הבכל היק הנדרש כולל אף מים

   ון,תלק תחחטבח לפי ארון המ: מידות

 3מגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה ת הקונה מתוך לבחיר ן:גוו    

    חד).בהדבקה ולא לוח בודד א אבן קיסר יהיויש/לוחות הש. )(אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי גוונים לפחות       

      

  אין. ון:יח עלארון מטב  3.3.2  

  

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

  פחות. ס"מ ל 80 אורך  מידות: צירי נירוסטה.ת ות, דלת/וקוורץ (אינטגרלי) או שיש, לרבות מגרה/וניאו מחרס או       

  לפי החלטת  גוון: ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהייפורמ: מיפני ציפוי. קהיימרפו: ציפוי חיצוני     

  החברה.     

     ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 
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              :הערות
  שבתמחו כל שקיימתקיר (פינה כאורך. המדידה לאורך ה מטר 05.מטבח ת וונאר של וןתחתארון  אורך מדידת   )1(

 הארונות המשולבים בתוך(למעט מקרר)  יועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"בהמ ). חלליםוןהאר באורך פעמיים

    זה. אוריה מתייחשבו כסטי המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. יכללו באורך הארונות
המטבח שבגב ארונות  בקיריתכן ו ון כיבבחש על הקונה לקחתיצוע עצמי, במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וב  )2(

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

במקומות  דפים,דלתות ומ בותרל ,ובשלמות המטבח ארון לספק את וכרמה על ,ינםתקלה שלא הקונה החליט  -

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

  הרוכש.שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את  ניםהלוח זמ באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פיהכיור. 

  

  יסה:בית כמיתקנים לתלי  3.4

  יה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה.תהץ אשר ממנו ר חופתח בקי

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

  .ה"כמטר ס 8 -ת מוא פחסה באורך של לחבלי כבילל כו ס"מ 120באורך מינימלי של  מתרומם תקןאו מ ,"מס 160  

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

   5פחות היה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לן ינה. המתקמגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות המב  

  וניתנים למתיחה. UVאיכותיים, עמידים לקרינת  . החבלים יהיוס"מ 160של  ימאלינך מיכביסה באור ליחב  

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

ליית פריטי צר הפרעה לתי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיוויבויחידת הע: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם הערה

   .ט המחייבמפרת מהכתוב בפחו אך לא יםגדול יסהבכ  

  

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

קרה, מידות המעברים ל מתיחה. בכ: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפהערה  
  ם הערות נוספות בהמשך.בניה. ראה גן והת התכנובתקנו נדרשות לא יפחת מהושטח החלונ החופשיים בדלתות  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

ידת כמות ומ
   חהפת

גובה/ רוחב)(

חומר (עץ 
אלומיניום/ 

ת/ אחר)מתכ

יחה פת סוג
 "כ/עכ/(ציר

)נגרר/כיס/אחר

ומידת  ותכמ
   פתחה

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
כיס/חשמלי/אחר)

 כניסה

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 --- -- -  --- 

 ---  ---  95/205- כ

 חדר דיור

1 

' מזוגגומאל
  רינה,טו

 .ע.כנגרר כ

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' 'ומאל
  גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

 --- 

 ---  --- 

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ --- 

ינה שר חד
 1ורים ה

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 כ.ע.כנגרר מזוגגאלומ' 

1 

 גלילה ידני 'מאלו אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

  ממ"ד 
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ציר (רגילה). 
 פתיחה חוץ

1 

אלומ' מזוגג

ציר רגילה או 
  כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

  .לכיס ררנג אלומ' אלומ'

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

 ---  
- --  --- 

 ---  
-- - -- - 

 , הדף ורסיסים, הנגררת/יםגזד ם, פלדה נגשתייכנף אחת או 
         לפי הנחיות הג"א. לכיס. 

 ---   ---  
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 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

ידת כמות ומ
   חהפת

גובה/ רוחב)(

חומר (עץ 
אלומיניום/ 

ת/ אחר)מתכ

יחה פת סוג
 "כ/עכ/(ציר

)נגרר/כיס/אחר

ומידת  ותכמ
   פתחה

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
כיס/חשמלי/אחר)

ח. רחצה 
 )אמבטיה(

 

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  + קיפ)(

 קבוע חלק
 תוןתח

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

שרותי 
 אורחים

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  70/205 - כ

מרפסת 
  שירות

1 
 ילהציר רג עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 כ.ע.כנגרר  אלומ' אלומ'

  155/85- כ  - --  80/200 - כ

ירתדימחסן 
  מודצ

(ככל 
  )צמדשהו

  פח 1
החלטת לפי 

 החברה
 ציר רגילה

 --- 
 ---  --- 

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

  ---   ---   80/205 - כ

  

  :ואחרות טבלהל ערותה

  סכם הרכישה).או במסמך אחר שצורף לה פרט מכר זהבטבלה, במ צוין(הקיים בפועל רק באם 

מידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית תהיינה ע לתותילה, הדחה רגיובפת 23שראלי מס' תאם לתקן יהבדלתות לבודות =  עץ תלד .א

סב = פתיחה משתפלת (נטוי), פ יקפתיחה, וג = סרגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ'  .ס"מ. 7הדלת בגובה 

: תריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה ס) בקיר, גומחה (כיתוך נף ו/או לל כעררת = כנף נג.ע.כ ניגרר כלת, = רגילה+ משתפ יפ)דרייק(נטוי 

= גלילה  .ין השלבים לאטימה מוגברתאטם גומי ב במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל(בעובי לפי הנחיות היצרן), עשויים פח אלומיניום  יםשלבי התריס

  . בחדר דיור) החשמלית, לילהני אחד, לגיד ייבו(ג ו/או חשמליצעות רצועה עלה, באמלל כלפי מגיס נתר

 ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאו, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע דלתות/חלונות .ב

 .אווירהזוג פקוד מערכת מי"מ כהכנה לתס 3ו מעל רצפה עד יוגבהה. יתכן ושולי דלתות פנים וינות בטבלחלונות המצ

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

ו לי תיו בעההם ילונות ורכיביחה. י תכנון)או אחר לפ מ"מ 6ל ובי שעם מרווח אויר בעלפחות, מ"מ  4 בעובי(זיגוג  יהםמרווח אוויר בינ זכוכית עם

צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי  ,EPDMקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי אביזרים מקן ות

 לכל תוסילמב :רשתות .ורףד העיות פקולפי הנח/ים פלדה, ם כנףיהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג ע"ד בממ היצרן. מתקין מורשה מטעם

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב תקןוי ,תהחלונו

יותקן ון, בתריס או חלמטבח באם פונה למרפסת שרות הסגורה בחדרים סניטריים וב בחדר שרות, לקיר חיצוני בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .יסוי)(לרפות רפפת כ מכניאוורור 

יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע  יועץ האלומיניום. ו/או ן האדריכלעפ"י תכנוון, רופיל, גוג פוס .םם אלומיניווייעש והתריסיםמסגרות החלונות  .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/

 האדריכל.  בחירתעפ"י שקופה או עמומה ("חלב") בטיחותית ית זכוכתותקן  (באם יש חלונות), ושירותים רחצהבחדר  .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה תכנוןאו רפפות קבועות, לפי /ו ורור מכני ו/או סבכה בדלתו/או און חלו יעשה באמצעות )חסןככל שנרכש מ( ורור המחסןוא .ז
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 מערכות, )טלסקופיתרמית/(פנו עינית הצצהטחון פנימי נוסף, ר בסג  5044אל תואמת לתקן ישר ,יתרב בריח . דלת פלדה (ביטחון)דלת כניסה .ח

מ"מ  1.25בעובי של מגולוונת משקוף בניה מפלדה  .ן, מעצור דלת ומספר דירהתחתו ת סףמברש ,רוזטות"ו" הנעת ידיצילינדר,  , מגןצירים

 ת המוכר.ון לפי בחירלפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר לגו

  בטחון/אש.קנו דלתות יתכן ויותרקע בקומת קירות דסה להכבאות, בכני ת רשותהנחיולפי  .בחירת החברהלפי  גוון וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

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

אים המת מתועשוני ציפוי חיצאו  צבע פורמייקה אור גמוף הדלת. נו בהתאם לסוג משקיותק חוזק, אקוסטיקה, קיים, אחר. צירים – תפקודי

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

טיה / מקלחת בי אמבחדר ד למים. תו יהיה עמיהמשקוף לאחר התקנ .מהטיא יכולל פסבגמר תואם לדלת מרי או עץ הלבשות פולי בעל 23מס' 

גוונים לפחות  3מגוון דוגמאות שיוצגו לו מתוך לבחירת הרוכש מתוך  גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צול סיבובי מנעו

 ה.די החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידשיוצגו על י(אחד מהם לבן), 

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועכלל הדיירים בקומה) מש אתר לשאמו (בחרום קומתי ילוץהמוכרז כפתח ח  בדירהפתח בממ"ד וב -חילוץח פת .יא

 הפתיחה וכיון הפתיחה. , לרבות סוגבפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  רת,/נגרתחת, הנפהאטומינה דלת פלדה מרחב מוגן הדלת כניסה ל :עורףד הקופילפי דרישות  .יב

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

 רוצתיפתח האוורור וליד הקיר ע"ג  רף),העו פיקודות הנחי לפי(סינון אויר  תמערכ התקנת ), וניתנים לפרוק.פלנצ'חסומים בדיסקאות פלדה (

 תקינתוהרי שמתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  ).2010(תקנות הג"א מאי  הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן.

כו לכך ע"י פיקוד שהוסמ מיםהגור"י פת עת נוסואטימיקת תקינות ודביב כש, יחיע"י הרורוקו יפן כלרף, אושרו ע"י פיקוד העוונבדקו תו והתקנ

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

 הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.התואם 

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"מידות פתחים  מבטאות נןאיו וערות בס"מ,שמיה נבהינן מידות  ,3מס' טבלה המידות המפורטות ב – ותמיד .יג

 מסך ינות/קירותת/ חלונות/ויטרבני דלתומל של ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים וכגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  משלימים 

  קנות התכנון והבניה.  בתכנדרש  אלו לפתחים ,/שטחתידוממלא יפחת  יםלפתחים המתקבבכל מקרה גודל ה .ענין)(לפי ה

  

  

  מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'   3.6  

  הערות לאחר טבלה זו)גם (ראה     

  

  
  

  מיתקן
מיקום

  רחיםשרותי או מטבח
יה בטאמחדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

  מטבחכיור 
  (בודדת/כפולה)

 

ת דומי
 (בס"מ)

 --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 כיור רחצה
מידות 
  (בס"מ)

 --- --- משולב בארון --- ---
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  מיתקן
מיקום

  רחיםשרותי או מטבח
יה בטאמחדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

 --- ---3.3.3ראה סעיף  --- ---  סוג

 --- --- אין --- ---   ₪זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- א' ---  סוג

 --- --- --- אין ---   ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- א' א' ---  סוג

 --- --- ןאי אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 קלחתמ

מידות 
  (בס"מ)

--- --- 
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 --- --- א' --- ---  סוג

 --- --- אין --- ---   ₪וי זיכ

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,/חמים ל

  או מהמשטח

 --- --- מערבל פרח פרח  פרח  דגם 

 --- --- א' א' א'  סוג

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

סוללה לאמבטיה 
  ים קרים וחמיםלמ

 --- ---  (ה)סוללה --- ---  דגם

 --- --- א' --- ---  סוג

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

סוללה למקלחת 
  למים קרים וחמים

 --- --- --- --- ---  דגם

 --- --- --- --- ---  סוג

 --- --- --- --- ---   ₪זיכוי 

 --- יש --- --- --- סה ולניקוזחיבור מים מכונת כבי

 לשרוול יתבדופן חיצונ4"פתח
, ביסהמייבש כמ  דיםטת אפלי

יס הגנה ומשקולת סגירה כולל תר
  והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

  הכנה לחיבור מדיח כלים
ההכנה משולבת בניקוז כיור (

  )המטבח
 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין  ז ניל)(בר ם למקררנק' מי

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

 --- --- --- --- ---  (הכנה) מים ימוםנקודת גז לח

  

  :ואחרות טבלהל ערותה
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  בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה). צויןבפועל רק באם (הקיים 

 רניט/נירוסטה,ג קוורץ/קוורץ סילי מחרס/הקונה, לבחירת : ס"מ) 80/46 -במידות כ ו כפולהס"מ א 40/60 -כ (בודדת במידות כיור מטבח )א(

חרס, במידות לפי היצרן/ ספק  ם:יכיור נטילת ידי היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. לפי ):(אינטגרליצה שולחני ר רחכיו קנה שטוחהבהת

 שיבחר ע"י החברה.

(מושב)  :אסלהכיסוי החברה.  לפי החלטת תוצרת. 1385עפ"י ת"י  יטר)ל 3/6רס, דו כמותי (מונובלוק/ח ארגז שטיפה :מונחת. : אסלה   )ב(

  .רוסטהי ניבעל ציר כבד יפלסט

מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה  3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  בטיה:אמ

  אמאייל. מ"מ לפחות מצופה 2.5חילופין מפח בעובי מגלוון או למפרופילי ברזל 

העבודה או הכיור, מידות ברז משטח והוא ימוקם על מישור  מערבל, פרחגם: : דלקערת מטבח. ם)(כולל חסכ מיםלה למים קרים/חסול  (ג)  

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

  ר/ו על ידה.ו הספק/ים שיבחי החברה/ קבלן ו/אשיוצגו ע" 1385

  , מידות על מישור משטח העבודה או הכיור והם ימוקמו  פיה ערבל: דגם: פרח/מ(כולל חסכמים) /י רחצהלכיור, מיםים/חסוללה למים קר  (ד)  

"י החברה/ שיוצגו ע צרת הארץכשאחת לפחות תו רותסד 3לבחירה מתוך  ת,ס"מ לפחו 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -באורך כברז תהיינה: 

   . חר/ו על ידהשיב ו/או הספק/ים קבלן

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

   חות ומזלף.ס"מ לפ 60כי באורך ה טלסקופי ומוביל אנן, מוט החלקצינור שרשורי, מתלה מתכוונ

  ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. גו ע"י החברה/קבלןהארץ שיוצ וצרתכשאחת לפחות ת רותסד 3ירה מתוך ת האמבטיה, לבחסוללו

ת ידית מים לחמים/קרים בעזרמותי(ויסות כל הסוללת  למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל,דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כ-

  חסכמים.אחת)ויכללו 

  .ניל יברזווב, : חיבור לבילתכול /י שטיפת אסלהארגזכיורים ות התקנ  (ו)  

  .: לבןגוון הקבועות  (ז)  

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

  לא אביזרי קצה.צנרת נחושת בלבד לבאם לא נאמר אחרת, : הכנה לנק' גז  )ט(  

  העירונית.פקת מהרשת המסוים בטמפרטורה : מםמים קרי  )י(  

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

  .  R-11 -ת מולא פחו לקההח

  הכיור. או  ר משטח העבודהמישורז הממוקם על = קרי ב פרח ע.קבו לף מתוך שרוולראש ברז הנשנשלף =   )יב(  

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

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

  בשיטה זו הלחות קונדנסר.  שיטתכביסה הפועל ביבש יש להשתמש במיממיבש הכביסה  יניקת אויר חם/לח,בהעדר חיבור ל נסר=קונד) יג(

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

  למכונה.בסמוך 

  ז וכו')./פתחי ניקולחותיות (ברזים/מקנדרטרכות הקצה הסטז מתוכננים למעהספקת המים והניקות בחשבון כי מערכת יש לקח  )יד(

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

  ברצפה. לקיבולת הניקוזהנפלטת ממפל המים אמה בין כמות המים חדר הרחצה עקב אי התגרור הצפה בעלול ל

  למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון ה הינו גם מבטייל והשימוש באהוא )טו(  

   הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.     

כיבוי לא ה שלרימת הגז במקרוק זם מנגנון לניתבכיריים הכולליובכלל, יש להשתמש אים בסמיכות לחלון הכיריים לבישול נמצ ככל שמיקום ) טז(  

  להבה/ות הבישול.  רצוני של          
  

  ך אחרזה  או במסמ(מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר 

  הרכישה).שצורף להסכם  

  

  , ברצפה, הבניין) משותפים לכללו(בחלקם יתכן  ולטני ביובת לקת ופתחי ביקורצנר :אחר לכל צורךנוספים בדירה, אביזרי אינסטלציה    3.6.1  

  . "י דרישות כיבוי אש)וכמות, עפ ם(מיקו יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, בקירות או בסמוך לתקרה    

  בין  להעברת גז וכבלי פיקודנרת וצ מפוצלו ו/א יני מרכזיגן מלמז סטלציה. ניקוזלטת מהנדס האינלפי הח ,מיקוםב יםארון למחלקי מ    

  . למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום     

  

  

  הערה:    
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  י דמוויצרו בליטות  כיסוי מבודד ואסטטיהתקנת יתכן ויחייבו ידרשו), ל שככבוי, (הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי    

  , כרבתכנית המ בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנו ו/אוותקרה  ירותבסמוך לק ,ים"ספסלאו "" ו קורותעמודים א"    

  או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.    

  פתחי  יתכן וידרשו ןיהבניעוברים לגובה נסטלציה בקולטנים ה, והנחיות מהנדס האיכי לפי הת"ייש לקחת בחשבון  ,בנוסף    

  תחזוקה. גישה לצרכי פתחי ביקורת אלו , אין לחסום אותם ויש לאפשרביצוע  שידריהם ולכן בדירות ברת, ביקו    

  

  

התקנת המערכת . ה לפי הוראות כל דיןתהימאולצת  באמצעות מערכת סולארית משותפתהספקת מים חמים לדירות : מיםחימום    3.6.2

  .תקן קוצב זמן לחימום המים (טיימר)ים החמים והד המבוי חשמלי לדוגית לרבו 579ראלי לדרישות תקן ישלארית תהיה בהתאם הסו

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

  ההפעלה. לתכנן מראש את זמניבמאפשר 

  סולארית, יעשה חימום המים באמצעות חשמל והתקן קוצב צעות מערכת באמ לספק מים חמיםיתן ת כל דין לא נשלהם לפי הוראולדירות  

  זמן לחימום המים (טיימר).  

גג  או וך להבסמשירות או מרפסת בוסתר אך נגיש כגון במקום מ: ודמיקום הד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה (דוד) 

      .דס האינסטלציהמהנ תכנוןלפי  עליון

  ).2007תיקון אוג'-ת. מכונת כביסה (הל"ת: קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחחמים לכלים מים חיבור  3.6.3

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

  ה).יקום לפי החלטת החבר(מ: יש דירההכנה למונה מים ל  3.6.5

   סטלציה,מהנדס האינ כנוןלפי ת ,PPR, S.P, לוונת, פקסגול: פלדה מגוקריםנורות: מים חמים וחומר הצי  3.6.6

  : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

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

  : יש.הכנה למונה גז לדירה  3.6.8

  

   ה:הער  

ית הראשעד נקודת הגז גז וממקור הספקת הצנרת גז בדירה יכלול מחיר הדירה לפי החלטת החברה.  הגז בדירה, הינונק' מיקום   

  ן הכנה למונה גז דירתי. וכ במטבח

ומים ן מלאי ותשל, מיסים, ריכוז מונים, פיקדומונה התאמות, ברזי ניתוק, פיקדון, ם עבור מחברים, מאריכיםמחיר הדירה אינו כולל תשלו  

לפעול ע"י החברה  רשיתהגז המו' לחב ירותישלם הקונה ישבור הגז, אותם עצמו לחי ה והמונהם לצורך התקנת המוננוספים הנדרשי  

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

  

 )בלה זוט(ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 
  
  ח ג'ות טלפון, ראה נספאור, בית תקע ונקודחיר זיכוי לנקודות ממ
  

  מיקום

ודת נק
 מאור

 התקר /קיר
 כולל מפסק

 קעת יתב
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

 לדירה כניסה
  מבואה או

1  1  -  -  -  

  לחצןפעמון+  -
  אינטרקום -
פסק תאורה ללובי מ -
  .מתי/חדר מדרגותקו
  .ילוח חשמל דירת -
כולל ורת ארון תקש -

   .שקע
  וויזיהטלפוניה/טל ארון- 

 דיור חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

תוספת  - תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת 

  התריס.

  פרוזדור

1  
(כולל מפסק 

  מחליף)
1  -  -  -  

 3מעל זדור באורך בפרו
ר הכולל מ' או בפרוזדו

נקודות  2 פניית "ר",
  חות + מחליף.מאור לפ
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  מיקום

ודת נק
 מאור

 התקר /קיר
 כולל מפסק

 קעת יתב
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

  1  מטבח

6  
 מהם (אחד

כפול, אחד 
גן ם מומה

ת מים בדרג
44IP  ואחד

מהם מוגן 
בדרגה 
  רגילה)

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

מיקום השקעים, בתי 
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 
ו לתכנון המטבח יותקנ

פרדים שקעי כח נ
  למקרר למדיח, לתנור,

שינה  חדר
   וריםה

1  
ק (כולל מפס
 מחליף
  ) למנורה

  

4  
ליד (שניים 

  המיטה)
-  1  1  

 נטרקום (נק'אי -
  שמע/דיבור בלבד)

  /ד"ממ
  ח. שינה

מנורה לפי 
הנחיות 

  פיקוד העורף
3  -  1  1  

פיקוד  תקנותלפי 
  העורף

  חדר רחצה
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

ת תקע בי(
  )לתנור

-  

 + התקן קוצב זמן
הכולל מפסק לדוד 

שמש במיקום עפ"י ה
  תכנון. ה

  ור מכני+ אוור

  -  -  -  -  1  תיםשירו
  לון,דר חבהע
נק' אוורור מכני הכנה ל

  + מפסק היכן שנידרש.

  1  מרפסת שרות
  (מוגן מים)

-  -  

2  
  מוגן מים

  (מכונת כביסה,
  מייבש כביסה)

-  -  

  מרפסת
  שמש

1  
  (מוגן)

-  
1  

  מוגן)(
IP44  

-  -  
+  כולל תריס חשמלי
תיחה מפסק + מנגנון פ

  ידני.

  מחסן
(ככל 
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

שמל של ת החצריכ
ר לשעון תחובהמחסן 
מל הדירתי אליו החש

  משויך המחסן.
או לחילופין שהזנות 

החשמל של כל 
המחסנים יחוברו למונה 

משותף ונפרד 
למחסנים בלבד, או 

מונה נפרד לכל מחסן, 
עפ"י לטת המוכר ולהח

  בחירתו.

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  
ט הכנה (פק

  למזגן)
-  

  
-  

  
 

   לה ואחרותהערות לטב

 אהיל/ ארמטורה), כולל נקודת הדלקה אחת. -גבי קיר או תקרה (ללא נורה וכיסוי בית נורה על = המאור קיר/ תקרודת נק )א(

 כל שקע בנפרד). ותר בפנל אחד, נספר(שני שקעים או י יל.זרם חשמל רג= "שקע" בודד לחיבור מתקן חשמלי הניזון מ בית תקע מאור (רגיל) )ב(

 ות.לפח ממ"ר 1.5בלים חיבור יבוצע בכה

החיבור  (שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד). הניזון מזרם חשמל רגיל שקע בודד עם כיסוי,ן מים: מוג (רגיל) מאורבית תקע   )ג(

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

מות לכ תושאינם תוספ' יף אהמצוינים בסע בתקרה או קיר),של נקודות המאור ( בלבד לאופן ההדלקהתאור  הדלקה כפולה= נקודת מאור )ד(

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

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

 גבוהה. הגנהבדרגת גן מים ה מואך אביזר הקצ מעגל חשמל נפרדוגן שאינו בהכרח בבית תקע מאו אחר=  IP44עם דרגות הגנה  בית תקע )ו(

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

 /אינטרנט.וניםהטלפר הדירה לרשת ללא חיבולים.  לקליטת שידורי כב ור, ואפשרות לחיבוריטת שידורי חובה כאמחיבור לקל –נקודת טלוויזיה 

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

 .)העניין עמדת שומר לפילאו דלת כניסה למבנה ל(י קצה לתקשורת פנים כולל אביזר נקודה/ות מלאותנקודת טלפון פנים (אינטרקום)=  )ח(
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  מ"מ.  2.5ובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים , מחלי נפרדחשמ על גבי מעגל חע כובית תק = ת כחנקוד )ט(

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

למניעת ספק "תנור להט" (ספירלי). ר חום" ולא "מפז ריות הדייר),(באחיותקן הרחצה  מעל דלת חדראת ה לתנור חימום נמצבאם ההכנבקיר. 

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

תה/ם ת אוליקים/מכבים אדביניהם, אך מ ים הנמצאים בריחוקאביזרים נפרדים שונהדלקה/ כיבוי, משני ר הניתנות לנקודה/ות מאו =חליףמ )יא(

 ר.מאו נקודה/ות

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

ת תחובר ישירוהנקודה ם המתוכנן לכיריים. , מתחת למקותותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבחבדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  )יג(

 ות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.החיווט לרב ת כלנקודה תכלול א. ה2.5/5ווט בכבל בלוח החשמל ותחלמפסק תלת פאזי 

 

  ו במסמך אחרט מכר זה  א(מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפר

  להסכם הרכישה).שצורף  

  

  מנגנון שבת לתאורת לילה וחדר מדרגות בהדלקת אור צן ללח .יש: מאור תוודבכל קומה: נק מבואה קומתית: חדר מדרגות/   3.7.1  

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

  (בקשה להיתר).ניה ות התכנון והבדירה על פי תקנוולים (צינורות) בהכנת שר: טלפון חוץ  3.7.2  

  , או אחר לפי החלטת החברה.זמזם צליל: .לחצן סוג:פעמון:   3.7.3  

  , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגאביזרי הדלקה/שקע  3.7.4  

לפי   יקום:מ: יש וך הדירהבת ולל שקע רגיל),(כדירתי וח תקשורת ול מודולים) 6-נוי לשארת מקום פ(כולל הדירתי  לוח חשמל  3.7.5   

  אין.שעון שבת: ש. : יפסקי פחתמ ל.החשמ  ן מהנדסתכנו    

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

  .)"י וע"ח הקונהיוזמן ויותקן עוהתקנת מונה אשר  רה אינו כולל הזמנהמחיר הדיאמפר. ( 3×  25ת פאזי: : תלגודל חיבור דירתי  3.7.7  

  , כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומתשמע דיבור (אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהקוםמי: יש, קוםינטרמערכת א  3.7.8  

  בחדר שינה הורים). רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה    

  ן.: איל סגור (נפרדת)טלוויזיה נוספת במעגמערכת   3.7.9  

   ב ערוציתטלוויזיה ר ליטתלקבור לכבלים לחי הכנה :לוויזיהטקליטת שידורי הכנה ל  3.7.10  

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

ע"י הקונה  שכייר מיר דירתי אשר(ללא מ M.Fדיו ור 33, 1,2י ערוץ לקליטת שידור ניניםאו למספר ב ןלבניית צלחת מרכזי אנטנת    

  .פק שרות זה)מס    

  :מיתקנים אחרים     3.7.11  

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

  מל המשתנים.זנת תעריפי החשהפשר ישראלית ותאה

  :תכלול המערכת

  זרם חשמלי, ודד רכיב המעל סת מתבסהדירתית אשר  ידה בלוח החשמליחידת מד 

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

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

ת את לפחוהצג יציג צפה מהר מ', 1.5בגובה במקום נגיש ו ה/ במבואת הכניסיסהירה בסמוך לדלת הכנהצג יותקן בפנים הד

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

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

  

  

  

  :ירור / חימום, בדירהמתקני ק    .     4  

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

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

  ;הדירה חלקי
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                    המתוכנן המיקום בין הרצפה במילוי ונעה בקירמוכנסת  שמליח ודופיק נחושת רתצנ לש "צמה" לרבות הנדרשות שתיותהת ביצוע      .2                   

   מוצא .ההכביס ניקוז מסתורל או רצפה למחסום דהמאיי ניקוז 3* 2.5 נפרד מעגל חכו שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                            

  .בפועל המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי עותבאמצ הסתרה ליכלו "צמה"ה                            

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

  .אוויר זוגמי סמהנד ידי על תהמערכ לתכנון םבהתא יהיה ההכנות מיקום      . 4                  

  .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

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

  החשמל.  דת הזנה ישירה מלוחנקודת חשמל נפר -                    

  חסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ייסגר במכסה.מ"ד ועד אל מץ למקודה בקיר מחו, מנצנרת ניקו מים -                    

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

  מיזוג האויר. בהתאם לתכנון מהנדסכל ההכנות הנ"ל  -                            

   חלקיה לכל מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל עיל.) ל6( 4.1עיף ר בסמעבר לאמו .ין: אמזגן מפוצל  4.2

 כל את ולשתכל הדירה חלקי תרתלי ים/ פוצלנים מ/למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות

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

   .איןממערכת מרכזית בבניין: ירתי הניזון יר דמיזוג או  4.3

    .: איןהפועל בגזתנור חימום     4.4

  י רחצה).(בחדר .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןתנור חימום הפועל בחשמל    4.5

  .אין: וריםרדיאט    4.6

  אין. :נבקטורים חשמלייםקו    4.7

  .אין: ום תת רצפתיחימ    4.8

  : אין.יםאחר מיתקנים    4.9
  
  

  
  סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:*  .5

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

  .הכבאותדרש ע"י רשות יל שיככ: גלאי עשן  5.2   

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

  ,ע"י רשות הכבאות דרשיי, ככל שעליהם לרבות חיפוי/ציפוי ,וי ובטיחות אלוכיב גילוי, יידורס* התקנת     

  ישות תיכנוניות.אחר עקב דר , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקוםכנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח      

  

  ות:עבודות פיתוח ושונ  .6

  חניה  6.1  

                           בתחום המגרש; :כולםהבניה. יתר לפי ה: נייניםל הבלכ קומות חניהסך הכל מ  6.1.1     

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

  מכר.וין בתוכנית הכמצ: מיקום ניהלפי היתר הב: ניותח מספר: יש, שותפת)חניה לנכים (פרטית/מ  6.1.2     

  ומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה (עם הצגת תג נכה רשמי  יה לנכים כמסחני               

  ינו נכה.וגם לדייר שא יניםהבניבין כלל דירי  נכה,  , ובהעדר רוכש רד התחבורה)מטעם מש                               

  : יש.מערכת תאורה לפי הנחיות האדריכל., שתלבות/ אבנים מחלקמו ןבטו לא מקורה:ניה ח גמר רצפת  6.1.3    

  יש.: גישה לחניה מהכביש  6.1.4    

  תכנית המכר.: לפי סימון במיקום אחת לפחות.: מספר חניות לדירה  6.1.5    

   אין. :לחניהסה בכנימחסום   6.1.6    

  

  

  פיתוח המגרש  6.2  

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

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

  .אבן טבעיתט/ אבנים משתלבות/ בטון/ גרנוליט/ אספל: חומר גמר שבילים:  6.2.1    
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  .הריצוף יהיה ככל הניתן בעל גוון בהיר אבן טבעית. אבנים משתלבות/לט/ גרנוליט/ אספ טון/: ב: חומר גמר/ מדרגותשבילים  6.2.2

  ם בהתאם גינון חסכוני במי ח)דריכל הפיתו(על פי תוכנית א .יש :צמחיה(על פי סימון בתכנית  מצורפת). .יש: חצר משותפת  6.2.3     

   משרד החקלאות.להנחיות                                 

  יש. (על פי תכנית אדריכל פיתוח) גינון חסכוני במים בהתאם  צמחיה: .) מון בתכנית מצורפת(על פי סייש.  :תפתמשו חצר  6.2.4    

  להנחיות משרד החקלאות.

   .)מערכת השקיהלא מגונן וללא  לשטח ונההכו, חצרלפי תוכנית המכר ( :יציאה לחצר מחדר; שי: ות הגןה/חצר, צמודה לדיר  6.2.5    

  יעשה ע"י הרוכש בעת מים משולי הבניין ) קרקע בחצרות פרטיות (להרחקתעי ניקוז פני השיפו: סידור הערה      

  . סידור הגינה הפרטית       

  ,שוחות וכו') ת,צנרמרזב/ים, (חול , חלביוב ומיםגז,  יתכן גישמה/ות,: גן ותה/דה לדירפירוט מערכות משותפות, בחצר הצמו  6.2.6    

  ).כרח יוצג בתוכנית המכרושלא בה ןהעניי לפי(הכל  כיבוי ,שורתקתחשמל,       

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

  ת. הבניה ודרישת הרשויולפי היתר : חומר: ות של המגרש/גדר בחזית  6.2.8    

  .קביעת החברה ולפי ח המאושרתלפי תוכנית הפיתו בגובה ממוצע      

  אין.): בחלקה תוחהקומה פמפולשת (דים קומת עמו  6.2.9    

  

  מערכות משותפות  .7

  מערכת גז:  7.1  

  ת המתואר בתוכני מיקוםוב ,ברת הגז, בתאום עם חקרקעי -גז תת /יצובר באמצעות סידור מרכזי הכנה לאספקת גז:    7.1.1    

  ת הנאה וזיק נהינתבמידת הצורך ת מית.המקו ות הרשותדרישעפ"י  ו/או רהשיקבע ע"י החב יין או במיקום אחרהמגרש או הבנ      

   להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.       

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

  ;: ישמרכזי לדירה ורממקצנרת גז   7.1.2    

  ).3.6 (סעיף 4טבלה  ראה: מיקוםיש. : ת גז בתוך הדירהצנרת אספק  7.1.3    

  

  :לכיבוי אשרים סידו  7.2  

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

  ץ הבטיחות.הכיבוי והנחיות יוע רשותדרישות לפי  :במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן   7.2.2    

  הבטיחות. י והנחיות יועץכיבודרישות רשות הלפי  :ספרינקלרים)מתזים ( –מטית מערכת כיבוי אוטו  7.2.3    

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

  יחות.וי והנחיות יועץ הבטרשות הכיב תלפי דרישו :גלאי עשן  7.2.5    

  

  יבוי בשטחים משותפיםטים) וארונות כידרנברזי כיבוי (ה, אש כיבויו גילוי מערכותלרבות  כל סידורי הכבאות,הערה:         

  מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או                
  

  ת יועץ הבטיחות.יבוי והנחיורשות הכלפי דרישות : בקומת מרתףאוורור מאולץ   7.3  

  אין.: דירות)(להזנת ה ר מרכזיתמערכת מיזוג אווי  7.4  

  .אין ש הדיירים:שימוויר בחדר/ים לוג אמערכת מיז  7.5  

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

  .816 י "ות נייהוב ןתכנו תקנות פיל אלומיניום יתחז בעלות ויהיו יםהבניינקבץ אחד לכל במאו  , בנייןכל ל                    

  

 : ריםמיתקנים אח  7.7  

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

  צים.מתכננים והיועתוכנית הלפי  :מיקום וכמות .וכו' וכים לטובת הבנייןסמ בבנייניםאו  כים,נים סמויבניבבניין ולטובת  הדיירים    
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  למערכות תשתיתבנה חיבור המ  .8

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

  יש. חיבור לביוב מרכזי:  8.2   

  ה.כולל התקנת מונלא ; יש. רת החשמלבהתאם להוראות חב ,ר הבניין לרשת החשמלחיבו  8.3   

  .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל תכנון והבניה (בקשה להיתר): לא לתקנות הבהתאם  :טלפוניםשת הבור הבניין לרלחי הכנה  8.4   

   ).3.7.10 ה גם סעיףנה בלבד (ראהכ .אין ):אינטרנט/ה(טלוויזיחיבור הבניין לרשת תקשורת   8.5   

  בודות שביצועם בפועל עבמחיר הרכישה.  ליםכלורכי גישה, ז, דומכים, ניקות , מדרכה, קירות: כבישהגובל במגרשפיתוח כללי   8.6   

  יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.    

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

  .המקומית הרשות ע"י: נוי אשפהפי    

    

  ש משותףרכו  .9

  :ר הרכוש המשותףתיאו  9.1  

  תפים בתוכנית המכר.באם סומנו כמשו :פיםמות חניה משותמקו    9.1.1     

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

  לטת בחברה.לפי הח: מחסנים שאינם צמודים לדירות  9.1.3     

  .: ישי) בקומת כניסהמבואה (לוב  9.1.4     

  יש.  :(לובי) קומתיתמבואה   9.1.5     

  בכל בניין. 1 פר):(מס רי מדרגותחד  9.1.6     

  בכל בניין. 2: מספר מעליות: יש; מעליות: יש; פיר מעלית  9.1.7     

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

  ממ"דים. -ם מוגנים דירתייםיש מרחבי אין. :מקלטממ"ק/   9.1.9     

  אין.: תףחדר דודים משו  9.1.10     

  חדר משאבות, מערכות סולאריות, משאבות סחרור,  :) כגוןשותפותמ ו/אות (פרטיות יש מערכות טכניו: גגמיתקנים על ה  9.1.11    

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

  .; ישנוןשטח ללא גי : יש.שח פתוח בתחומי המגרושט חצר  9.1.12     

  מסומנים כרכוש משותף הכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, : תףשהינם רכוש משו הביתים נוספים של וחלקמיתקנים   9.1.13     

  בתוכניות המכר.      

  

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

  , (מילוט).י מדרגות/חדר  9.2.1    

  ת.קומה טכני  9.2.2    

  לחניה משותפת.גישה   9.2.3     

  ת כניסה.בקומלובי   9.2.4    

  לובי קומתי.  9.2.5    

  על הגג. המשותפים)( גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים  9.2.6    

  גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.  9.2.7    

  .שותפים)(מ לחדר/ים טכני/ים מלובי קומתיגישה מחדר מדרגות או   9.2.8    

  .על הגג שותפיםמ ידי מיתקנים התפוס על –לק הגג ח  9.2.9    

  .מעליות  9.2.10    
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  יש מרחבים מוגנים בדירות). -(אין .לטממ"ק /מק  9.2.11    

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

  בית משותף  9.3  

  בבית בבית משותף או רות), המוכר דירה חוק המכר די –להלן ( 1974 – דת), התשל"המכר (דירו לחוק 6בהתאם לסעיף   (א)    

  של התקנון המצוי  ל הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהוהתקנון שחל ע שותףלהירשם כבית מועד המי       

  ניינים:ותו עניין; ואלה העא המכר פרטים על וזהאו לצרף לח המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט       

  ש המשותף;וצאת חלק מהרכוה  )1(       

  וד לדירה;כוש המשותף הצמק ברשיעורו של החל  )2(      

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

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  )4(      

  ק המכר דירות;(א) לחו3ור בסעיף שיכון בצו בדרך האמעניין אחר שקבע שר הכל   )5(      

  יים בסעיף  קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב מהעניינים המנויין ר פרטים על ענא מסמוכר של  (ב)    

  שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף.        

  ף הצמוד לדירה:של החלק ברכוש המשותשיעורו   9.4

  של כל ) לשטח 5ה פרק א' סעיף ט במפרט מכר זמפוראופן חישובה כתה והדירה (כהגדר ליחס שבין שטח יה קרוב ככל האפשריה  

   רשות  ש על ידי כלכפי שיידר , זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,יחידות הדיור בבניין   

ם לדירה השטחים הצמודיבון לא יילקחו בחשותף בית ברכוש המשה של כל דירה בבחישוב חלקון, כי כר רשאי לקבוע בתקנהמומוסמכת. 

  ).6(כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף 

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:  9.5

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

  :ויבים בקשר אליושותף ובשירותים המחפות בהוצאות הבית המשיעור ההשתת  9.6

  ל דירה.ד לכש המשותף הצמוברכועורו של החלק יהיה על פי שי  

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

ר מתשלומן המוכר יהיה פטורכוש המשותף, אשר צריכה בפועל ביחס לרכיב ההוצאות בגין  בדיל מתשלוםהרכוש המשותף בלבד, לה

  ע מזכויות ההצבעה שלהן כאמור בתקנון המצוי.ת מבלי לגרווזא ירות האמורות,ס לדביח
  או שיוחזרו לרכוש המשותף):/החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (ו  9.7

  המצ"ב  כניותר מסומנים בתתף השטחים הבאים אשומהרכוש המש יוצאו, בהסכםין זה מבלי לגרוע מהאמור בעני       

   המכר. הסכםט המכר ו/או בבמפרו/או מצוינים        

  ומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה של החברה.מק .א

ים שהוצאו מהרכוש כל השטחוכן החברה.  שותף לפי קביעתה שלות שבבית המהמחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדיר .ב

  תף.שום הבית המשוד רינמכרו עד מוע המשותף ואשר לא

  לעיל). 9.2.9ות (למעט החלק כאמור בסעיף מרפסות וגג .ג

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

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

  ן עיר שיאשרו בעתיד. יניי תכניות בעל פיות שייווצרו עתידזכויות בניה  הקרקע, וכן

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

  ל.כמפורט לעי

   ____________      ____________      ____________  

  רחתימת המוכ        יךתאר              חתימת הקונה          

  כים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.מסמ  פח א'נס
  ואזהרות.הערות כלליות   נספח ב'

  .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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  ותולנציגות בעלי הדיר ועברו לקונהמסמכים נוספים שי – 'נספח א

  

  מפרט:בלתי נפרד של האלו יצורפו כחלק  תוכניות  10.1   

  דירה.ה(חיצוניות) של מידות של כל חדר ומידות כלליות הכוללת  1:50 -ן מידה לא קטנה מכנית הדירה בקת  10.1.1     

  המשותף בקומה.רכוש ללת סימון ההכו 1:100 -ן מתכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מידה לא קט  10.1.2     

  ומה.בקף ן הרכוש המשותסימוהכוללת  1:100 -ידה לא קטן ממה טיפוסית בקנה מתכנית קו  10.1.3     

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

  .1:200לקנה מידה  בצילום מוקטן ן לצרףיות אלו ניתושטחים דירתיים מוצמדים; תכנ      

  .1:100 -דה לא קטן מומת גג בקנה מיתכנית ק  10.1.5     

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250בלת היתר בניה בקנה מידה פי שהוגשה לרשות המקומית לקת המגרש כתכני  10.1.6     

  וגינות צמודות.
  

  לרבות על פיבהתאם לכל דין ור רי הגימור, שיש למסת ולחומורכלכל המע שושימו חזוקהבעת מסירת הדירה יינתנו הוראות ת  10.2   

  עניין:ות בחוק המכר דיר     

  ת לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.לות שוטפופעו  (א)     

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

  ות וכיוצא באלה.מערכות אלקטרומכני      

  נדרשות.אם  ות ותקופתיות,ן ביקורות שוטפתדירות ואפיו  (ג)     

  ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.תקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/תעודות אחריות של ציוד ומערכות המורט טכני ומפ  )(ד     
  

  גימור של המערכות וחומרי ה שלוהוראות תחזוקה  תכנית )1( ה בבנייןנהדירה הראשוהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת   10.3   

  עניין:בהמכר דירות פי חוק  לרבות עלדין ור בהתאם לכל למס ניין שיש חובההב    

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

  ות מיזוג יחות, מעליות, מערכמערכות בטיין לרבות מותקנות בבנהשירות התחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות   (ב)     

  באלה.וצא רו מכניות וכיר, מערכות אלקטאווי      

  אם נדרשות. ביקורות שוטפות ותקופתיות, אפיוןות ותדיר  (ג)     

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

  יה.מיליפקסומספר  פוןלרבות מספר טל , המערכות והפיתוחהמתכננים של הבנייןרשימת צוות   (ה)     

  חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ות בלבד של אינסטלציה סניטרית, ) למערכות המשותפAS MADEעדות ( ניותתכ  (ו)     

   ל רוכש הדירה האמורהנחיה בכתב ולפיה ע כים האמוריםהמוכר יצרף למסמ ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.      

  יד עם מינויה.שתמונה) מונה הדירות (הראש בעליאו הקבועה של נציגות הזמנית למסור אותם ל      

  

  

  

  

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

  אם תפעל ל (בו/או חב' ניהובית רבות נציגות הוכש/ים אחרים ללמוסרם בכל זמן לר. החברה תהא רשאית מדה בחובתה לעשות כןכע        

  בבניין).        
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  הערות כלליות ואזהרות –נספח ב'   

  הערות כלליות למבנה ולדירה  

  

 .בנה ולדירהותוספות הנכונים למ יים, התאמותבוצעו שינו הבסיסי (כלשונו בצו מכר דירות), בטופס המפרט .1

  .ליה והתקן הישראהבניקנות התכנון וו לפי דרישות תצרים והמלאכות יהיכל המו .2

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

 דין. להוראות כל פוףלווין, בכ

 האטומים תקרהמרתף, ששטחי הקרת ממוקמים מעל תניה של הבניין חו/או שטחי מסעה/ דוע לו ששטחי גינוןהוסבר לו וישמצהיר  הקונה .4

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

 ומה. איטום המרתף או כדניקוז ו/או פגיעה ברכיביה, כגון שינוי התקרה על מ במצב

במיקום שייקבע ע"י מהנדס האינסטלציה מטעם המוכר. החצר כולה או חלקה  וב וניקוזת ביית תהינה שוחוהפרטדע לכך שבחצר הקונה מו .5

ן וע באיטום המרתף וכקונה להקפיד שלא לפגו אחר. על הס"מ טוף ו/או פרלייט ו/א 30נמצאת מעל מרתף חניה. עומק המילוי המינימלי 

, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה ית כאמורבחצר הפרטרות ם יש) אשר עובת (אערכות המשותפופשר תיקונים בממתחייב הקונה לא

 .למניעת קינון חרקים בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס תקופתי

ערכות מים, ייתכן מעבר מן כניות המכר. כמו כבהכרח מסומנים בתו ת בטחון וכו'), אינםושאים, קירומערכת שלד הבנין (עמודים, קירות נ .6

הודע לקונה, כי  מוקדמת. בדיקהלכן כל שינוי (הריסה, פתיחה, וכו'), מחייב ות, רצפות, קירות ומחיצות. וכו' בתקרגז  חשמל, תקשורת, וב,בי

 מערכות הבניין ל כלל האלמנטים שלמהמסומן בתכניות, שה, כמסומן או בשונה ובמיקום שונתועבר אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים 

רת הנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, מנצעלות ועוד כגון: , צנרת, תתפותכות שאינן משומער המשותפות ושל

ים ציבוריים, טחים משותפים ובשטחות, בחניה פרטית, בשחסנים, וחצרמ.א. ואוורור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בדירה, המ

ועצים הטכניים. מערכות כאמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת החלטת הי לפי ויין בתכניות,למצ מעבר למסומן/ ות ובתקרות הכלבקיר

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

זל) (בר מצנות מינרליםוכן התח ,ניים""עי גוון, גידים, בדלי מרקם,כגון: ה יתכנו תופעות טבעיותוף לתקנים, ובכפבאבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .7

 .לודהמוי חים דבכתמת והמתבטא

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

 .גים)(גרונ

 או סגורות.חות , באריזות פתויפים או רעיליםהפולטים ריחות חר נים דירתיים חומריםסור חמור לאחסן במחסחל אי .9

 ת בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונה.עבודו צעויבו לא .10

כאמור לכלים אלו  ינימלייםהמ חי הגישהעלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרוולאחר קבלת החזקה, החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה  .11

 ית לחריגה ממידות אלו.תהיה אחראלא  דגש כי, החברהק יו. למניעת ספ3 חלק 1205ובת"י ת למתקני תברואה) בהל"ת (הוראו

ן. יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניי רכשו ע"י הדייריםשי (ככל שקיימים), במחסנים .12

 למחסנים בלבדונפרד  רכוש המשותףמל למחסנים תעשה  מההזנת החש

אך לא  תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעהנו באזור יותקג האוויר באם מיזום החמים ויח' של דוד המי מםומיק  .13

 פחות מן הקבוע במפרט.

) Aם לא תעלה על (עיבוי שרמת הרעש שלהרק ביחידות באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש  .14

dB60 רעידות תחת רגלי המתקן/ים.   לפי  וכן בולמי, מתו היחידה ממוקב וםבמקת אויר חם מ' ממפוח פליט 1.5, במרחק של

 .הנחיות יועץ האקוסטיקה

ו או עים בחזיתו או במראהה ו/או הפוגהקונה מצהיר שהוסבר שחל עליו איסור מוחלט לבצע כל שינוי הנוגע לצד חיצוני של הדיר .15

ות הריצוף ו/או הבניה ו/או ויים בשכבשינ או הריסה ו/אות ו/או במהלכי צנרייעוד חדרים ו/או בשלד הבניין, בברכוש המשותף 

לה, ו/או פעולות כגון א שקועים בתוך קירות הפרדה בין דירות פלזמה וכד', T.Vמסכי  רמקולים, התקנת מערכות, לרבות התקנת

ת. בתקנים ובתקנורות מות הרעש המותיה חריגה מעל רשכנות, באופן שתה רעש ורעידות לדירותבכדי לגרום למטרדי  שיש בהם

 היה אחריות כלשהי לנזקים ולתלונות שיהיו בגין פעולות ושינויים אלו.מוכר לא תל

ובאו ו אביזרים כלשהם שיפריטים ארי הבניין, שיגרמו לחומזק כלשהו מוסכם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נ .16

כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה  ,אחר מכןין לקנתם בדירה ובי התוזאת בין לפנ ירה או לבניין,ע"י הקונה לד

 הפריטים והאביזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.,

וזאת על מנת ה לרשות הקונה ות מעת העמדת הדירבשלוש השנים הראשונ, באופן תכוף לפחות המוגן המרחבחשוב להדגיש כי יש לאוורר  .17

 .באגרגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן אימצלהר עלול ן אששרידי גז ראדוסלק ל
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חרום לצורך מעבר יירים בקומה בעתות אשר ישמש את כלל הד ילוץ חיצונייתכן ובאחת מהדירות בכל קומה בבניין, ימוקם חלון/ דלת ח .18

מתחייב כי לא ייקבע סורג קבוע בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את החילוץ,  דלת ש ממוקם חלון/ה רכאשר בדירה אותמילוט. הקונה, ו

 המעבר בדירה אל חלון/ דלת החילוץ.

נות, גיטיים, כגון: ר יעברו בשטחים פרהדיירים במבנה ואש חרות המשרתות את כללאו מערכות אהודע לקונה, כי יתכנו שוחות ביוב או צנרת  .19

 מיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט., מספרן וטיותם, ומרפסות פרחסניחניות, מ

ים לכלל פתחי ביקורת, השייכ ז וכד') וכןעוברות צנרות (מים, ביוב, ניקואו המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, .20

  , על כל המשתמע מכך.פי הענייןול לך תחזוקה וטיפלצורלאפשר גישה  במחויים. הקונה הווים חלקים משותפהבניין, ומ

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

 ו ע"י הרשויות.כניות הפיתוח שיאושרלת

המוכר לפעול במבנה, הועדה המקומית לתכנון ובניה  נבחרה ע"יגז שאישור חברת הבון ותכנהיה על פי קת גז מרכזי יהי גז לאספ/ום צוברמיק .22

 .ומשרד העבודה

 ת בריצוף זה.עלולים לגרום לשקיעובן משתלבת" ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אנסיעה  .23

והכל מבלי לגרוע מכמות מקומות החניה הרשויות, או אישור ן ו/ם לצרכי התכנובהתאויקט ומיקומם ומות החניה בפרשינויים במספר מק יתכנו .24

 הכלולה בממכר.

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

 רתף/ים.ם במיים או משותפיבשטחים פרט מ),בגז פחמימני (גפ" חסן כל מתקן המופעלחמור להתקין ו/או לאף חל איסור בנוס .26

בהתאם לאילוצי התכנון, וח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, גרש, הפיתת המגבולו .27

 הרשויות. הביצוע ולדרישות

בחירה כבר פשר יפי המפרט המא/או סעיפים מסעהבניה כך שסעיף ו זה עם הרוכש התקדמהמידה וטרם חתימת החון הסר ספק בלמע .28

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

 בחירה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן.

 תגברנה ]8.12.2016 - 10ה ר למשתכן מהדור[מפרט מחייב מחי 1רט להוראות נספח ג'תירה בין הוראות המפבמקרה של ס ,
 וף לכל דין.נספח, בכפות ההורא

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

  . ראות.תגברנה ההו
 

___________  _________  

  

  

  

  

  



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 
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   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםייכוריכוז טבלאות ז
  
  

  וחדותת מיהערו

   08.12.2016  -  10במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה נם אך ורק הנדרשים אלו הי יםיכויריכוז ז .1

  כוללים מע"מ.  להלןהמחירים הנקובים  .2

חברה/ הקבלן "י הלרוכש הדירה עימסר אלו  וייםלנצל זכותו לזיכ  ברה/קבלן, על רצונווכש הדירה להודיע לחאחרון שעל רהמועד ה .3

  .החתימהיום ב

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

ם לעיכוב ו/או גורמיבבטיחות בתקנים ו/או פוגעים וק ובחיות ,בדרישת הרשולמניעת ספק יודגש כי לא יאושרו שינויים שאינם עומדים  .5

  ישורי אכלוס.לת אמת הבניין וקבהעבודה או השל בהתקדמות

, התקנת ,ובחירת הרוכש (הדייר) להתקשר עם ספק מטבחים אחר שאינו ספק החברהמטבח המתוכננים גין ארונות הל זיכוי בניצו .6

  הרוכש ועל חשבונו. ה, ובאחריותהמטבח תתאפשר לרוכש רק לאחר מסירת הדיר

התקנתם, יחשבו כסיום מה יוהסתייים יצוקים או בנוטים הנמצאים באלמנ /ביוב,מיםורת/תקשי צנרות לחשמל/למניעת ספק יודגש כ .7

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

  יכוי בגינו.מכר, לא ינתן כל זאינו מצוין במפרט הבנספח זה וש לזיכוי פריט מתומחרבמקרה של ציון  .8

המתומחרים והמפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/ המוכרת הקונה על  מהפריט/יםים, זכותו לזיכוי ל אתמש הקונה בפועמי .9

  נספח זה, יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.

   
   

  



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 
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  : מקרא

  יחידה.  - 'יח

  מרובע.  מטר - מ"ר

    אורך. מטר  -מ"א

  שחור+ עבודה. ומר לבן+ חומר ח - קומפלט

   ודד.פריט אחד ב -טפרי
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד - ארונות מטבח, רחצהנושא: 
  

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
, לל ארון תחתון/עליוןכו( ת המטבחלכלל ארונוזיכוי 

), חיפוי מטבחמטבח, ברז מטבח,  משטח עבודה, כיור
 המכר.פרט פי התיאור שבמל

 4,881 ---  ---  ---   קומפלט

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

 600 ---  ---  ---  קומפלט

  
  

  בגין זיכוי בלבד מחיר -יזריםנושא: קבועות שרברבות ואב
  

  
  הערות:

  התקנה.יט+ ללים זיכוי פרכל המחירים כו  .1

עיף ס
במפרט 
  המכר

 ורתיא
  חומר/
  עבודה

 'יח
מחיר זיכוי 

יח' בש"ח ל
 "כסה תכמו

   100 פריט קומפלט צה,  לפי התיאור במפרט המכר.לכיור רח ברז סוללת 3.6

3.6  
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידייםסוללת ברז לכיור 

 המכר.
   80 פריט קומפלט

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



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 
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  מחיר בגין זיכויים/חיובים - ל/ תקשורתחשמ נושא:
  

סעיף 
במפרט 
 המכר

  תיאור
 חומר/
  עבודה

  יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

3.7 
  

   72 פריט קומפלט זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה 

3.7 
  

   78 פריט קומפלט זיכוי –בית תקע מאור 

3.7 
  

    48 פריט קומפלט  טלפון  נקודת

  
  

  :תקשורתשמל/לטבלאות החות הער
  ), במפרט המכר.5(טבלה  3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1
  מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. חשמל/תקשורת . מחיר המחירון2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 ת המוכרחתימ                      תאריך           חתימת הקונה     


