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

  16.12.19 ן:עדכו תאריך
  
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 5 מס' חדרים:

  Q דגם:

  ג' קומה:

  108 :(זמני) דירה מס'

 8 בניין:



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 
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  תוכן עניינים
  

  פרטי זיהויפרק א.   
  

  .)1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ( : 1סעיף               
  .)2.1-2.2זכות שהקונה רוכש (והבעל הקרקע   :2סעיף               
  מיקום הדירה בבניין, מחסן וחניה. : 3סעיף               
  ירה.אור הדית  :4סעיף               
  חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

  ).6.1-6.8ואופן חישובם ( ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
  ).ב- (א סטיות קבילות  :7סעיף               
  .היהבנימתכנן  פרטי אדריכל  :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  :3יף עס               
  גובה הדירה.            :3.1סעיף 
  הצמודים לה. ) רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2(טבלה    :3.2סעיף 
  ).3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה (   :3.3סעיף 
  מתקן לתליית כביסה.   :3.4סעיף 

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

  ).4.1-4.9מתקני קירור/חימום בדירה (  :4סעיף 
  .)5.1-5.3ירה, במחסן (דבחות ובטי שאסידורי 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 במרולמא ורוראו   :7.3סעיף     
  מערכת מזוג אויר מרכזית.   :7.4סעיף     
  : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף     
  דואר. תיבות   :7.6סעיף     
  מתקנים ומערכות משותפות נוספות.   :7.7סעיף     

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

  ).9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף (ית   :9.1ף סעי    
  )9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף (  :9.2סעיף     
  בית משותף (רישום ופרטים).   :9.3סעיף     
  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.   :9.4סעיף     
  הבית.  החלטות בדבר ניהולסדרי קבלת  : 9.5סעיף     
  ר השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.ועשי   :9.6 ףיסע    
  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 Q  ,5/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -ארקפהת ונשכר:תאשם ה

  __דירה מס':    

  ג'קומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  122מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

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

  שונים) םייכום וזייבבעניין חיו

 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    

  .122 :מגרש ,(בחלק) 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'  מהקוב ___,_דירה מס'   .3  

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

  מרפסת שמש. ,ת שירותספמר, נפרד) ש(בית שימו אורחיםחדר רחצה הורים (מקלחת), שרותי , )אמבטיהחדר רחצה כללי ( פרוזדור,
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    שטח הדירה  .5  
  והמחושב לפי כללים אלה: ,___ מ"ר - כ :הואשטח הדירה       

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

   –לעניין זה         

  בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין רהדי ד ביןירקיר המפ –" 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         

  פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  ירקני הפ –" ץופניו החיצוניים של קיר ח"  )2(        

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

  ופעים והאופקיים; שם המהמשטחי חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כלשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א  )ג(          

  המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט           

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

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

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיףלק ברכוש המשותף הצמוד לדירהחשל העורו יש  )ה(         

  

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

מצא נה) הפרגול אדמוי תקרה (ל [קירוי הכוונה למשטח מלאמתוכה מרפסת שמש מקורה  ,מ"ר ___ -כ :)1(מרפסת שמש בשטח  6.1     

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

  חניה:  6.2     

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

  : ___,לא מקורה מס'חניה  -      

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

 ית המחסנים עם סימון מיקום המחסן המוצמד);יש לצרף תכנ (ככל שנרכש, ,___ מ"ר -: כ)2(בשטח_____, מחסן מס'   6.3     

  אין. :)3(דירתי בשטחמרתף   6.4     

  אין.: בשטחמוצמד לדירה גג   6.5      

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

  . טח)שוות (מה םטראופן בלעדי יש לפבאת הדירה  או משמשים נוספים המוצמדים /חלקים/אזורים,אם יש שטחים  6.7      

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

         

  הערות לחישובי השטחים:        

  י הקווים ל ידהנוצר עהמצולע מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש"  .1     

  של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים הם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים יל פנים ערבוהע       

  במרפסת.       

  כפוף הרקיע  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 רוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםהשנת ת לשויסיקומה בבניין יחמל       

  .שיפת המרפסת לשמשח       
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   בינו לבין חלק של דירההמחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  .2     

  יכלל שטח הקיר במלואו.יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רוחב של הצית ת למחחתרק השטח שמ ייכללאחרת        

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

  כאשר קיר המרתף  ית הרוחב של הקיר;צלמח שמתחת חייכלל רק השטחרת ק של דירה אריד בינו לבין חלכאשר 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:סטיות קבילו  .7   

  ן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:ההלן ות לטרוהמפהסטיות      

   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  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אודהמי ובין רכינות בתוכניות המהמצו במידותסטיות         

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

   ה ממפרט זהיכסטיאותן  ות ולא יראת קבילוהן סטיו עשהזרים במפרט ומידות האבזרים למבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד   ב)(     

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

      

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

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

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
  
  

  א.ד כהן בע"מ "):המהנדס(להלן " חראי לתכנון השלדאשם ה  .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.
  

  בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותארות של די תיים בחלוקה פנימילהכניס שינוהמוכר רשאי      *  

  .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית     

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

        

  תיאור הבניין  .1
  

  קומת מרתף  והכולליםהנמצאים במגרש אחד  .) E,E1( יםמוד בניינים 2 מתוךאחד " גבוה" רב משפחתי בנין מגורים 1.1

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

     
  

  ;בדים בלרו, הכוונה למג(*)תדירו בבניין; דירות למגורים 1E :11בניין  ,דירות למגורים E: 12 ןבניי     1.2              
  

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

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

  

  :נייניםלשני הב משותפתקומת מרתף 
  

  י או תיאורנוכי
 הקומ

מעל /תמתח קומות

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

  מרתף קומת
  1 -  --- 

מבואות, חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

 מאגר מים וחדר משאבות,מדרגות,  יחדר

מתקנים ומערכות טכניות לפי מחסנים, 

 רשויות.דרישת המתכננים וה

  

ות הממוקמ ומערכות שונות כןית

יין ישרתו גם בניין/ים סמוכים נבב

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

מיקומם הסופי של המתקנים 

והמערכות בקומות השונות יקבע 

  לפי החלטת המתכננים.

 

    

  

  :Eין בבני  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) יןהקובעת לבני

 תמספר דירו

  בקומה
 הערות שימושה סוג

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מיסעות,  חניות,  מגורים (דירות גן), 

, מעלית, כניסה (לובי) תמעברים, מבוא

מתקנים ומערכות טכניות , חדר מדרגות

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 (לשני הבניינים)

 1-2 יםורמגקומות 
3  

 (בכל קומה)

ית, מעליות, חדר תמה קומבוא ,םמגורי

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

 2 3 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 .דרישת המתכננים והרשויות

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 4 וז)טהא(פנ

חדר  ,ליתעמית, תממבואה קו ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  סך הכל קומות 
 ---  ---  ---  5 םלמגורי

 (הראשי). נכלל הגג העליון לא קומותה יןניבמ 6  תוסך הכל קומ
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  :E1בבניין 

  

  

   :והבהרות תרוהע

  לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה יזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א חתא הכניסמ יותר במקרה שיש  )א(

  (בקשה להיתר)].    

  מתן שרות  רלאפש או ואף לשנות מיקומם,ם או ייעודהמתכננים להוסיף או לבטל מתקנים  או הנחיות ההחברה זכאית לפי שיקול דעת  )ב(

  מותקנות. חדרים ו/או ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלוהקצאת לרבות  ,םמוכים סניבמגם ל באמצעותם   

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

  .כו'... ו0,1,2כגון  מעליותהבחב'    

  

  )ראשיים( םיותפמש תוגרמד יחדר  1.4   

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

   אין.: חדרי מדרגות נוספים     

  6:  נות לכל מעליתהתח מספר; 1: בכל בניין מספר המעליותיש;  מעליות:  1.5   

  אין. :(*)בתש דפיקוגנון נמ  .6: בכל בניין תם לכל מעלימספר נוסעי     

  .אין מר:עמדת שו  1.6   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 2 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מיסעות, ,  מגורים (דירות גן),  חניות

מעלית, מעברים, מבואת כניסה (לובי), 

, חדר לרווחת הדיירים חדר מדרגות

), E,E1(משותף לשני הבניינים במגרש 

מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 (לשני הבניינים)

 1-2 מגוריםקומות 
3  

  (בכל קומה)

מעליות, חדר  מבואה קומתית, ,מגורים

 טכניות לפי מתקנים ומערכות, מדרגות

 ת.רשויוהודרישת המתכננים 

-- - 

 2 3 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 .דרישת המתכננים והרשויות

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 4 (פנטהאוז)

 , חדרמעליתמבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , ותמדרג

 נים והרשויות.דרישת המתכנ

-- - 

  ליוןגג ע
 ---  ---   אשי)(ר

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

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

 (הראשי). נכלל הגג העליון לא ותבמניין הקומ 6  סך הכל קומות
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  :(בכל בניין) חומרי הבניין ועבודות גמר  .2

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

  ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי .םם/טרומייועשיתמטים מאלמנ ןו/או בטון מזוי ןבטון מזוי :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר           2.2

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

    .חלקהבהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת הריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה     

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .בטון מזוין :חומר :תיתה קומרקרצפה ות          2.3

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

   .השלד נדסשובי מהלפי חי עובי:. ון,למנטים מתועשים מבט: בטון מזוין, או אחומר גגות הבניין:           2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי .י הנחיות היועץלפ :םוואיט ניקוז שיפועי     

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

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

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

  גימור קירות חוץ:  2.6

  ה.אים בהיתר הבנית קרמיקה. הכל לפי התנו/או חיפוי קשיח דוגמא. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי /ציפוי,חיפוי  2.6.1  

  ; לפי התנאים בהיתר הבניה פויים אחריםיעם ח ולבשמ ות)בכש 2: טיח (ח חוץיט  2.6.2  

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

  

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

  . 1חלק 1004רה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י ל מקכבעץ ווהיו דלהש מהנדס נחיותה   

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

  

  י:ראש מדרגותחדר   2.8

, הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות דסהמהנ יישובלפי ח :עוביי או משולב. בנוזוין או : בטון מחומר: קירות מעטפת  2.8.1  

  והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

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

  " מטעם מכון התקנים.ירוק

  ירוק" מטעם מכון התקנים.  בעל "תו תקן סיד רוגימ ,: טיחרחומ: גימור תקרה .תקרה: גובהעד ל    

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

ל כה, ים כנגד החלקהים מחוספספסו ים תואמים לאורך המדרגות והפודסטיםהתקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפול

  . 2279י "ם לתבהתא

  .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  

  

  : ופרוזדורים לדירות קומתיתמבואה (לובי)   2.9

נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן,  אבן תמדוג קשיח, יבחיפופנים יהיו  גימור קירות: חומר: מבואה קומתית ר קירות פניםמוגי  

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

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

  .אבן נסורה או גרניט פורצלן: יצוףר). וזקרה מעל ת חטי               

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

יסה, מעל החיפוי ת הכנלדקוף בה משוגצלן), לפחות עד לו גרניט פוראבן נסורה או קרמיקה (רגיל א: חומר: ימור קירות פניםג

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

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

בתקן הישראלי ים מדוע, והמ"ר 0.64-פחת מבודד לא ישטח אריח ו אריחים מסוג גרניט פורצלן אוה (שיש) אבן נסורחומר: : ריצוף

  .למניעת החלקה

, בחזית 816תיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י 

  ת.רשות המקומיומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת ההבניין יותקן מספר בניין חיצוני 

  : פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).ארונות למערכותתית. ה קומאוו מב: כמתורפרוזדורים לדי

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

  וע בתנור (צד חיצוני בלבד).צב פח ארונות למערכות:

  התקנים.   סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון במלבין צבוע  בטון: החני רותקי רגימו :חניה מקורהעבודות גמר   2.11

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

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

  .6.1.3ראה עבודות פיתוח סעיף  :מקורה ת לאחיצוני גימור חניה  

   :חדרים לשימוש משותף  2.12

  .)חדר/ים טכניים (ככל שיהיו  

ארונות חשמל,  מחות,ט גו(למעמלבין סינטטי דוגמת פוליסיד, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. : טיח + צבע גימור קירות  

   ו/או משולב,. ו/או תקרת משנה במלבין סינטטיטיח צבוע  ו/או יטסינטמלבין בצבוע טבעי בטון  :גימור תקרה. )מים וכו'  

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

   :הערות

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

    .למניעת החלקה 2279יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי  המשותפים)טחים שבות ו(בדיר ןבנייבריצוף . 2
  

  

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

  .)3.7.8(ראה סעיף , כולל אינטרקום שמן

דרישות הרשויות והיתר הבניה), למילוט מחדר לפי  אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תכנית (מתכת .: ישיןילבננוספת  ,יאהה/ יצסידלת כנ    

  מדרגות דרומי בקומת הקרקע.

  באישור כיבוי אש.ץ הבטיחות ות באש או סגירה ידנית, לפי החלטת יועדלתות חדר מדרגות: דלתות אש/ עשן, סגירה אוטומטי       2.14

  .האדריכל תכנוןלפי חומר וכמות,  ,אורית :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף .דלתות פח ניים:ים טכ/רת חדדלתו   

    אין.  :דלתות לובי קומתי  2.15

  .: ישמשותפים קיםוחל חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ים,מדרגות, מבואות קומתי , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה  2.16

  ם יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  המגורי נייןבב               

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות               

   האדריכל.נון כתבגוון לפי החיצוני בלבד)   תנור (בחלקםף צבוע בפח מכופ ארונות חשמל, גז ומים: חומר:  2.17

  או או לחילופין התקנת מונה נפרד לכל מחסן,  חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד, :דירתייםים חסנבמ התאור     2.18

  .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן 

  ן/ים לפי הבניי לש תףהמשו שול של הרכרכת החשמהזנה ממע ש.: ילמערכות אלקטרומכניות משותפותרה ולתאוחיבור חשמל     2.19

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

  , בכפוף לאישור הרשויות השונות).סמוכים
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  רטי זיהוי)פ –ר הדירה (בנוסף לאמור בפרק א' יאות  .3
  

  :*גובה הדירה  3.1  

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

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

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

  ';מ 2.05 -ת מלא פחו: גובה חניה מקורה (באם נרכשה)*    
  

  ליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלימערכות, ב רות,קו תחת למעטהערה: *  

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

  

  שים אותה.שמהמים לה או בדירה ובשטחים המוצמד חדרים וגימוריםרשימת  – 2טבלה מס'   3.2  
  שלאחר טבלה זו). הרות, /הבבהערות יתר רוטפ הא(ר    

  

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

 (בס"מ)

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

  ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

  בשקלים חדשים
 הערות

 ך.שמת בהבהערו טראה פרו  אין )3( ראה )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון כניסה

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

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

. ן תחתוןמעל משטח ארו ס"מ 60-כ
  (באם קיים). למעט אזור חלון

  ך.הערות בהמשראה פרוט ב
  ---  )4(ראה חתוןתח ארון טשעל מפוי מיח

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

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

 .שךת בהמורראה פרוט בהע אין )3(ראה  )2( ראה )1( בטון, בלוקי בטון יםנה הורחדר שי

  הוריםחדר רחצה 
 (מקלחת)

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

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

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

 .אה פרוט בהערות בהמשךר אין )3( ראה )2( האר )1( י בטוןבלוק בטון, השינ חדרי

 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 פוי קירות לגובה יח אין )3(ראה  )2( ראה

צבע אקרילי בעל ומעל טיח + לפחות. 
  ן התקנים.מטעם מכו "ירוקתקן  ות"
 ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה בהמשך. ראה פרוט בהערות  

)1( בטון, בלוקי בטון שרותי אורחים

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

אקרילי בעל "תו תקן  ח + צבעומעל טי
  נים.עם מכון התקירוק" מט

 .ךבהמשרות  עהראה פרוט ב 
 ---  )4(ראה  י קרמיקהחיפו

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

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

  3.4ראה סעיף  אין  אין  )2( ראה )1( בטון, בלוקי ןובט  הכביס רומסת

  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

ברה ממצג הח  הנדס.האדריכל/המ
  הקונהירת לבח

  

  

  

  
  

  



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 

31  מתוך 11 'עמ  16.12.19תאריך: /  122 רש/מגQדגם / מפרט מכר למשתכן /  באר שבע -1ארק פרץ בוני הנגב בפפרץ בוני הנגב /  / מסד לאיכות הבניה
 

  
  לטבלה: תובהרהורות עה
  

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

 ד. בידו1045בת"י  ונטית לרבותק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלושל קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס או בלו

ייבנו בחדרי רחצה  ם). קירות הפנים (חלוקה פנימית): יהיו מ: בטון/ בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי גבס.יני מגוריינשל בתרמי 

  בטון".  ע"י היצרן או בלוקי"עמידים למים" המוגדרים בלוקים מהקירות 
ץ יבוצעו בשיטה מתועשת או קירות החו םבא .העורף דהנחיות פקו ד לפיבממ" .נטייםודרישות התקנים הרלוו : טיחגמר קירות  )2( 

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

  עם מכון התקנים הישראלי. כל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מט : לבן.גווןצביעה בצבע אקרילי.    

  לבן. גוון: מה.או חומר דו דיסיפולת מגבסיד סינטטי דוה צביע . טיח :מר תקרותג

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

  שאחת  נים לפחותווות/גדוגמא 3 - ת של ריצוף ורוסד 4ן ה מבילבחירלכל מידת אריח יוצגו לקונה לן. אריחים מסוג טראצו, שיש, גרניט פורצ    

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

  ציג תשוגמא/גוון/מידה, מד עשה מאחתהרוכש ת בחירת . ומרפסת שמש סת שירותושירותים, מרפבכל הדירה למעט חדרי רחצה אלו.     

   , שיבחר על ידה.ה או הספקרבהח    

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

ניט רגטרצו, שיש, מסוג , אריחים R-11וברצפת תא מקלחת R-10 גדות להחלקה ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנ

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

ברה או שתציג החמדוגמא/גוון/מידה,  עשה מאחתהרוכש ת בחירתדרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

   , שיבחר על ידה.ספקה

דוגמאות לפחות שאחת מהן היא בגוון  3 - סדרות של ריצוף ו 4מבין  לבחירהס"מ,  33/33 -במידות כוג א'. ס :ת שמשספרבמ ףריצו -

 בחירת הרוכש תעשה לריצוף חשוף לגשם. המתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותהניטרלי.  - בהיר 

  ת שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים).(במקומו .הדעל יר שיבח הספק, ג החברה אוממבחר שתצי
רלי. יטנ –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  3מבין לפחות  ת הרוכש. לבחיר- סוג א'. קרמיקה  :שירותיםו חדרי רחצה חיפוי  )4( 

   ציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.שת/מידה, ןוא/גומדוגמ תהרוכש תעשה מאח תס"מ. בחיר 30/60- כ ס"מ או 25/33- כ במידות

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

ס"מ ללא  33/33- כ ,מס" 20/50- כ כן במידות נוספותמות למפרט ויע אריחים המידות דוכר יהיה רשאי להצבהסכמת הקונה המו אקרילי).

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

  ם.סמוכי םלחלקי בניין/חדרית מעבר מים ולפי דרישות התקנים הרלוונטיים למניעוהנקזים 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  –חיפוי קירות קרמיקה : חמטבחיפוי ב   

לכל אורך  חותס"מ לפ 60בגובה    חר על ידה.רה או הספק, שיבממבחר שתציג החבניטרלי. בחירת הרוכש תעשה  –מהן היא בגוון בהיר 

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי  BIכאשר התנור אינו ביחידת   ון תחתון.ראמעל ודה (בעמשטח ה

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

 בודדהאריח ה. שטח קבלן/היזם צו לפי בחירתאו טרא לןצרט פוגרני ףוריצ ס"מ, 33/33 -במידות כ'. סוג א(ככל שנרכש):  ריצוף במחסן  )5(  

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   הערות:  

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

  י החברה.ו שנבחרו ע"מוצרים שונים מספקים שונים, גם מאל  

עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת אם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה) מעקה אלומיניום משולב המרפסות (ב עקותצוב מיע – מעקה

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

  ."מס 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ומרפסת שרות, בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – הפרשי מפלסים  

  האדריכל. תכנוןלפי  ,גובה/רוחב) ס"מ 20גובה המותר בתקנות (עד  (מדרגה) עד נמך/מומוגבה ףסכן תי/גג, שציאה למרפסות שמיב  

  גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה.  - חיפוי קירות  

  החברה. ילפו ו/אמ, "ס 60 - רכם פחות מקמורות שאו באם יש פינות ,PVCו ופיל אלומיניום איבוצעו פינות מפר –פרופיל פינות בחיפוי 
  טבעי, שהאבן היא חומר ...יש להביא בחשבון ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -אריחי אבן טבעית (ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי)  

ת שמשים במערכגוון הלוחות או האריחים המ, קן זה...בנוסף נאמר בת. גידים והבדלי גוון ומרקם עלולים להיות בו נימים,ש

  .שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקה יהיהך כיולפ הזמן, םמשתנה ע 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 ו/או ) עץ ו/או בטוןרית המכנכבתו בסימון מבלי שהדבר יחייבה להתקין, וככל ותבחר החבר( – , קורה/ותרגולהפ  

  משולב,   

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

  ).טום פינות (גרונגוי ושיפולים, ללא קיואזורים טכניים. חיפ  

   לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים (פוגות)נדרש , באבן טבעית וקרמיקה לריצוף םניתקה שותירלפי ד – )(פוגות מרווחים  

  מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו   

  
  מסמך אחרצויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או ב (מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם

  .)הרף להסכם הרכישצוש 

  ת:ונארו  3.3
 ,הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של הכיור ארון מטבח תחתון:   3.3.1  

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

  . MDF'), וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ מעובד (סנדוויץ') או סנדוויץ(ובד מעץ מע רון והמדפים יהיוגוף הא                    

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

  י עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון.    ובחיפו מס" 10-של כ הבהה (סוקל) בגובארון הגית הבתחת. סף הרצפה           

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

                    5וך כש מתרת הרו. לבחיקהייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ידיות:יותקנו "פתרונות פינה".  ות הפינה של הארוןביחיד

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

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

     ג'ספח נ הרא המטבח התחתון: י בעד ארוןמחיר לזיכו    

          

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

עם שוליים ), לפי העניין  1,2 קים(חל 4440דרישות ת"י ל פולימרית (כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך), העונהטבעית או 

יותקן קנט  טח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחהמשם. פקל היות בכנומ ביחס לחזית הארס" 2לטה של בהב

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

  ה). אי ביצוע ז . לא יינתן זיכוי בגיןבכל היקף המשטחהנדרש כולל אף מים 

   ן,ק תחתולחטבח המ וןראלפי מידות: 

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

    ד).לוח בודד אחת השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא וחו. ל)(אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי גוונים לפחות       

      

  .איןן: ויח עלון מטברא  3.3.2  

מ"א ארון  1עד חדרים ומעלה, המוכר יהיה רשאי להציע לדייר להמיר  4.5הערה: מסיבות של תכנון המטבח הספציפי בדירות 

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

  בח התחתון.בהתאם לארון המט העליון יהיהמבנה וציפוי ארון המטבח 

  ס"מ לפחות. הארון יכלול לפחות מדף אחד אחד לכל אורכו. 30ס"מ לפחות ועומקו  75גובהו של הארון העליון 

  

  

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

  ס"מ לפחות.  80 אורך  מידות: לרבות מגרה/ות, דלת/ות וצירי נירוסטה. רלי) או שיש,קוורץ (אינטגאו ינמחרס או       

  לפי החלטת  גוון: ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהייפורמ: פנימיציפוי . קהיימרפו: ניחיצו ציפוי     

  החברה.     

     ראה נספח ג' הרחצה:ון וי בעד ארמחיר לזיכ
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              :ותהער
  שבתמחו תמיאורך. המדידה לאורך הקיר (פינה ככל שקי מטר 06.מטבח ארונות  של תחתוןארון  אורך מדידת   )1(

 ותהארונ המשולבים בתוך(למעט מקרר)  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב ). חלליםהארון באורך פעמיים

    זה. אוריה מתייחשבו כסטי אח, להמטב ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. יכללו באורך הארונות
בקיר שבגב ארונות המטבח ן כי יתכן וובבחש לקחת הנבמקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקו  )2(

  אלו לצורך תחזוקה.פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים  קיימים
  טת הקונה.ח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלורך התקנה של מדיון הארון לצתכנ           )3(

במקומות  דלתות ומדפים, לרבות ,ובשלמות המטבח ארון פק אתסל המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט  -

מדיח תחת רבות ההכנות הנדרשות של מים וניקוז לשיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים (ללא חללים) ול

  בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את הרוכש. נה לדווח עלבאחריות הקויור. הכ

  

  סה:יבית כילתל םימיתקנ  3.4

  ר חוץ אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה.פתח בקי

, באורך מינימלי של בלי כביסה פלסטיקח 5ת, גלגלוכולל  ניצבים ממתכת (מגולוונים) תוטומ 2: (קטנה) מיתקן לתליית כביסה  

  .ה"כמטר ס 8 -מ תוא פחשל ל ךרכולל חבלי כביסה באו ס"מ 120באורך מינימלי של או מתקן מתרומם  ,ס"מ 160  

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

   5ן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפחות ע ושאינו נצפה בחזיתות המבנה. המתקמבנה, במקום מוצנקיר הנת על מגולוו  

  וניתנים למתיחה. UVס"מ. החבלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינת  160מאלי של ינך מיבאור הסחבלי כבי  

  5100ישראלי  : מחומר עמיד העומד בתקןתיאור: וכנן)(ככל שמת מסתור כביסה  

טי יריתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פור הכביסה : בחלל מסתהערה

   .פחות מהכתוב במפרט המחייב אך לא יםגדול יסהבכ  

  

  

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

מידות המעברים ים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, חים, במידות הפתחבמיקום הפת : יתכנו שינוייםהערה  
  נון והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.בתקנות התכ שהנדריפחת מ החופשיים בדלתות ושטח החלונות לא  

  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   תחהפ
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
ם/ אלומיניו
ר)מתכת/ אח

רסוג פתיחה (צי
/ כע"כ)/ נגרר

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

 החסוג פתי
 /ככע"/(ציר

אחר)נגרר/כיס/

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
ציר/תיחה(סוג פ

כ.ע.כ/נגרר/ 
)כיס/חשמלי/אחר

 כניסה

1 

 גילהציר רפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  95/205- כ

 חדר דיור

1 

אלומ' מזוגג
  ,הוטרינ
 כ.כ.ע נגרר

 --- 

 --- - -- 

1 

 אלומ' אלומ'
  גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

 --- 

 ---  --- 

1 

 .כנגרר כ.עאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ --- 
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 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   תחהפ
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
ם/ אלומיניו
ר)מתכת/ אח

רסוג פתיחה (צי
/ כע"כ)/ נגרר

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

 החסוג פתי
 /ככע"/(ציר

אחר)נגרר/כיס/

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
ציר/תיחה(סוג פ

כ.ע.כ/נגרר/ 
)כיס/חשמלי/אחר

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 כנגרר כ.ע.אלומ' מזוגג

1 

 דניגלילה י ומ'לא מ'אלו

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 ציר רגילה

 --- 

 --- -- - 

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  85/200- כ

  "ד ממ
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ציר (רגילה). 
 פתיחה חוץ

1 

אלומ' מזוגג

ציר רגילה או 
  כ.ע.כ
ות יחלפי הנ
 "אגה

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

 /יםסים, הנגררתאו שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיאחת כנף 
         הג"א.נחיות לפי ה לכיס. 

 ---   ---  

3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני 'אלומ אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

4חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 כ.ע.כנגרר אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

ח. רחצה 
 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

אלומ' מזוגג
  נטוי

 (קיפ)

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  55/75- כ 70/205 - כ

. רחצה ח
 )אמבטיה(

 

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  +(קיפ)

ע ק קבוחל
 וןתחת

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

שרותי 
 אורחים

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ילהרג ציר

 --- 

 --- ורור מכניוא

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  70/205 - כ

מרפסת 
  שירות

1 
 רגילהר צי עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 כ.ע.כ אלומ' אלומ'

  155/85- כ  ---   80/200 - כ

דירתימחסן 
  צמוד
(ככל 
  )שהוצמד

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 ציר רגילה
 --- 

 ---  --- 
 --- 

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

  

  :ואחרות טבלהל ערותה

  ף להסכם הרכישה).ו במסמך אחר שצורבטבלה, במפרט מכר זה א צוין(הקיים בפועל רק באם 

ובפתיחה רגילה, הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית  23מס' י אלתקן ישרבהתאם לדות דלתות לבו= עץ  דלת .א

סב (נטוי),  = פתיחה משתפלתפ קי= סוג פתיחה, רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:ם, = אלומיניו ומ'לא .מ."ס 7הדלת בגובה 

: תריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה על כנף ו/או לתוך גומחה (כיס) בקיר, נגררת = כנף  ר כ.ע.כגרני משתפלת, = רגילה+ (דרייקיפ)נטוי 
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= גלילה  .מוגברתן השלבים לאטימה במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בי(בעובי לפי הנחיות היצרן), ם ניואלומי חפיים עשו יםסשלבי התרי

  . (גיבוי ידני אחד, לגלילה החשמלית, בחדר דיור) חשמלי צועה ו/או, באמצעות רתריס נגלל כלפי מעלה

 ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ בטבלהדרים של אחד מח ריאותבפיע וה, משותפים לשני חדרים יכולות לדלתות/חלונות .ב

 .מיזוג האווירמערכת  נה לתפקודס"מ כהכ 3ד ל רצפה עושולי דלתות פנים יוגבהו מע יתכן ינות בטבלה.חלונות המצו

המורכבים משני לוחות , ישות התקןלפי דר תיוח/בטירגיל) Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,(למעט ממ"ד) טרינותי/ וחלונות .ג

לי תו ביהם יהיו בעכיות ורהחלונ. ן)י תכנוחר לפאו א מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של , לפחותמ"מ  4 עובי(זיגוג ב מרווח אוויר ביניהם זכוכית עם

וני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי נות, מנגנבוות מ, ידיםיצירים, גלגל ,EPDMתקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי 

 לכל במסילות :רשתות .וד העורףהנחיות פקי לפגג עם כנף/ים פלדה, אלומיניום מזו יהיה חלון מסוגד בממ" מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

יותקן ן, מטבח באם פונה למרפסת שרות הסגורה בתריס או חלובחדרים סניטריים וב רות,בחדר ש ניוצר חילקי תגגבהעדר חלון ו/או דלת מזו .ד

 .(לרפות רפפת כיסוי) מכניאוורור 

 קבוע גויתכן פתחים המשולבים בזיג יועץ האלומיניום. ו/או סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכל .יוםאלומינ עשויים יםסונות והתרימסגרות החל .ה

 .סום, ו/או קירות מסךמחכמעקה/ שמהמש

 כל. האדרי בחירתעמומה ("חלב") עפ"י  ה אושקופבטיחותית ית זכוכתותקן  (באם יש חלונות), ושירותים רחצהבחדרי  .ו

 .שכיבוי את ושודרי ריכלדאה תכנוןאו רפפות קבועות, לפי /ו ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת) יעשה באמצעות חלון ש מחסןל שנרכככ( המחסן אוורור .ז

מערכות , )טלסקופית(פנורמית/ עינית הצצהסף, טחון פנימי נור בסג  5044תואמת לתקן ישראל  ,יתרב בריח . דלת פלדה (ביטחון)דלת כניסה .ח

מ "מ 1.25 של יבעובמגולוונת משקוף בניה מפלדה  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף ,נעה ו"רוזטות"ידית נדר, לים, מגן ציצירי

 ת המוכר.נף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירלפחות. כ

  בטחון/אש.כן ויותקנו דלתות כניסה לדירות בקומת קרקע יתאות, בבת רשות הכלפי הנחיו .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי דדלת ממ" .ט

ם על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר שווה ערך בכל היבט ות מודבקיחותי ליה משושכנף הדלת תהיה ע פנים: מכלולי דלתות .י

המתאים  ציפוי חיצוני מתועשצבע או או  רמייקהופגמר לת. וג משקוף הדצירים יותקנו בהתאם לסה, קיים, אחר. חוזק, אקוסטיק – תפקודי

בהתאם לתקן ישראלי הדלת יהיה  משקוף. דדים לפחותצ 3-ופה בצמנט) לת (קדהבהיקף כנף  .ידיות מתכת משני הצדדים , עםלעמידות במים

רי אמבטיה / מקלחת חדב מים. יה עמיד לר התקנתו יה. המשקוף לאחאטימה יכולל פסלת ואם לדבגמר תמרי או עץ הלבשות פולי בעל 23מס' 

גוונים לפחות  3וון דוגמאות שיוצגו לו מתוך מגש מתוך כות הרלבחיר :גוון   אור, מזוגג בכנף הדלת.-מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 פק/ים שיבחר/ו על ידה.די החברה ו/או הס(אחד מהם לבן), שיוצגו על י

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה) (בחרום קומתי ח חילוץכפת כרזהמו  ירהדבד ובפתח מ"במ -פתח חילוץ .יא

 תיחה.הפתיחה וכיון הפ מכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוגויות המוסשר"י הכרז עויבפתח ש

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  /נגררת,דה אטומה, הנפתחתדלת פל מוגן הינהלמרחב ניסה דלת כ :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 וטרים שונים,ים, הנגררות לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים בקאחת או שתי כנף פלדה ןוס"מ מעל מפלס הדירה. חל

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף),לפי הנחיות (יר נון אויס מערכת תהתקנ לפרוק.בדיסקאות פלדה (פלנצ'), וניתנים  מיםחסו

 תקינתוהרי שמתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  ).2010ת הג"א מאי (תקנו רן.ציות הי מידפלהפרעה מקומית. מידות המערכת 

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  וספת ע"י הגורמיםת ואטימות נינות תקבדיקחייב י הרוכש, י"ערוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו תו והתקנ
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ניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל צוין בתוכמהבין סתירה  למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של העורף.

 של פיקוד העורף.הנחיות מעודכנות התואם 

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, בניה ת ידונן מ, הי3מס' רטות בטבלה המידות המפו – מידות .יג

 מסך ות/קירותינת/ חלונות/ויטרשל מלבני דלתו ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים ומסגרות סמויות וכן   ויים ו/אומסנים : מלבןוכגמשלימים 

  בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,ת לא יפח יםהמתקבל םגודל הפתחיבכל מקרה  .(לפי הענין)
  

  בדירה םיניטרלים סכומתקני תברואה  – 4טבלה מס'   3.6  

  הערות לאחר טבלה זו)גם (ראה     
  

  מיתקן
מיקום

 הוריםחדר רחצה   שרותי אורחים מטבח
 אמבטיהחדר 

 )(כללי
  מרפסת 
  שירות

  אחר

  כיור מטבח
  לה)(בודדת/כפו

 

ת מידו
 )ס"מ(ב

 --- --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 חצהכיור ר

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- משולב בארון 40/50 -כ --- ---

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

 --- --- אין ראה --- ---   ₪זיכוי 

 נטילת ידייםכיור ל

דות מי
  (בס"מ)

 --- --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- --- א' ---  סוג

 --- --- --- --- אין ---   ₪זיכוי 

וארגז  להאס
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  (בס"מ)

 --- ---פי מידות היצרןל לפי מידות היצרן לפי מידות היצרן ---

 --- --- א' א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
  (בס"מ)

--- --- 
הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 --- ---  וגס
  ריצוף משופע

 (מקלחת)
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ---   ₪זיכוי 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,/חמים ל

  או מהמשטח

 --- --- למערב פרח רבלמע פרח פרח  רחפ  דגם 

 --- --- א' א' א' א'  סוג

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

יה לאמבט הסולל
  למים קרים וחמים

 --- ---  (ה)סוללה --- --- ---  דגם

 --- --- א' --- --- ---  סוג

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

 למקלחתסוללה 
  חמיםלמים קרים ו

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

 הוריםחדר רחצה   שרותי אורחים מטבח
 אמבטיהחדר 

 )(כללי
  מרפסת 
  שירות

  אחר

 --- --- --- א' --- ---  סוג

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

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

 לשרוול בדופן חיצונית4"פתח
, כביסה מייבשמ  פליטת אדים
הגנה ומשקולת סגירה כולל תריס 

  והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

  הכנה לחיבור מדיח כלים
 רכיו בניקוז ההכנה משולבת(

  )המטבח
 --- --- --- --- --- יש

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

 --- --- --- --- --- 1  ול (הכנה)נקודת גז לביש

 --- --- --- --- --- ---  (הכנה) מים חימוםודת גז לנק

  :ואחרות טבלהל ערותה

  להסכם הרכישה). שצורף רך אחו במסמאבטבלה, במפרט מכר זה  צויןבפועל רק באם (הקיים 

סטה, ניט/נירוגר סילי קוורץ/קוורץ מחרס/רת הקונה, לבחי: ס"מ) 80/46 -במידות כ ס"מ או כפולה 40/60 -כ (בודדת במידות כיור מטבח )א(

 ת לפירתוצ ס"מ. 40/50 -כ מידותבחרס : כיור רחצה היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. לפי ):כיור רחצה שולחני (אינטגרלי התקנה שטוחהב

 ה.חרס, במידות לפי היצרן/ ספק שיבחר ע"י החבר ם:יכיור נטילת ידי החלטת החברה.

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

  .בעל צירי נירוסטה כבד פלסטי

נות ומיטת תמיכה מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפי 3.5עובי בילי מר אקרותהיה מח אמבטיה:

  ה אמאייל.מ לפחות מצופמ" 2.5ח בעובי מפרופילי ברזל מגלוון או לחילופין מפ

שיפועים לניקוז  עם 2279ת"י רישות דשטח משטח המקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין, בגמר העומד ב מקלחת:

  המשטח.

ברז  מידות ו הכיור,העבודה אמשטח והוא ימוקם על מישור  ,מערבל פרח: דגם: . לקערת מטבח(כולל חסכם) סוללה למים קרים/חמים  (ג)  

ת"י ב תעומדוישנה שככל כשאחת לפחות תוצרת הארץ  סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כ תהיינה:

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

  , מידות ור משטח העבודה או הכיורעל מיש מוקמווהם י  פיה רבלע: דגם: פרח/מ(כולל חסכמים) ר/י רחצהלכיו, קרים/חמים סוללה למים  (ד)  

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

  .  הקבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על יד

רים מיקס מהקיר הכוללת יציאה תחתית למיל' האמבטיה מים חמים וק סוללה תותקן :הבאמבטי :(כולל חסכמים) מים קרים/חמיםסוללה ל  (ה)

   ס"מ לפחות ומזלף. 60אורך אנכי ב ובילופי ומקצינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלס

 60כי באורך ביל אנקופי ומושרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסכולל צינור ניקל בציפוי כרום  , )3רב דרך ( -מהקיר דגם: : למקלחת

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

  יבחר/ו על ידה.ו/או הספק/ים ש ןכשאחת לפחות תוצרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/קבל סדרות 3ה/מקלחת, לבחירה מתוך האמבטי ללותסו

יקל,דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי(ויסות מים לחמים/קרים בעזרת ידית ציפוי כרום ניהיו בם וקרים כל הסוללת  למים חמי-

  כמים.סאחת)ויכללו ח

  .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים והתקנת   (ו)  

  .: לבןותגוון הקבוע  (ז)  

  . והזנת חשמל ) וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007אוג'  תיקון -הל"ת( חמיםים, מים : מים קרנת חיבור למכונת כביסה כוללתהכ  (ח)  

  אביזרי קצה. בד ללאלשת ברת נחונבאם לא נאמר אחרת, צ: הכנה לנק' גז  )ט(  

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

  למניעת  שעומדים בתקן ישראלי קבועותוש לרכ לבחור אורוכש, אחריות הבאם אינם ממבחר החברה, ב -ית/אמבטיה)קבועות רחצה (אגנ  )יא(  

  .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

  = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.  פרח קבוע. לשרוומתוך  ףראש ברז הנשלנשלף =   )יב(  

    /חמים, בעזרת ידית אחת. ויסות מים לקרים (מיקסר) =  מערבל    
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  יאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.וקת כניסה/יצ) = חלאונטרפוץ( דרך- רב    

  מיבש הכביסה יש להשתמש במייבש כביסה הפועל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות /לח, מםיר חיקת אונבהעדר חיבור לי קונדנסר=) יג(

  עת ספק יודגש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדירה הצורך. למני ון בעתחייב ריקהייבוש נפלטת כמים אל מיכל איסוף המ הנפלטת בעת תהליך

  בסמוך למכונה.

  מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו').ניקוז הים ופקת המסיש לקחת בחשבון כי מערכת ה  )יד(

לחת, ומחסום הקפי מפני גלישת המים, , שטח תא המקדלוחיןר צנרת הראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאמת קוטהאמור לעיל כגון שינוי מ

  יבולת הניקוז ברצפה.מים לקהמפל פלטת מנעלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים ה

  כגון אימים מצעים מתוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באת האמבטיה אינה כ) הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפטו(  

   קת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.הדב     

יריים הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לאתמש בכשש להכלל, יב)  ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון וטז(  

  להבה/ות הבישול.  רצוני של          
  

  בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר לעיל יותקנו בהערותתייחסות (מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש ה

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  , ברצפה, ן)הבניי ותפים לכללמשו(בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : אחר ספים בדירה, לכל צורךציה נולינסטיזרי אבא   3.6.1  

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

  בין  בלי פיקודלהעברת גז וכוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזית מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מי החלטפל ,םמיקוב םארון למחלקי מי    

  . ידלמאיועד המיהמיקום המיועד למעבה, עד המיקום     

  

  הערה:    

  דמוי  יטותצרו בליהתקנת כיסוי מבודד ואסטטי וידרשו), יתכן ויחייבו ככל שבוי, (ורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כיהצ    

  , כרבתכנית המ סומנוצפה, שלא בהכרח יבסמוך לקירות ורו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"    

  שונה מהתוכנית.תקנו במיקום נון יוילוצי תכאו שסומנו ומא    

  פתחי  יתכן וידרשו ןבנייהובה רים לגביש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העו ,בנוסף    

  תחזוקה. גישה לצרכי ויש לאפשר , אין לחסום אותםביצוע פתחי ביקורת אלו  שיידרביקורת, ולכן בדירות בהם     

  

  

התקנת המערכת . תהיה לפי הוראות כל דיןבאמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת מים לדירות הספקת מים ח :מיםם חימו   3.6.2

  .מום המים (טיימר)גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחילרבות  579ישות תקן ישראלי אם לדרתה בהית תהירהסולא

  ל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן (טיימר) הכולל מפסק סולארית וכולערכת המחובר למלכל דירה יותקן מיכל אגירה (דוד) ה

  פעלה.הבמאפשר לתכנן מראש את זמני ה

  חשמל והתקן קוצב  מום המים באמצעותם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים באמצעות מערכת סולארית, יעשה חיות שלהרלדי 

   טיימר). זמן לחימום המים (

גג  או לה בסמוךשירות או במרפסת במקום מוסתר אך נגיש כגון : מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםאגירה (דוד) מכל 

      מהנדס האינסטלציה. תכנוןי יון לפלע

  ).2007תיקון אוג'-ת. מכונת כביסה (הל"תצה, אמבטיה, מקלח: קערות מטבח ורחחיבור 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

   לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.P: פלדה מגולוונת, פקסגול, םם וקריים חמות: מירחומר הצינו  3.6.6

  פלסטי. :שפכים: פלסטי, ןדלוחי   

   .יש: גז במטבחקודת הגז ועד נה ממקור הצנרת גז בדיר  3.6.7

  : יש.הכנה למונה גז לדירה  3.6.8

  

   הערה:  

ת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז הראשית צנרול ליכה ר הדירימחהגז בדירה, הינו לפי החלטת החברה. נק' מיקום   

  דירתי. וכן הכנה למונה גז  במטבח
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, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים מונה פיקדון ברזי ניתוק, תאמות,ה, ריכיםם עבור מחברים, מאירה אינו כולל תשלומחיר הד  

הגז המורשית ע"י החברה לפעול ' הגז, אותם ישלם הקונה ישירות לחב לחיבור עצמו המונהונוספים הנדרשים לצורך התקנת המונה   

   דירה.במחיר ה חלת בשרוול פלסטי (הכנה בלבד), כלולהנרת אספקת גז מושצ בבניין.  

  

 )טבלה זו(ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 
  

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

  מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 גלבמע כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .ק' טלפוןנ
  נקודות 3 כ"סה

  ר/ הערותאח

 לדירה כניסה
  מבואה או

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

  .תדרגו/חדר מיקומת
  .ח חשמל דירתילו -
ארון תקשורת כולל  -

   .שקע
  טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 דיור חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

תוספת  - תריס חשמלי 
לת ל להפעקודת חשמנ

  התריס.

  רוזדורפ

1  
(כולל מפסק 

  מחליף)
1  -  -  -  

 3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל 

 נקודות 2פניית "ר", 
  + מחליף. לפחות רמאו

  1  מטבח

6  
(אחד מהם 
כפול, אחד 
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

מוגן מהם 
בדרגה 
  )רגילה

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

תי מיקום השקעים, ב
על יהיה מהתקע 

דה ככול משטח העבו
האפשר ובהתאם 

לתכנון המטבח יותקנו 
שקעי כח נפרדים 

  למדיח, לתנור, למקרר

שינה  חדר
   םיהור

1  
מפסק  כולל(

 חליףמ
  ) למנורה

  

4  
(שניים ליד 

  המיטה)
-  1  1  

אינטרקום (נק'  -
  שמע/דיבור בלבד)

   רחצה חדר
  יםהור

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  ר)לתנו

-  

צב זמן תקן קו+ ה
מפסק לדוד  הכולל

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  -  1  1  -  3  1  חדרי שינה

  /ד"ממ
  ח. שינה

מנורה לפי 
ת והנחי

  רףוד העפיקו
3  -  1  1  

פיקוד  תקנותלפי 
  העורף

  חדר רחצה
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

ע בית תק(
  לתנור)

-  

ן קוצב זמן + התק
הכולל מפסק לדוד 

 קום עפ"יהשמש במי
  ן. התכנו
  מכני + אוורור

  -  -  -  -  1  שירותים
  בהעדר חלון,

הכנה לנק' אוורור מכני 
  + מפסק היכן שנידרש.

  1  תמרפסת שרו
  ם)יגן מ(מו

-  -  

2  
  מוגן מים

  (מכונת כביסה,
  מייבש כביסה)

-  -  

  מרפסת
  שמש

1  
  (מוגן)

-  
1  
  )(מוגן

IP44  
-  -  

תריס חשמלי + כולל 
מפסק + מנגנון פתיחה 

  ני.יד
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  מיקום

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 גלבמע כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .ק' טלפוןנ
  נקודות 3 כ"סה

  ר/ הערותאח

  ןמחס
 (ככל
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 
החשמל הדירתי אליו 

  משויך המחסן.
 או לחילופין שהזנות

 לשל כהחשמל 
ים יחוברו למונה המחסנ

משותף ונפרד 
למחסנים בלבד, או 

מונה נפרד לכל מחסן, 
המוכר ועפ"י להחלטת 

  תו.בחיר

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  

(פקט הכנה 
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   ואחרות הערות לטבלה

 לקה אחת.ודת הדקלל נה), כוראהיל/ ארמטו -בית נורה על גבי קיר או תקרה (ללא נורה וכיסוי = נקודת מאור קיר/ תקרה )א(

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

 ממ"ר לפחות. 1.5ים ר יבוצע בכבלהחיבו

החיבור  תר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד).או יו םשקעי(שני  להניזון מזרם חשמל רגי שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  בית תקע מאור (רגיל)  )ג(

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספתמצוינים בסעיף א' ה או קיר), ה(בתקר ות המאורשל נקוד תאור בלבד לאופן ההדלקה ולה=דת מאור הדלקה כפנקו )ד(

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 ושאינם בהכרח נקודה/ות "כוח". ל גבי מעגל חשמלי נפרד (כל נק' במעגל נפרד),א/ים עצהנמ קע/ים"ש" = בית תקע מעגל נפרד )ה(

 בדרגת הגנה גבוהה.ך אביזר הקצה מוגן מים חשמל נפרד א במעגל נו בהכרחבית תקע מוגן שאיאו אחר=  IP44הגנה  בית תקע עם דרגות )ו(

בין מחשבים,  –וד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת או לח )מפלטחד (קוינקודות ב 3= (מחשב) טלפון חוץ/תקשורתטלויזיה/נקודת  )ז(

/אינטרנט. הדירה לרשת הטלפוניםללא חיבור   כבלים.שידורי  י חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטתבור לקליטת שידורחי –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55א וקופס רבקי ההכנה תמריכוז התקשורת ועד נקוד נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה

 .)ייןפי הענת שומר לעמדלדלת כניסה למבנה או לשורת פנים (ל אביזרי קצה לתקנקודה/ות מלאות כולנקודת טלפון פנים (אינטרקום)=  )ח(

  מ"מ.  2.5, מחובר ישירות ללוח למפסק נפרד עם כבלים על גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = כחנקודת  )ט(

ד נקודת ההכנה מריכוז תקשורת ועהכנה לנק' תקשורת (מחשב)  ין אחרת הכוונה לצנרת ("שרוול") וחוט משיכה בלבד.לא צו םבא= "הכנה" )י(

למניעת ספק "מפזר חום" ולא "תנור להט" (ספירלי).  יותקן (באחריות הדייר),רחצה על דלת חדר הממצאת חימום נ באם ההכנה לתנורבקיר. 

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. ע"י החברה.ופקים סלא מחימום  יודגש כי אמצעי

קים/מכבים את אותה/ם דלייהם, אך מוק בינאים בריחבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמציתנות להדלקה/ כינקודה/ות מאור הנ =חליףמ )יא(

 מאור. נקודה/ות

 שמל.חדס הות מהנשבעקבות הנחיות החוק ודרי יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק' )יב(

תחובר ישירות לכיריים. הנקודה  חת למקום המתוכנןתותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי= ב )יג(

 . הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.2.5/5ט בכבל החשמל ותחוו י בלוחתלת פאז למפסק

 

  חרר זה  או במסמך איהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכים לגבנומתקציוד  י(מובהר כ

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  מנגנון שבת לתאורת לילה ובחדר מדרגות לחצן להדלקת אור  .יש: ת מאורוכל קומה: נקודאה קומתית: בת/ מבודר מדרגוח   3.7.1  

   .יש :קומתית מבואהצן מתוך הדירה להדלקת אור בלח יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:. קבועה                             

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

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

  , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגקה/שקערי הדלזאבי  3.7.4  
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לפי   ום:מיק: יש דירהבתוך ה רגיל), (כולל שקעדירתי ולוח תקשורת  ודולים)מ 6-מקום פנוי ל (כולל השארתדירתי  לוח חשמל  3.7.5   

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

                              לל קוצב זמן.כו  ש.י: ליחשממש/שמים,  נקודת חשמל לדוד  3.7.6  

  .וע"ח הקונה) ן ויותקן ע"יר יוזממונה אש מחיר הדירה אינו כולל הזמנה והתקנת( אמפר. 3×  25זי: : תלת פאגודל חיבור דירתי  3.7.7  

  כניסה הראשית בקומתדלת ה תפתיחלחצן ל , כוללשמע דיבור (אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום  3.7.8  

  בחדר שינה הורים). רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה    

  ן.: אינוספת במעגל סגור (נפרדת)מערכת טלוויזיה   3.7.9  

   לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :ויזיהטלות שידורי לקליט הכנה  3.7.10  

.  לחילופין )אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרברות נה ישיוי הקולם ע"שללא ממיר וללא חיבור בפועל  אשר י(     

ע"י הקונה  שר דירתי אשר יירכ(ללא ממי M.Fדיו ור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  או למספר בנינים ןלבניית מרכזית אנטנת צלח    

  מספק שרות זה).    

  :מיתקנים אחרים     3.7.11  

ה של צריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל ולבקר רניטוערכת למבכל דירה תותקן   -

  תעריפי החשמל המשתנים.זנת הלית ותאפשר הישרא

  :המערכת תכלול

  רכיב המודד זרם חשמלי, על דירתית אשר מתבססת בלוח החשמל המדידה יחידת  

  .אלחוטי ידורורת לששיחידת תק(שלושה חיישני זרם עבור לוח תלת פאזי) 

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

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5ובה קום נגיש ובגבמ יסהבואת הכנ/ במן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניסההצג יותק

  ית. ם הכספתואת עלו(בקוט"ש) והמצטברת  השוטפת נתוני צריכת האנרגיה

  .3.5ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף  ./יםחשמלי ר לתריס/יםחיבו  -

  

  ם, בדירה:קני קירור / חימומת.         4  

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

   לכל וקצר ליעי אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית דבצמו דמאייל וכנןתמ מיקום      .1                   

  ;הדירה חלקי

                    המתוכנן המיקום בין הרצפה במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" תלרבו הנדרשות שתיותהת ביצוע      .2                   

   אמוצ .ההכביס ורלניקוז מסת או רצפה למחסום המאייד וזניק 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                            

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

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

  .אוויר מיזוג מהנדס ידי על המערכת וןלתכנ םבהתא היהי ההכנות מיקום      . 4                  

  .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

  ההכנה תכלול: , תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד. במקרה זהוד העורףר פיקובאיש       .6   

  חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל. נקודת  -                    

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

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

  ויר.ות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מיזוג האכל ההכנ -                            

   לקיהח לכל מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככל) לעיל. 6( 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןמפוצלמזגן   4.2

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

  .מים ניקוז רתוצנ גז צנרת ,חשמל צנרת בותלר הנדרשות התשתיות

   .איןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:   4.3

    .אין :ל בגזעהפותנור חימום     4.4

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

  .אין: רדיאטורים    4.6

  אין. :חשמלייםקונבקטורים     4.7

  .: איןת רצפתיחימום ת    4.8
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  : אין.מיתקנים אחרים    4.9
  
  

  
  סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:*  .5

  .: יש(באם נרכש) במחסן .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר וטומטית (ספרינקלרים):אש א יכיבומערכת   5.1   

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

  יש. ן (ממ"ד):ן במרחב המוגת סינומערכ  5.3  
  

  ,אותת הכבוי רשע" דרשיי, ככל שעליהם לרבות חיפוי/ציפוי ,כיבוי ובטיחות אלו גילוי, סידורי* התקנת     

  יות.קב דרישות תיכנונ, ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עכנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח      

  

  עבודות פיתוח ושונות:  .6

  חניה  6.1  

                           : בתחום המגרש;כולםלפי היתר הבניה. : לכל הבניינים ת חניהסך הכל מקומו  6.1.1     

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

  בתוכנית המכר.כמצוין : קוםמי ניההיתר הב לפי: חניות מספר: יש, (פרטית/משותפת)חניה לנכים   6.1.2     

  ה נכה (עם הצגת תג נכה רשמי  ש דירכלרו תימכר ,חנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר               

  ה.ינו נכלדייר שאוגם  הבנייניםנכה, בין כלל דירי   כש בורה), ובהעדר רומטעם משרד התח                               

  : יש.מערכת תאורה לפי הנחיות האדריכל., / אבנים משתלבותמוחלק בטון חניה לא מקורה: מר רצפתג  6.1.3    

  יש.: מהכבישחניה לישה ג  6.1.4    

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

   אין. :לחניהבכניסה סום מח  6.1.6    

  המגרשפיתוח   6.2  

   מבואת ברוחב תלפחו[ וצף מרהיה י כניסה שביל  .יןיבנכל ל עד למבואת הכניסה שבילים/חיצוני רחבה תתוכנן המגרש בתחום                               

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

  ./ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית: בטון/ גרנוליטרשבילים: חומר גמ  6.2.1    

  .הריצוף יהיה ככל הניתן בעל גוון בהיר : בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית.גמר : חומרמדרגות/ יליםשב  6.2.2

  ני במים בהתאם גינון חסכו יתוח)(על פי תוכנית אדריכל הפ .יש :צמחיה(על פי סימון בתכנית  מצורפת). .יש: ותפתצר משח  6.2.3     

   חקלאות.נחיות משרד הלה                                

  חסכוני במים בהתאם  גינון תוח)יכל פיריש. (על פי תכנית אד צמחיה: .) (על פי סימון בתכנית מצורפתיש. : משותפת חצר  6.2.4    

  להנחיות משרד החקלאות.

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

  ש בעתכהרו שה ע"יעי מים משולי הבניין ) : סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות (להרחקתהערה      

  . סידור הגינה הפרטית       

  ,וכו') שוחות צנרת,ם, מרזב/י(, חלחול ביוב ומיםמה/ות, גז, יתכן גיש: ות גן/הפירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדיר  6.2.6    

  ).ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןהעניי (הכל לפי כיבוי קשורת,תשמל, ח      

  מ"ר. 7-לא פחות מ: יש, בשטח גןות ה/רלדי הצמודה משטח מרוצף בחצר  6.2.7    

  הרשויות. תר הבניה ודרישת לפי היחומר: : ות של המגרש/גדר בחזית  6.2.8    

  .החברה ולפי קביעת תהמאושרהפיתוח  לפי תוכניתבגובה ממוצע       

  אין.): בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת (  6.2.9    

  

  מערכות משותפות  .7

  גז: מערכת  7.1  

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

  ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות וו/א "י החברהיקבע עום אחר שהמגרש או הבניין או במיק      

   להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.       

  בבעלות חברת הגז.הינם וצנרת אספקת הגז  ,צובר/י הגז כאמור את כיזהר במוב      

  ;: ישהמרכזי לדיר ממקורצנרת גז   7.1.2    
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  ).3.6(סעיף  4ראה טבלה : םמיקו. : ישדירהצנרת אספקת גז בתוך ה  7.1.3    

  

  :סידורים לכיבוי אש  7.2  

  ות יועץ הבטיחות.והנחי יבוישות הכר לפי דרישות :מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות  7.2.1    

  ות יועץ הבטיחות.שות הכיבוי והנחירלפי דרישות  :במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן   7.2.2    

  לפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. :לרים)תזים (ספרינקמ –ית י אוטומטמערכת כיבו  7.2.3    

  שות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.י דריפ: לןותכולת עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי  7.2.4    

  עץ הבטיחות.כיבוי והנחיות יורשות ה לפי דרישות :גלאי עשן  7.2.5    

  

  יבוי בשטחים משותפים, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות כאש כיבויו גילוי ערכותמרבות כבאות, לכל סידורי ההערה:         

  ות רשות הכבאות.דריש ית לפם וכמוומיק פרטיים, או                
  

  ת.חיות יועץ הבטיחורשות הכיבוי והנלפי דרישות : בקומת מרתףאוורור מאולץ   7.3  

  אין.: רות)הזנת הדי(ל מערכת מיזוג אוויר מרכזית  7.4  

  .אין רכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים:מע  7.5  

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות יקום:מ י. אר שגוולד 1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :תיבות דואר  7.6  

  .816 י "ות ובנייה תכנון ותתקנ לפי ניוםאלומי חזית לותבע ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                    

 : מיתקנים אחרים  7.7  

  חדר/ים לשימוש כלל  בחלקים משותפים),(רה תאו תומערכמים,  רמאגשנאים,  ח., ת מיםמערכות סניקה ומשאבו    

  והיועצים. נית המתכנניםתוכפי ל וכמות:מיקום  .וכו' סמוכים לטובת הבניין יםבבניינאו  מוכים,נים סיבבניין ולטובת בני הדיירים    

  

  חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

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

  יש. חיבור לביוב מרכזי:  8.2   

  ת מונה.ל התקנלא כול. ; ישבהתאם להוראות חברת החשמל ,החשמלבור הבניין לרשת חי  8.3   

  .וניםהטלפ 'לחב הדירה רחיבוכולל תכנון והבניה (בקשה להיתר): לא בהתאם לתקנות ה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים  8.4   

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

  עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  כלולים, ניקוז, דרכי גישה, ומכיםקירות תדרכה, כביש, מ :פיתוח כללי הגובל במגרש  8.6   

  .החברה ריותנם באחייעשה ע"י הרשות המקומית א    

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

  .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה    

    

  רכוש משותף  .9

  :משותףרכוש התיאור ה  9.1  

  באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: מקומות חניה משותפים    9.1.1     

  יש.: )חלקית פתוחה ם,עמודיו יסהומת כנק( חלקית קומה מפולשת  9.1.2     

  .לפי החלטת בחברה: מחסנים שאינם צמודים לדירות  9.1.3     

  .: יש(לובי) בקומת כניסה מבואה  9.1.4     

  יש. : מתיתבי) קובואה (לומ  9.1.5     

  בכל בניין. 1(מספר):  חדרי מדרגות  9.1.6     

  .ןבנייבכל  1 :מספר מעליות: יש; מעליות: יש; פיר מעלית  9.1.7     
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  יש.החלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג:  פחות: לגג משותף  9.1.8     

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

  .אין: ם משותףר דודיחד  9.1.10     

  משאבות,  חדר, רסחרושאבות ממערכות סולאריות,  :) כגוןשותפותמ ו/או: יש מערכות טכניות (פרטיות מיתקנים על הגג  9.1.11    

  ן. אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל די וכל מיתקןמאגר מים              

  .; ישלא גינוןשטח ל : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש רחצ  9.1.12     

   משותף שמסומנים כרכוהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, : תקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותףמי  9.1.13     

  יות המכר.בתוכנ      

  

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

  לוט)., (מיי מדרגות/דרח  9.2.1    

  קומה טכנית.  9.2.2    

  תפת.יה משוגישה לחנ  9.2.3     

  לובי בקומת כניסה.  9.2.4    

  לובי קומתי.  9.2.5    

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

  גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.  9.2.7    

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

  .על הגג משותפים ניםי מיתקוס על ידהתפ –חלק הגג   9.2.9    

  .מעליות  9.2.10    

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

  ו ע"י החברה כרכוש משותף.יוגדרשככל : אחר קחל  9.2.12    
  

  בית משותף  9.3  

  תף או בבית ית משודירה בב חוק המכר דירות), המוכר –(להלן  1974 – דירות), התשל"לחוק המכר (ד 6בהתאם לסעיף   (א)    

  י המצו ןתקנושל ה האהמיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הור       

  אותו עניין; ואלה העניינים: ם עלהמכר פרטי לחוזה המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף       

  תף;מהרכוש המשו את חלקהוצ  )1(       

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;  )2(      

  חויבים בקשר אליו;ים המתשירוותף ובששיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המ  )3(      

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  )4(      

  ירות;המכר דא) לחוק (3ע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף כל עניין אחר שקב  )5(      

  ייב חשהת ר, כמיכמוכר שלא מסר פרטים על עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המ  (ב)    

  שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף.        

  

  ש המשותף הצמוד לדירה:ורו של החלק ברכושיע  9.4

  של כל ) לשטח 5ה (כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף בין שטח הדירליחס של האפשר יהיה קרוב ככ  

   י כל רשות כפי שיידרש על יד ל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,וף לכפת בכ, זאיןייחידות הדיור בבנ   

רכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים הצמודים לדירה דירה בבית ב של כל שוב חלקהבחיהמוכר רשאי לקבוע בתקנון, כי כת. מוסמ

  ).6(כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף 
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  בדבר ניהול הבית:לטות חלת הדרי קבס  9.5

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

  

  :שר אליות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקההשתתפות בהוצאו שיעור  9.6

  ו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לכל דירה.על פי שיעור יהיה  

שלום חלקן היחסי ברכיב ההוצאות הקבועות של אחזקת בתבו ייחו בפועל שדירות שהחזקה בהן תהיה בידי המוכר ולא יעשה בהן שימו

תשלומן יהיה פטור מ המוכר ותף, אשראות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשמתשלום רכיב ההוצהרכוש המשותף בלבד, להבדיל 

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

  
  או שיוחזרו לרכוש המשותף):/רכוש המשותף (וים מהאהמוצחלקים ה  9.7

  "ב ות המצכניים בתותף השטחים הבאים אשר מסומנהרכוש המשמ יוצאו, בהסכםה מבלי לגרוע מהאמור בעניין ז       

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

  המשותף לפי קביעתה של החברה. בבית תדירוצמדו לומקומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף וי .א

ש או מהרכוכל השטחים שהוצוכן החברה.  קביעתה שלבבית המשותף לפי המחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות ש .ב

  מכרו עד מועד רישום הבית המשותף.תף ואשר לא נהמשו

  לעיל). 9.2.9מרפסות וגגות (למעט החלק כאמור בסעיף  .ג

 צא מהרכוש המשותף. מו  )םקיי (באם םיחדר השנא .ד

      חול על  ין עיר נוספת החלה ו/או שתיתכניות בנהתב"ע, ולפי כל  כל זכויות הבניה אשר אושרו ו/או יאושרו לבנייה במגרש לפי .ה

  ן עיר שיאשרו בעתיד. יכויות בניה עתידיות שייווצרו על פי תכניות בניהקרקע, וכן ז

שבבעלות המוכרת  החניות ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתאו כל דיוצמתף לא וככל שבעת רישום הבית המש .ו

 ורט לעיל.כמפ

  

   ____________      ____________      ____________  

  חתימת המוכר        תאריך              חתימת הקונה          

  

  

  

  

  ף.תמסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשו  נספח א'
  ואזהרות.יות הערות כלל  ח ב'נספ

  .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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  ציגות בעלי הדירותיועברו לקונה ולנמסמכים נוספים ש – 'נספח א

  

  ל המפרט:בלתי נפרד ש ו כחלקלו יצורפתוכניות א  10.1   

  רה.דיהת) של וצוני(חיות ימידות של כל חדר ומידות כללהכוללת  1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ  10.1.1     

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

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

  הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -קטן ממידה לא  הבקנ רתףת מותכניות קומת כניסה/ קומות מפולשות; קומ  10.1.4     

  .1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  רףניות אלו ניתן לצושטחים דירתיים מוצמדים; תכ      

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

משותפת  חצרימון הכוללת ס 1:250מידה  הבלת היתר בניה בקנתכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק  10.1.6     

  וגינות צמודות.
  

  לרבות על פי כל דיןבהתאם ל ת ולחומרי הגימור, שיש למסורורכל המעלכ ושימוש תחזוקהבעת מסירת הדירה יינתנו הוראות   10.2   

  חוק המכר דירות בעניין:     

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

  וג אוויר, מערכות מיזמערכות בטיחות, השירות המותקנות בדירה לרבות  מונעת של מערכותותחזוקה  תכוללחזוקה ת  (ב)     

  רכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.מע      

  וטפות ותקופתיות, אם נדרשות.ון ביקורות שת ואפיתדירו  ג)(     

  ק ומספר טלפון ליצירת קשר.ספת יצרן/ות שמ, לרבוהתקנים בדירמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המו  (ד)     
  

  הגימור של חומרי מערכות ושל התכנית והוראות תחזוקה  )1( בנייןה בהדירה הראשונ המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת  10.3   

  עניין:בהמכר דירות פי חוק  הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על    

  הבניין על גימורם.כל רכיבי  זוקתות לתחפפעולות שוט  (א)     

  מיזוג  מערכות בטיחות, מעליות, מערכותלרבות המותקנות בבניין השירות תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות   (ב)     

  באלה.וצא לקטרו מכניות וכייר, מערכות אאוו      

  אם נדרשות. אפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות,תדירות ו  (ג)     

  ליצירת קשר. ריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפוןתעודות אחוכני מפרט ט  (ד)    

  מיליה.יפקסומספר  טלפון ח לרבות מספרוהפיתוהמערכות רשימת צוות המתכננים של הבניין,   (ה)     

  מערכות בטיחות  ותקשורת, לחשמ יטרית,נות בלבד של אינסטלציה ס) למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות (  (ו)     

  יה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור מכים האמורים הנחהמוכר יצרף למס ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.      

  ית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מינויה.לנציגות הזמנאותם  למסור      

  

  

  

  

  רה לעיל, יראו החב 10.3ראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעיף כניות והווו התל לידיבלק הראשוןסרב הרוכש  )1(    

  ם לרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהול (באם תפעל רוכש/ים אחריזמן ל וסרם בכלבחובתה לעשות כן. החברה תהא רשאית למכעמדה         

  בבניין).        

  

  

  

  

  



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 

31  מתוך 27 'עמ  16.12.19תאריך: /  122 רש/מגQדגם / מפרט מכר למשתכן /  באר שבע -1ארק פרץ בוני הנגב בפפרץ בוני הנגב /  / מסד לאיכות הבניה
 

  ותואזהר תהערות כלליו –נספח ב'   

  ות למבנה ולדירהערות כלליה  

  

 .ספות הנכונים למבנה ולדירהויים, התאמות ותובוצעו שינ הבסיסי (כלשונו בצו מכר דירות), בטופס המפרט .1

  .ת תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלייו לפי דרישוכות יהים והמלאכל המוצר .2

נה בבניין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת ת אם התקיימרכזאנטנה  החברה תהא פטורה מחובת התקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/או .3

 ל דין.להוראות כ פוףלווין, בכ

 ין ממוקמים מעל תקרת מרתף, ששטחי התקרה האטומיםחניה של הבנימסעה/ /או שטחיהוסבר לו וידוע לו ששטחי גינון ושיר הקונה מצה .4

כדי לגרום לשינוי  ו/או התקנת מערכות ו/או פעולות כגון אלה, שיש בהן /או בנייהויסה /או הרועלולים להינזק ו/או להיפגע עקב פעולות שתילה 

 דומה. ף או כטום המרתיה, כגון שינוי ניקוז ו/או פגיעה באיב התקרה על מרכיבבמצ

ה לה או חלקוצר ככר. החובמיקום שייקבע ע"י מהנדס האינסטלציה מטעם הממודע לכך שבחצר הפרטית תהינה שוחות ביוב וניקוז  הקונה .5

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

, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה במערכות המשותפות (אם יש) אשר עוברות בחצר הפרטית כאמור אפשר תיקוניםקונה למתחייב ה

 .למניעת קינון חרקים יצוע ריסוס תקופתידרניים ובוים חת שורשלבע

ר מערכות מים, ייתכן מעבכן . כמו יות המכרחון וכו'), אינם בהכרח מסומנים בתוכננושאים, קירות בטמערכת שלד הבנין (עמודים, קירות  .6

הודע לקונה, כי  מוקדמת. בדיקהיב כו'), מחיוחה, ה, פתיסלכן כל שינוי (הריחשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות.  ביוב,

יין ל מערכות הבננטים שכלל האלממסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של ובמיקום שונה, כ תועבר אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים

רת הת ביוב, מנקוז, שוחוירת נוב, צנינרת מים, צנרת חשמל, צנרת בצהמשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: 

ם, ציבוריי בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחיםמחסנים, וחצרות, מ.א. ואוורור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בדירה, ה

אחרת  גירהו/או ס הכל מעבר למסומן/ למצויין בתכניות, לפי החלטת היועצים הטכניים. מערכות כאמור יכוסו בתקרה קלהרות ובתקרות בקי

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

התחמצנות מינרלים (ברזל) וכן  ,יניים""ע ים,וון, גידבדלי מרקם, גו תופעות טבעיות כגון: היתכנפוף לתקנים, ובכבאבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .7

 .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות . בתקנים הישראלייםת מהנדרש וא פחידות למבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים (פוגות) ב .8

 .נגים)(גרו

 לים, באריזות פתוחות או סגורות.ריפים או רעייחות חפולטים רחמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים החל איסור  .9

 נה.רה לקויעבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הד יבוצעולא  .10

לכלים אלו כאמור  לייםהמינימ וחי הגישהעלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרולאחר קבלת החזקה, סניטריים ע"י הקונה  חלפת כליםה .11

 . למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחריגה ממידות אלו.3 חלק 1205ובת"י  ברואה)למתקני תת בהל"ת (הוראו

ין. יכול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבני הדיירים יו ע"רכששי ,(ככל שקיימים) במחסנים .12

 בדחסנים בלונפרד למ מחסנים תעשה  מהרכוש המשותףהזנת החשמל ל

א אך ל העהמים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרשל דוד  מםקומי  .13

 ע במפרט.ת מן הקבוופח

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

dB60וכן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים.   לפי בו היחידה ממוקמת במקוםליטת אויר חם מ' ממפוח פ 1.5של  , במרחק ,

 .טיקההאקוס ץהנחיות יוע

בחזיתו או במראהו או רה ו/או הפוגעים היר שהוסבר שחל עליו איסור מוחלט לבצע כל שינוי הנוגע לצד חיצוני של הדיהקונה מצ .15

ו/או במהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שינויים בשכבות הריצוף ו/או הבניה ו/או  בייעוד חדריםניין, בשלד הב ברכוש המשותף או

אלה, ו/או פעולות כגון  שקועים בתוך קירות הפרדה בין דירות פלזמה וכד', T.Vי מסכ ולים,קרמ תת התקנוהתקנת מערכות, לרב

ל רמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. היה חריגה מעופן שתכנות, באי לגרום למטרדי רעש ורעידות לדירות ששיש בהם בכד

 ויים אלו.נושי פעולות למוכר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים ולתלונות שיהיו בגין

או פריטים או אביזרים כלשהם שיובבניין, שיגרמו לחומרי ה זק כלשהומוסכם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נ .16

 העבודיצוע הבכל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או  ,ין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכןדירה או לבניקונה לע"י ה

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

נה וזאת על מנת רה לרשות הקודת הדימעת העמ ופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונותהמוגן, בא המרחב חשוב להדגיש כי יש לאוורר .17

 .שוי המרחב המוגןון שמהם עטת הבבקירו אבאגרגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצ אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 
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מעבר  ום לצורךישמש את כלל הדיירים בקומה בעתות חר חילוץ חיצוני אשריתכן ובאחת מהדירות בכל קומה בבניין, ימוקם חלון/ דלת  .18

שר את פם יאת חירועה, אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/ דלת החילוץ, מתחייב כי לא ייקבע סורג קבוע בפתח זה, וכי בומילוט. הקונ

 בר בדירה אל חלון/ דלת החילוץ.המע

גינות,  רטיים, כגון:טחים פיעברו בשהמשרתות את כלל הדיירים במבנה ואשר  או מערכות אחרות הודע לקונה, כי יתכנו שוחות ביוב או צנרת .19

 ט.קחניות, מחסנים, ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרוי

י ביקורת, השייכים לכלל וז וכד') וכן פתחעוברות צנרות (מים, ביוב, ניקאו המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תוך לתקרירות ובסמק פה,ברצ .20

  לאפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי העניין, על כל המשתמע מכך. חויבמפים. הקונה ם משותוים חלקיהבניין, ומהו

רש, בהתאם שונות (חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגמערכות ה לות שם ושוחיפילרים (גומחות) עירוני .21

 ת הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.לתכניו

יה נאישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הועדה המקומית לתכנון ובבתכנון והיהיה על פי  פקת גז מרכזיגז לאסי /צובר מיקום .22

 .בודהערד הומש

 ים לגרום לשקיעות בריצוף זה.אבן משתלבת" עלולברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "עה נסי .23

 והכל מבלי לגרוע מכמות מקומות החניהבפרויקט ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות, קומות החניה מספר מינויים ביתכנו ש .24

 ר.כבממ הכלולה

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

 פרטיים או משותפים במרתף/ים.בשטחים  "מ),ני (גפגז פחמימבלהתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  סף חל איסור חמורבנו .26

בהתאם לאילוצי התכנון, ישום וחלוקה סופיים, בתהליך ר םנוייות ושייגבולות המגרש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סט .27

 הרשויות. הביצוע ולדרישות

מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כבר ו/או סעיפים שסעיף בניה כך וטרם חתימת החוזה עם הרוכש התקדמה ה ען הסר ספק במידהלמ .28

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

 .בחירה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן

 תגברנה 8.12.2016 - 10דורה יר למשתכן מהייב מח[מפרט מח 1בין הוראות המפרט להוראות נספח ג' במקרה של סתירה ,[
 הוראות הנספח, בכפוף לכל דין.

 
  ,ו/או המכרז (להלן:"ההוראות") לבין המפרט לעיל הקוגנטיות הדין הוראותאו /זה וות החואבמקרה של סתירה בין הורכמו כן-

  . וראות.תגברנה הה
 

________________  ____  
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   וייםזיכ לאותטב –' גנספח 

  

  יםית זיכוריכוז טבלאו
  
  

  הערות מיוחדות

   08.12.2016  -  10כן מהדורה מחיר למשת כון,י והשיובמפרט המחייב של משרד הבינאלו הינם אך ורק הנדרשים  ריכוז זיכויים .1

  כוללים מע"מ.  להלןהמחירים הנקובים  .2

סר לרוכש הדירה ע"י החברה/ הקבלן ימאלו  כוייםתו לזילנצל זכוהדירה להודיע לחברה/קבלן, על רצונו  האחרון שעל רוכש המועד  .3

  .ביום החתימה

  כל דין.זו על פי  כותותור לזיהאמור תתקבל כוו מועדהדירה עד האי הודעת רוכש  .4

לעיכוב ו/או גורמים ים ו/או פוגעים בבטיחות וק ובתקנבחויות ,בדרישת הרשלמניעת ספק יודגש כי לא יאושרו שינויים שאינם עומדים  .5

  השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.ת העבודה או התקדמוב

, התקנת טבחים אחר שאינו ספק החברהעם ספק מ רהתקשייר) לד,ובחירת הרוכש (המטבח המתוכננים ניצול זיכוי בגין ארונות ה .6

  כש ועל חשבונו.רה, ובאחריות הרוהמטבח תתאפשר לרוכש רק לאחר מסירת הדי

מה התקנתם, יחשבו כסיום יהנמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתי ב,/ביומיםשורת/תקשמל/צנרות לחלמניעת ספק יודגש כי  .7

  מהאמור במפרט המכר. כוינין הודעת רוכש על מימוש זכותו לזיק המכר לעולח 6תיקון בכמשמעותו  הפריט"התקנת "

  זיכוי בגינו.תן כל ר, לא ינבנספח זה ושאינו מצוין במפרט המכ כויפריט מתומחר לזי במקרה של ציון .8

נה על ות הקהמוכר /מימש הקונה בפועל את זכותו לזיכויים, מהפריט/ים המתומחרים והמפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה .9

  ח זה, יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מוסכמים במפרט המכר.נספ
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  : מקרא

  חידה. י - יח'

  מטר מרובע.  - מ"ר

    רך. מטר או -מ"א

  מר שחור+ עבודה. חומר לבן+ חו - מפלטקו

  פריט אחד בודד.  -פריט
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד - נושא: ארונות מטבח, רחצה
  
יף עס

רט במפ
  כרמה

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
רון תחתון/עליון, כולל א( ות המטבחלכלל ארונזיכוי 

, )חיפוי מטבח מטבח, טבח, ברזממשטח עבודה, כיור 
 לפי התיאור שבמפרט המכר.

 5,812 ---  ---  ---   קומפלט

3.3.3 
לי), לפי רינטגכיור א . כוללכלליארון רחצה (בחדר רחצה 
 התיאור שבמפרט המכר.

 600 ---  ---  ---  קומפלט

  
  

  ן זיכוי בלבדמחיר בגי -ביזריםנושא: קבועות שרברבות וא
  

  
  הערות:

  .ההתקנפריט+  כל המחירים כוללים זיכוי  .1

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/

  בודהע
 ח'י

י מחיר זיכו
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

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

3.6  
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידייםור ת ברז לכילסול

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 פריט קומפלט התיאור במפרט המכר. רז לאמבטיה,  לפיסוללת ב 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט אינטרפוץ)( ברז למקלחתסוללת 
 המכר.

   102 פריט קומפלט
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  מחיר בגין זיכויים/חיובים - חשמל/ תקשורתנושא: 
  

סעיף 
במפרט 
 המכר

  תיאור
 חומר/

  בודהע
  יח'

ח' מחיר לי
 בש"ח 

 סה"כ כמות

3.7 
  

   72 פריט קומפלט יכויז –רה קיר/ תק נקודת מאור

3.7 
  

   78 פריט קומפלט זיכוי –בית תקע מאור 

3.7 
  

    48 פריט קומפלט  נקודת טלפון 

  
  

  :מל/תקשורתבלאות החשטלות הער
  ), במפרט המכר.5(טבלה  3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1
  וע.מתייחסים לזיכויים לפני ביצ ל/תקשורתחשמ מחיר המחירון. 2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      תאריך           חתימת הקונה     


