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  851086505בע"מ ח.פ.  אחים פרץפרץ בוני הנגב 
  
  

  16.12.19 דכון:תאריך ע
  
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 6 מס' חדרים:

  *S,S :דגם

  ט',י' קומה:

  137,165 :(זמני) דירה מס'

 9,10 בניין:
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  תוכן עניינים
  

  פרטי זיהויפרק א.   
  

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

  ירה.ר הדואית  :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               
  הבנייה.תכנן אדריכל מ רטיפ  :8סעיף               
  פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

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

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

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

  לתות, חלונות ותריסים.ד ימתרש ,)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 
  .)5.1-5.3חות בדירה, במחסן (ובטי כיבוי אש וריסיד  :5 סעיף

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

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

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

  ).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.  להוהחלטות בדבר ניסדרי קבלת  : 9.5סעיף     
  שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.   :9.6 סעיף    
  החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.   :9.7סעיף     

  
  נספחים

  
  מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.  נספח א'
  .ואזהרותהערות כלליות   נספח ב'

  נספח ג'   טבלאות זיכויים.
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    חדרים S  ,6/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -ונת הפארקשכר:שם האת

  __דירה מס':    

  ט',י'קומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  123מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

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

  ים שונים)יזיכובים ובעניין 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            ת.ז                  

  

             מתאריך:     

  

  

  פרטי זיהוי     א.
  

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

  .123 ש:מגר ,(בחלק) 1לקה ח 02863(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      

  70108.05.2: תחילת תקופת החכירה 98 תקופת החכירה:  2.2      

  

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

המשמש גם  ממ"ד,  –חדר שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן  חדר שינה הורים, , פינת אוכל,מטבח כניסה, חדר דיור מפלס כניסה:: בדירה  .4

ה הורים (מקלחת), שירותי אורחים, רחצר חד, )אמבטיה( יללכ חדר רחצה פינת משפחה, פרוזדור (כולל פינת נטילת ידים), כחדר שינה),

  מרפסת שמש. ,מרפסת שירותגרם מדרגות פנימי, 

  חדרי שינה, חדר רחצה נוסף (מקלחת), מרפסת שמש. 2פרוזדור,  מפלס עליון:          
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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  ר על ידי הקוויםהנוצ לעבתוך המצו אוכלה השטח  (א)      

   –לעניין זה         

  בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,ה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין קיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ"     )1(        

  ית אחרת.נכתוו דירה אבקומה או בינה לבין          

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

  פני הקיר יכללו את החיפוי.בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ"  )2(        

  סכום שטחי כל המפלסים בדירה.רה יהיה ח הדיירה; שטלס בדפמ לכ בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי  )ב(         

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

  המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט           

  –(בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל ות התכנון והבניה בתקנ ואם לנדרשם תהבגוש בחישוב השטח ייכללו רק השטחים  )ד(          

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

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

  

  :הדירה באופן בלעדי ים אתירה או המשמשדלם דישטחים נוספים המוצמפירוט   .6  

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

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

  חניה:  6.2     

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

  __,_: לא מקורה מס' יהחנ -      

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

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

  אין. :)3(דירתי בשטחמרתף   6.4     

  ן.יא :בשטחמוצמד לדירה גג   6.5      

  אין.: )4( חבה/ות מרוצפות ואחר');ים ורלרבות שביל חטבשמוצמדת לדירה  רחצ  6.6      

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

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

         

  חים:י השטהערות לחישוב        

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

  הגובלים הדירה  ירותק לש הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצונייםים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר       

  ת.סבמרפ       

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

  ל עע פישיש בה כדי להש להוהן מחוצה  הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום       

  .מרפסת לשמשת השיפח       
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  בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר הוא השטח הכלוא בין קירות המחס, חסןשטחו של מ  .2     

  יכלל שטח הקיר במלואו.יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל       

  ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביתף בתוספת שטח תיאורטי מרל הץ שקירות החו השטח הכלוא ביןוא , המרתףשל  חוטש  .3      

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

  ו.ייכלל שטח הקיר במלואגובל בשטח משותף        

  המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד ייקפה; תותר סטים בהומכהקירות הת , את שטחכולל חצר שטחה של  .4     

  לבין השטח למעשה.       
  

  סטיות קבילות:  .7   

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

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

  לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף        

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

  לעיל. 6-, ו5בסעיפים  ורטיםטח חצר), המפשטחים אחרים (למעט טח הדירה ושמש 2%יעלו על        

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

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

      

  א.ד כהן בע"מ"):לדריכאה("להלן " תרישם עורך הבקשה לה  .8

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

 yosi@adcohen.co.il:דוא"ל  
  
  

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

  08-6490730:טלפון  
     
  עאר שב, ב31ר "שד' שז  :כתובת  08-6490943  ס: פק

 yosi@adcohen.co.il:וא"לד  
 

  

  תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב.
  

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

  .ףתשוהמהבניין או שטחים ברכוש  חזית     

  .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  הישראלי התקן ו לפי דרישותימלאכות יהוצרים והכל המ  *  

        

  תיאור הבניין  .1
  

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

   רב אגפי. ף אחדמו כבית משותשחברה. הבניינים ירלפי החלטת ה יםלבהבניינים יבנו במקביל או בש. משותפת

     
  

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

  נועדו למגורים,ש רכת חדריםעמ אוחדר  -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד) התשל"דירות(לפי חוק מכר   (*)  

  רך אחר.וכל צאו ל לעסק,      
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  פירוט הקומות בבניין וייעודה של כל קומה – 1טבלה מס'   1.3  

  

  :לשני הבניינים משותפתקומת מרתף 
  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

  מרתף תקומ
  1 -  --- 

אות, ומבם, עברייסעות, ממחניות,  כללי:

מאגר מים וחדר , מעליותמדרגות,  יחדר

מתקנים ומערכות מחסנים,  משאבות,

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

  

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים 

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 ן. יניהבוישרתו 

ל המתקנים הסופי שמיקומם 

נות יקבע וות השהמערכות בקומו

  לפי החלטת המתכננים.

 

    

  

  :Aין בבני  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

 עות,מיס  חניות, מגורים (דירות גן), 

, תומעלי, י)בכניסה (לו ת, מבואמעברים

מתקנים ומערכות טכניות , רגותדחדר מ

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 (לשני הבניינים)

 1-8 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 ויות.שהרו דרישת המתכננים

 --- 

  המגורים עליונקומת 
 2 9-10 (פנטהאוז)

, חדר תומעלימבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 )9דירות דופלקס (כניסה מקומה 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

 רטיות), לפיפ/ ותומערכות טכניות (משותפ

 רשויות.הדרישת המתכננים ו

 --- 

  ל קומות כסך ה
 ---  ---  ---  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 מהכניסות היא הכניסה הקובעת  יזויין איין, יש לצבנל אחת כניסהמ יותר במקרה שיש  )א(

  (בקשה להיתר)].    

  מתן שרות  לאפשר או קומם,נות מילש ףאום המתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעוד או הנחיות ההחברה זכאית לפי שיקול דעת  )ב(

  מותקנות. רונות ו/או גומחות בהם מערכות אלוו אאם ו/חדריהקצאת ת ולרב ם סמוכים,מבניגם ל עותםמצבא   

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

  .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהב' חב   

  

  )יםיראש( משותפים תרגומד יחדר  1.4   

   עד למפלס הגג.ו מרתףממפלס קומת מקורה : אפיון כל חדר מדרגות; 1 בכל בנייןדרגות המ יחדר מספר      

   אין.: חדרי מדרגות נוספים     

  12:  תיעלמ מספר התחנות לכל; 2: בכל בניין מספר המעליותיש;  מעליות:  1.5   

  .בדחת בליש, בא :(*)תבשמנגנון פיקוד   .6,6: יןבני בכל מספר נוסעים לכל מעלית     

  .אין מר:עמדת שו  1.6   

  

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

  .1969-שכ"טז' בחוק  המקרקעין ת 59בהתאם לסעיף  להוניחב' ה          

  

  :ניין)בכל ב( עבודות גמרוחומרי הבניין   .2

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

  ; השלד נדס: לפי חישובי מהעובי .םתועשים/טרומיימם טיו/או בטון מזוין מאלמנ בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר           2.2

   .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .1045 אל מס'ן ישרפי תקל :תרמידוד יב                 

    .ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה    

   .1045' מס ישראלי קןתלפי  :בידוד תרמי ;השלד מהנדסלפי חישובי  עובי: .: בטון מזויןחומר :תתירצפה ותקרה קומ          2.3

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

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  הבקומ
 ותהער ימושהש סוג

 2 קרקע ןיניבלקומת הכניסה 

מגורים (דירות גן),  חניות,  מיסעות, 

מעליות, מעברים, מבואת כניסה (לובי), 

, חדר לרווחת הדיירים חדר מדרגות

), A,A1(משותף לשני הבניינים במגרש 

מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

  חתוחצר משותפת בפי

 לשני הבניינים)(

 1-8 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

חדר , ית, מעליותתמבואה קומ ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , ותדרגמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 2 9-10 (פנטהאוז)

, חדר מעליותמבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 תכננים והרשויות.מה שתדרי

 )9ה מקומה דירות דופלקס (כניס

  גג עליון
 ---  -- -  (ראשי)

ערכות סולאריות, מתקנים , מדרגותחדר מ

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

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

 (הראשי). עליוןהג הגנכלל  לא במניין הקומות 12  סך הכל קומות
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   .השלד לפי חישובי מהנדס עובי:. : בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטון,חומר גגות הבניין:           2.4

   .1045לי מס' תקן ישרא פיל :בידוד תרמי .לפי הנחיות היועץ ום:טאיו שיפועי ניקוז     

  בדופן פנימית של קיר  באם מכלול מתועש, .לוב רגילהבשי ועשתתמ קירות חוץ:  2.5

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

  לי.ישראהמכון התקנים  "תו תקן  ירוק" שליהיו בעלי  צבעי תקרות וקירות פנים :בשיטה                 

  גימור קירות חוץ:  2.6

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

  ; הבניהלפי התנאים בהיתר  יפויים אחריםעם ח בולמש שכבות) 2: טיח (טיח חוץ  2.6.2  

  וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית. , גווןסוגנות י לשאיהיה רשריכל ד: האחיפוי אחר  2.6.3  

  

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

  . 1 חלק1004על פי ת"י וסטי הנדרש ו את שיעור הבידוד האקבכל מקרה יעניקוץ ועהשלד והי מהנדס נחיותה   

  .: בטון ו/או בלוק ו/או משולב, גובה לפי תכנון האדריכלחומר וגובה: מרפסות (ככל שיש)ן ה בידקיר הפר  

  

  ראשי: מדרגותחדר   2.8

גות , הבידוד האקוסטי לחדרי המדרי המהנדסבשוחילפי  עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת  2.8.1  

  ת כל דין.ויבוצע על פי הורא והמעלית

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

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

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

רים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות המגויין נמדרגות ב: יםטופודס מדרגות  2.8.3  

הכל ופסים מחוספסים כנגד החלקה,  התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים

  . 2279"י תל אםבהת

  .1142 לת"י בהתאם, ז יד)חאו משולב (לרבות מבנוי את או : מתכ/ מאחז ידמעקה  2.8.4  

    באמצעות חדר המדרגות.: (ראשי) עליה לגג  2.8.5  

  

  : ופרוזדורים לדירות קומתיתמבואה (לובי)   2.9

צלן, מת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורדוג, גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח: חומר: מבואה קומתית גימור קירות פנים  

  ע טיח וצבע אקרילי ("בעל תו תקן ירוק")  עד לתקרה.יבוצשיח קמעל החיפוי ה בה משקופי הדלתות,עד לגו

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

  .לןאבן נסורה או גרניט פורצ: ריצוףזו).  רהתקטיח מעל                

  : פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).ערכותת למרונוא.  אה קומתיתו: כמו מבותים לדירפרוזדור

   :בכל בניין ראשית מבואה (לובי) כניסה  2.10

לת הכניסה, מעל החיפוי דף קואבן נסורה או קרמיקה (רגיל או גרניט פורצלן), לפחות עד לגובה מש: חומר: ימור קירות פניםג

   רוק").יילי ("בעל תו תקן יח וצבע אקרהקשיח יבוצע ט

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

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

  .למניעת החלקה

, בחזית 816ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י יין לבנ היד דלת הכניסלרקע וקמו בקומת הקת דואר ימבותי

  הבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.
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  יצוני בלבד).חבתנור (צד : פח צבוע ארונות למערכות. אה קומתיתומבו : כמפרוזדורים לדירות

  תקרה טיח צבוע בצבע סינטטי דוגמת פוליסיד (למעט גומחות, ארונות חשמל, מים וכו'). ות וקור :למחסניםורים דפרוז

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

   .התקנים  מטעם מכון תקן ירוק"  סינטטי , בעל "תובמלבין צבוע בטון : הניח גימור קירות :עבודות גמר חניה מקורה  2.11

    במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.: בטון צבוע מרחו: הגימור תקר  

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

  .6.1.3: ראה עבודות פיתוח סעיף מקורה לאת גימור חניה חיצוני  

   :וש משותףלשימ חדרים  2.12

  .)יושיה (ככל ר/ים טכנייםדח  

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

   או משולב,./ו שנהתקרת מו/או  במלבין סינטטיו/או טיח צבוע  יטנטסימלבין צבוע בטבעי בטון  :גימור תקרה. )מים וכו'  

  או משולב.או פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  ק אומוחל : בטוןפהר רצוגימ  
  

   :הערות

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

    .ניעת החלקהמל 2279תקן הישראלי ם לדרישות היהיה נגד החלקה בהתא פים)שטחים המשותבו ות(בדיר בנייןבריצוף . 2
  

  

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

  .)3.7.8, כולל אינטרקום (ראה סעיף שמן

, למילוט מחדר ניה)ר הבתות והיהרשוי תדרישולפי  ם מזוגגאלומיניואו  עפ"י תכנית (מתכת .: ישיןינוספת לבנ, היאדלת כניסה/ יצ    

  מדרגות דרומי בקומת הקרקע.

  דלתות חדר מדרגות: דלתות אש/ עשן, סגירה אוטומטית באש או סגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אש.       2.14

  .האדריכל ןנותכי פלמר וכמות, וח ,אורית :וש משותףחדרים לשימ דלתות וחלונות .דלתות פח ים טכניים:/רחדת דלתו   

    אין.  :דלתות לובי קומתי  2.15

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

  ן מתוך הדירה  ולחצגות רועה בחדר המדבשבת לתאורת לילה קה, ומנגנון ת אור בכל קומהמגורים יהיו לחצן הדלק יןניבב               

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות               

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

  או נפרד לכל מחסן, ונה נת מקלחילופין הת וא נים למונה נפרד,של כל המחס חיבור הזנות החשמל :דירתייםנים במחס הורתא     2.18

  .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן 

  ניין/ים לפי הב של תףהזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשו : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה וחיבור חשמל     2.19

  בניין/ים  וישרתו גם בבנייןו/או ימוקמו  /ים סמוכיםן בניימו בקניין, אך ימובותפות אשר ישרתו הות משו מערכ(יתכנ החלטת החברה   

  , בכפוף לאישור הרשויות השונות).סמוכים

  

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

  גובה הדירה*:  3.1  

  .)ניהתכנון והבהבתקנות  (כאמורמ'  2.50-מחות לא פ: הריצוף עד תחתית התקרהרה מפני דיהה גוב     

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

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

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

  טח המינימלישמקרה גובה הדירה במשנה. בכל  ות מקומיות ותקרותרכות, בליטות, הנמכעמ ת,למעט תחת קורוהערה: *  

  גבי חלקי דירה על פי התקנות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.וע להקב   
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  המשמשים אותה.בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  רשימת חדרים וגימורים – 2טבלה מס'   3.2  
  שלאחר טבלה זו). /הבהרות, בהערות תרי (ראה פרוט    

  

 )1(רותחומר קי ראותי
 )2(תקרותוגמר קירות

 )4(חי חיפויריא דותומי
 (בס"מ)

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

  ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

  בשקלים חדשים
 הערות

 מפלס כניסה

 ת בהמשך.ט בהערופרוה רא  אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון כניסה

 .בהמשך ותערבה ראה פרוט  אין )3(ראה  )2( ראה)1( וקי בטוןבטון, בל  חדר דיור

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

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

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

 .ראה פרוט בהערות בהמשך  אין )3(ה רא )2( ראה)1( וןטבטון, בלוקי ב  וכלפינת א

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

 .בהמשך ותערראה פרוט בה אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון פינת משפחה

 .שךהמב רותראה פרוט בהע אין )3(ראה  )2( הרא )1( בטוןבטון, בלוקי  חדר שינה הורים

  חדר רחצה הורים
 (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. בהערות  וטפרראה  
  ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( האר )1( י בטוןקבטון, בלו ר שינהדח

)1( בטון, בלוקי בטון שרותי אורחים

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

 קןומעל טיח + צבע אקרילי בעל "תו ת
  וק" מטעם מכון התקנים.רי
 רות  בהמשך.ראה פרוט בהע 

 ---  )4(ה אר חיפוי קרמיקה

 "דממ
  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
 תלדהמשקוף חיפוי קירות לגובה  אין )3(ראה  )2( ראה

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

 ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה בהמשך. ת ערוראה פרוט בה 

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

 גרם מדרגות פנימי
בטון, בלוקי בטון או 

 )1(אחר
  ---  )6(ראה  )2(ר או אח ח טי

ה פרוט י ביניים ראמדרגות ומשטח

 .משךר הערות בהשאו )5(בסעיף 

  .2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין )3(ראה  2.6ראה סעיף )1( בטון, בלוקי בטון מרפסת שמש 
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

 עליוןמפלס 

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

 .ראה פרוט בהערות בהמשך ןאי )3(ראה  )2( האר )1( וקי בטון, בלבטון שינה יחדר

  נוסףחדר רחצה 
 (מקלחת)

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

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

 בהמשך. ראה פרוט בהערות  
  ---  )4(ראה  קהחיפוי קרמי

  .2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין )3(ראה  2.6ראה סעיף )1( קי בטוןלוב ,וןבט פסת שמש רמ
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

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

  י רתיד מחסן
  )שהוצמד(ככל 

 )1( בטון, בלוקי בטון
צבע קירות ר גימו .טיח
ד סי ר תקרה. גימויאקריל

 נטטי. סי

 גרניט פורצלן
עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין

ממצג החברה   האדריכל/המהנדס.
  לבחירת הקונה
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  לטבלה:והבהרות הערות 
  

  נים פניתן שמעטפת ה אלהככל שיהיו כ -/ מתועשים למחצהמתועשיםם של קירות יפנן (בדופ בלוק תאיבטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות  )1(

. בידוד 1045תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"י  ת אלושל קירו

בנו יירי רחצה חדב בטון/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי גבס. יוקבלתרמי של בנייני מגורים). קירות הפנים (חלוקה פנימית): יהיו מ: בטון/ 

  בטון".  ע"י היצרן או בלוקים למים" עמידי"המוגדרים ם יבלוקמהקירות 
באם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או  בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. .ודרישות התקנים הרלוונטיים : טיחגמר קירות  )2( 

  הפנים של קירות אלו יעשו מלוחות גבס. פתעטמתועשת למחצה, יתכן שמ

  ת וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. התקרוכל צבעי  בן.ל: גוון בע אקרילי.צביעה בצ   

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

  , R-9קה התנגדות להחל הרלוונטיות ובדרגתנה והחקיקה ודרישות התקי התנגדות להחלקה, 2279י "ת ותסוג א'. העומד בדריש: ריצוף  )3(  

  שאחת  דוגמאות/גוונים לפחות 3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין לכל מידת אריח יוצגו לקונה אריחים מסוג טראצו, שיש, גרניט פורצלן.     

  דרש לחדרים נלא תהיה פחותה מה ניעת ההחלקהס"מ. דרגת מ 33/33 -  ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות ניטרלי.  - מהן היא בגוון בהיר     

  שתציג הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירת . ומרפסת שמש ושירותים, מרפסת שירותבכל הדירה למעט חדרי רחצה . אלו    

   החברה או הספק, שיבחר על ידה.    

 ת להחלקה,גדונהת 2279י רישות ת"העומד בד מ,ס" 33/33 -במידות כ. סוג א': ותסת שרפמרו שירותים ,ריצוף בחדרי רחצה -    

טרצו, שיש, גרניט , אריחים מסוג R-11וברצפת תא מקלחת R-10 שות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ודרי

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

שתציג החברה או הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירתפחותה מהנדרש לחדרים אלו.   תהיה ה לאעת ההחלקידרגת מנ

   הספק, שיבחר על ידה.

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

בחירת הרוכש תעשה  ת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.ליצירבגודלם  ימיםאהמתניטרלי.  - היר ב

  ים).לפושי(במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך ב הספק, שיבחר על ידה.ממבחר שתציג החברה או 
ניטרלי.  –וגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר ד 3ת מבין לפחו כשות הרחיר. לב- מיקה סוג א'. קר :שירותיםו חדרי רחצה חיפוי  )4( 

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

לתקרה טיח+ צבע  י ועדת. מעל החיפולגובה קו משקוף הד י מהמחיר עדלבחירת הקונה ללא שינוקרמיקה במידות בת רו(חיפוי קי    

ס"מ ללא  33/33- כ ,ס"מ 20/50- כ בהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות אקרילי).

ות, הרצפות רלגמר הקירות. הקי קרמיקה זהה אקוסטי וחיפוי ירה מובנית כולל בידודגס צעלצנרת גלויה תבו כל שינוי במחיר הדירה.

  ם באזורים רטובים יאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.הנקזיו

ות/גוונים שאחת דוגמא 3חות בחירה מבין לפס"מ,  20/20 - ו/או כמ, ס" 10/20 -במידות כא', סוג  –חיפוי קירות קרמיקה : מטבחחיפוי ב   

ס"מ לפחות לכל אורך  60בגובה    ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.ניטרלי. בחירת הרוכש תעשה  –היר היא בגוון ב ןמה

יפוי העליון של החי התנור וסביבו בקו הסף רחומאחיפוי קירות תואם  BIמשטח העבודה (מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת 

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

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

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   הערות:  

  ממבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרות לבחור ורק  רוכש תעשה אךהי בחירת ק יודגש כלמניעת ספ –בחירת הרוכש/דייר   

  מוצרים שונים מספקים שונים, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.  

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

  ם ומסעדים".י"מעק 1142יות ת"י ית ולפי הנחהחז

  .ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ומרפסת שרות, בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – י מפלסיםהפרש  

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

  ה.בטבל לגובה המצוין רות יעשהחיפוי הקיגובה   - ותחיפוי קיר  

  לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 - באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  –פרופיל פינות בחיפוי 
  טבעי, יא חומרשהאבן ה בון...יש להביא בחש ),2חלק  5566ת"י  וךמת( -אריחי אבן טבעית (ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי)  
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גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת , בנוסף נאמר בתקן זה.... גידים והבדלי גוון ומרקם ם,ימינ להיות בו ליםועלש

  .או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקה ותוחשוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הל יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 

  ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה.וש ליטע ש כי לא יבוצגלמניעת ספק יוד - ליטוש/הברקה  

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

  משולב,   

 ח, ארונות למערכותמטבון ארמחופים, בגב  ות וחזיתותולי קירלמעט בשות, ס"מ לפח 7בגובה פנלים) מחומר הריצוף ( –ם שיפולי  

  ואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות (גרונג).  

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

  .מ"מ לפחות 1לריצוף טראצו   

  
  ייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרהת יש הםומתקנים לגבי (מובהר כי ציוד

  שצורף להסכם הרכישה). 

  ארונות:  3.3
 ,של הכיורתקנה שטוחה ם להם, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאיידפמ הארון יכלול דלתות, מגירות, ארון מטבח תחתון:   3.3.1  

  תח, נקודת גז לבישול ונקודת חשמל להצתה), הכנה למדיח כלים. : פולל(כ נותריים מוביהכנה לכ

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

  מעל    ס"מ לפחות 90 -כעליון של משטח העבודה יהיה  ףס הובס"מ לפחות. ג  60-כדלתות, יהיה כולל חזית ה,  עומק הארון    

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

  מקו.וע ו ולכלהת לכל גובס"מ לפחו 60רות ברוחב יהארון יכלול יחידת מג           

                    5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ידיות:יותקנו "פתרונות פינה".  של הארוןנה הפי תוביחיד

  מר פנימי וגוי ציפו הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה. או/ה גוונים לפחות (מהם אחד לבן ואחד בהיר ניטרלי) שיוצגו ע"י החבר

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

     ראה נספח ג' מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון:    

          

 מאבן ס"מ 2-מבעובי לא פחות  ונה משטח עבודהרת הקיבחל : תיאור:ולכל אורכו משטח עבודה מעל ארון מטבח תחתון

עם שוליים ), לפי העניין  1,2 (חלקים 4440דרישות ת"י ל שווה ערך), העונה או יסרק אבן (כדוגמת תפולימריטבעית או 

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

בוד בחזית המשטח ככל עי עם בהללא קנט מוג הי להעדיף התקנשאר מוכר (הקונהשאופן עיבודו יקבע ע"י ה עליון מוגבה

  . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה). הנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח

   לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3ה נוכר תציג בפני הקוו. בחברה/המיבחר/ו על יד"י המוכר ו/או הספק/ים שעו צגמגוון  דוגמאות שיולבחירת הקונה מתוך  גוון:    

    . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד).)(אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי ות לפחם גווני      

      

  אין.ארון מטבח עליון:   3.3.2  

  

    ינכיור שולח הכולל חתלוי או מונעץ סנדוויץ' או טרספה, העשוי תחתון  וןרא (כללי), רחצה בחדר): ארונות אחרים (ציין  3.3.3  

  ס"מ לפחות.  80 אורך  מידות: קוורץ (אינטגרלי) או שיש, לרבות מגרה/ות, דלת/ות וצירי נירוסטה. אוני אומחרס       

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

  החברה.     

     'ראה נספח ג הרחצה: י בעד ארוןמחיר לזיכו
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              :רותעה      
  מחושבת אורך. המדידה לאורך הקיר (פינה ככל שקיימת מטר 06.מטבח ארונות  של תחתוןארון  אורך מדידת   )1(

 ונותהאר המשולבים בתוך(למעט מקרר)  כיו"בום ייהמיועדים למדיח, תנור, כיר ). חלליםבאורך הארון פעמיים

    זה. אוריה מתייחשבו כסטי המטבח, לא ארונות רךאות מידוב 5% -עד כ ותיטס. ארונותבאורך היכללו 
במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח   )2(

  תחזוקה. ם אלו לצורךיש לאפשר גישה לפתח/יטן/ים משותפים. לקול פתח/י גישה קיימים
  ך התקנה של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה.לצורארון תכנון ה           )3(

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

תחת  וניקוז למדיח ות הנדרשות של מיםולרבות ההכנ(ללא חללים)  הכלים החשמליים המובנים נתתקשיועדו לה

  באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את הרוכש.ר. הכיו

  

  מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

  ביסה.כה יתפתח בקיר חוץ אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תלי

י כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של חבל 5ות, כולל גלגל יםבניצ ולוונים)ת (מגממתכ מוטות 2: (קטנה) מיתקן לתליית כביסה  

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

   משמעו מתקן ממתכת ר או במרפסתמתקן שווה ערך לתליית כביסה בחצ( חצרבך ערלדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה   

   5נה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות המבנה. המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפחות המב ל קירמגולוונת ע  

  וניתנים למתיחה. UVת ס"מ. החבלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינ 160חבלי כביסה באורך מינימאלי של   

  5100אלי ומד בתקן ישרע: מחומר עמיד הראותי: מתוכנן)(ככל ש מסתור כביסה  

: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פריטי הערה

   .אך לא פחות מהכתוב במפרט המחייב כביסה גדולים  

  

  

  

    ס"מ)(מידות ב  התות, חלונות ותריסים בדיררשימת דל – 3' מסטבלה   3.5

ם, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים הפתחייקום יים במו שינונ: יתכהערה  
  החופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.  

  
  
  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
דת כמות ומי
   הפתח

 גובה/ רוחב)( 

עץ (חומר 
/ מיניוםאלו

אחר) ת/תכמ

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ עץ(ר חומ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
יר/סוג פתיחה(צ

גרר/ כ.ע.כ/נ
ס/חשמלי/אחר)יכ

 כניסהס פלמ

 כניסה

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  95/205- כ

 חדר דיור

1 

אלומ' מזוגג
  וטרינה,

 נגרר כ.ע.כ

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  ליגלילה חשמ

 גיבוי ידני ללכו
 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

 --- 

 --- -- - 

1 

 כ.ע.כ ררנגגגאלומ' מזו

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ --- 

חדר שינה 
 1הורים 

 גלילה ידני אלומ' אלומ' 1 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג 1 ציר רגילה עץ 1
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 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
דת כמות ומי
   הפתח

 גובה/ רוחב)( 

עץ (חומר 
/ מיניוםאלו

אחר) ת/תכמ

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ עץ(ר חומ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
יר/סוג פתיחה(צ

גרר/ כ.ע.כ/נ
ס/חשמלי/אחר)יכ

 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 

מזוגג מ'לוא

ציר רגילה או 
  כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

 ת/יםסים, הנגררירסו , הדףגזכנף אחת או שתיים, פלדה נגד 
         "א.לפי הנחיות הג לכיס. 

 ---   ---  

3ר שינה דח

1 

 רגילהר צי עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

פינת 
 משפחה

 ---  

 ---  --- 

1 

  קבועאלומ' מזוגג

1 

 יגלילה ידנ אלומ' אלומ'

 175/125- כ 175/125- כ --- 

ח. רחצה 
 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

וגג' מזמאלו
  נטוי
 )יפ(ק

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  45/75- כ 70/205 - כ

ח. רחצה 
 )אמבטיה(

 

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  80/205- כ

י תושר
 םרחיאו

1 
  +   ץע

 אור-צוהר/צו
 ציר רגילה

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  70/205 - כ

מרפסת 
  שירות

1 
 ציר רגילה עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 כ.ע.כ אלומ' אלומ'

  135/85- כ  ---   80/200 - כ

 עליוןמפלס 

4חדר שינה 

1 

 ר רגילהיצ עץ

1 

 .ע.ככ נגרראלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני 'ומאל מ'אלו

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

5חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  80/205- כ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' 'אלומ
  גלילה חשמלי

 גיבוי ידני ללכו
 115/95- כ - -- 235/200- כ

צה חרר חד
 ףסנו

1 
  +  עץ 

 אור-ו/צהרוצ
 ציר רגילה

1 

וגג' מזמאלו
  נטוי
 )יפ(ק

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  55/75- כ 70/205 - כ

דירתימחסן 
  צמוד
(ככל 
  )שהוצמד

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 ציר רגילה
 --- 

 ---  --- 
 --- 

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

  :חרותאו טבלהל ערותה
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  ר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה).מכט מפרבטבלה, ב יןוצבפועל רק באם  םייק(ה

ובפתיחה רגילה, הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית  23בהתאם לתקן ישראלי מס' דלתות לבודות = עץ  דלת .א

סב = פתיחה משתפלת (נטוי), קיפ חה, תיפ סוג= רגילה ציר , האלומיניוםץ ועי תהנחיולפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ'  ."מ.ס 7הדלת בגובה 

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

= גלילה  .ומי בין השלבים לאטימה מוגברתג טםל אתן מוקצף כוליבמילוי פוליאור ),ןיות היצרחנ(בעובי לפי העשויים פח אלומיניום  יםשלבי התריס

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

 /לסה"כ הדלתות יםת בדירה תתאליכלההכמות ש דבובל בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאוופיע , משותפים לשני חדרים יכולות להדלתות/חלונות .ב

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

ת חולו ים משניבכרהמו, לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי) Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,(למעט ממ"ד) טרינותי/ וחלונות .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . או אחר לפי תכנון) מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 (זיגוג בעובי םניהאוויר בי ווחרמ םזכוכית ע

קנו על ידי ותי ת. החלונוהלות, מנגנוני פתיחה ונעים, ידיות מובנצירים, גלגלי ,EPDMתקן ואביזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי 

 לכל במסילות :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורףיהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדה, בממ"ד  .רןיצם הין מורשה מטעקמת

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

יותקן או חלון, ס ריבת שרות הסגורה תבאם פונה למרפס בחטמריים ובטיבחדרים סנ בחדר שרות, לקיר חיצוני גתבהעדר חלון ו/או דלת מזוג .ד

 .(לרפות רפפת כיסוי) מכניאוורור 

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

 .מסך תמחסום, ו/או קירוהמשמש כמעקה/

 האדריכל.  בחירתשקופה או עמומה ("חלב") עפ"י בטיחותית זכוכית ן תקתו ),יש חלונות אםב( ושירותים רחצהי רבחד .ו

 .ודרישות כיבוי אש ריכלדאה תכנוןאו רפפות קבועות, לפי /ו ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת) יעשה באמצעות חלון ככל שנרכש מחסן( אוורור המחסן .ז

מערכות , )טלסקופית(פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,   5044ל שראתואמת לתקן י ,יתרב בריח ן)חויטבת פלדה (לד. דלת כניסה .ח

מ"מ  1.25של  בעובימגולוונת משקוף בניה מפלדה  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 י בחירת המוכר.לפן גוובתנור. גמר ל יניל או צביעהו ויפיהיו בחי ףלפחות. כנף הדלת והמשקו

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

ט יבל השווה ערך בכ רו/או מילוי אחד ורבלוי פלקסימודבקים על מסגרת עם ויה משתי לוחות מכנף הדלת תהיה עש פנים: מכלולי דלתות .י

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

לי אבהתאם לתקן ישר יהההדלת י ףוקמש. צדדים לפחות 3-צופה בדלת (קנט) מבהיקף כנף ה .ידיות מתכת משני הצדדים , עםלעמידות במים

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

גוונים לפחות  3ך וגו לו מתצומגוון דוגמאות שילבחירת הרוכש מתוך  גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

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

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

 ות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.רבל יס,סוג החלון/תר במידות הפתח, יםויניתכנו שי ץהרשויות המוסמכות כפתח חילו וכרז ע"יבפתח שי
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 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  /נגררת,דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 לים בקוטרים שונים,וגמעור ן  פתחי אוורכיום + זיגוג וינומל. חלון אסין פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכס"מ מעל מפלס הדירה. חלו

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף),לפי הנחיות (סינון אויר  מערכת התקנת חסומים בדיסקאות פלדה (פלנצ'), וניתנים לפרוק.

תקינתו ש ריה, מתקן הסינון הע"י החבר סופקם באשיודגש  ).2010(תקנות הג"א מאי  פי מידות היצרן.הפרעה מקומית. מידות המערכת ל

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

ל ועבפ יגבר הביצוע לן הביצוע בפועביל רבמפרט המכ אוסתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של  העורף.

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' המידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך י דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירותבנמלשל  ,ים למיניהםיפרופילים היקפו יםפמשקווכן   מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויותן: כגומשלימים 

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

  

  כלים סניטרים בדירהמתקני תברואה ו – 4טבלה מס'   3.6  

  ו)זבלה חר טאלהערות גם (ראה     
  
  
  

    וןמפלס עלי  מפלס כניסה

  ןמיתק
מיקום

חדר רחצה הורים  שרותי אורחים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

חדר רחצה 
  נוסף

  אחר

  כיור מטבח
  (בודדת/כפולה)

 

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- --- --- --- ---ראה הערה (א)

 --- --- --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 כיור רחצה

דות מי
  (בס"מ)

 --- 40/50 -כ --- משולב בארון 40/50 -כ --- ---

 א' --- ---  סוג
ראה סעיף 

3.3.3 
 --- א' ---

 --- ראה --- אין ראה --- ---   ₪זיכוי 

כיור לנטילת ידיים

מידות 
  (בס"מ)

 25/40 -כ --- --- --- --- --- ---

 א' --- --- --- --- --- ---  סוג

 אין --- --- --- --- --- ---   ₪ יוזיכ

וארגז  אסלה
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  (בס"מ)

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

--- 

 --- א' --- א' א' א' ---  סוג

 --- אין --- אין אין ןאי ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
  מ)"(בס

--- --- 
ות כל דיןארהולפי 

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- 

הוראות לפי 
כל דין ראה 
 בהמשך

--- 

 --- ---  סוג
  ריצוף משופע

 (מקלחת)
 --- א'

 ריצוף משופע
 (מקלחת)

--- 

 --- --- --- אין --- --- ---   ₪זיכוי 
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    וןמפלס עלי  מפלס כניסה

  ןמיתק
מיקום

חדר רחצה הורים  שרותי אורחים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

חדר רחצה 
  נוסף

  אחר

קרים סוללה למים 
 כיור,/חמים ל

מהקיר או 
  מהמשטח

 פרח מערבל פרח --- בלרעמ פרח מערבל פרח ---  פרח  ם גד

 א' א' --- א' א' --- א'  סוג

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

סוללה לאמבטיה 
  למים קרים וחמים

 --- --- ---  (ה)סוללה --- --- ---  דגם

 --- --- --- א' --- --- ---  סוג

 --- --- --- 'גראה נספח  --- --- ---   ₪וי כזי

סוללה למקלחת 
  למים קרים וחמים

 --- ---  דגם
דרך -רב

)3אינטרפוץ דרך (
 (ה)או סוללה

--- --- 

דרך -רב
אינטרפוץ (

או  )3דרך 
 (ה)סוללה

--- 

 --- א' --- --- א' --- ---  סוג

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

ונת כביסה מכ חיבור מים
 זוולניק

 --- --- יש --- --- --- ---

 לשרוול בדופן חיצונית4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

כולל תריס הגנה ומשקולת 
  סגירה והזנת חשמל

 --- --- יש --- --- --- ---

  הכנה לחיבור מדיח כלים
וז כיור ההכנה משולבת בניק(

  )המטבח
 --- --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- --- אין  )לי(ברז נ ים למקררמ 'נק

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

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

  :ואחרות טבלהל ערותה

  הרכישה). פרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכםבטבלה, במ צויןבפועל רק באם (הקיים 

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

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

 היצרן/ ספק שיבחר ע"י החברה. במידות לפי ,חרס ם:יטילת ידינ רכיו חברה.ההחלטת 

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

  .בעל צירי נירוסטה כבד פלסטי

פוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה ד עץ עם צילשת חיזוק היקפי, עלבהומוגני,  מ"מ 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  יה:אמבט

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

ם לניקוז יעם שיפוע 2279גמר העומד בדרישות ת"י שטח משטח המקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין, ב מקלחת:

  טח.משה

העבודה או הכיור, מידות ברז משטח והוא ימוקם על מישור  מערבל, פרח: דגם: . לקערת מטבח(כולל חסכם) יםים קרים/חממלסוללה   (ג)  

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

  /ו על ידה.ק/ים שיבחרפסרה/ קבלן ו/או החבהוצגו ע"י יש 1385

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

ברה/ חהשיוצגו ע"י  ארץה תפחות תוצרלכשאחת  סדרות 3לבחירה מתוך  מ לפחות,ס" 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -באורך כברז תהיינה: 

  .  ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידהקבלן 
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תותקן סוללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר הכוללת יציאה תחתית למיל' האמבטיה  :באמבטיה :(כולל חסכמים) סוללה למים קרים/חמים  (ה)

   מזלף.ו תס"מ לפחו 60ט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מו

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

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

  ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. הארץ שיוצגו ע"י החברה/קבלן פחות תוצרתל כשאחת סדרות 3ך תומ, לבחירה תסוללות האמבטיה/מקלח

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

  חת)ויכללו חסכמים.א

  .ניל יברזוור לביוב, בי: חכוללת ת אסלהיפטארגז/י שו כיוריםהתקנת   (ו)  

  .: לבןגוון הקבועות  (ז)  

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

  קצה. יאמר אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אביזרבאם לא נ: הכנה לנק' גז  )ט(  

  פקת מהרשת העירונית.רטורה המסופמ: מים בטים קריםמ  )י(  

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

  .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

  הכיור. העבודה או  חקם על מישור משטמומקרי ברז ה = פרח קבוע. אש ברז הנשלף מתוך שרוולרנשלף =   )יב(  

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

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

  קונדנסר. בשיטה זו הלחות  פועל בשיטתה מש במייבש כביסהשתהביסה יש לכדר חיבור ליניקת אויר חם/לח, ממיבש הבהע קונדנסר=) יג(

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

  בסמוך למכונה.

  /פתחי ניקוז וכו').זים/מקלחותרבצה הסטנדרטיות (הק ם למערכותיכי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננ יש לקחת בחשבון  )יד(

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

  ה.פניקוז ברצהכמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין 

  ה הינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגון מוש באמבטייש) הואיל והטו(  

   הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.     

כיבוי לא ז במקרה שלגהן לניתוק זרימת נוגכוללים מנהכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים )  ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיטז(  

  להבה/ות הבישול.  רצוני של          
  

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

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  , ברצפה, הבניין) משותפים לכללו(בחלקם יתכן ולטני ביוב ביקורת לק יחצנרת ופת: אחר ךורצירה, לכל דאביזרי אינסטלציה נוספים ב   3.6.1  

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

  בין  להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו ו/א מרכזי יניניקוז למזגן מ ה.יהאינסטלצ סלפי החלטת מהנד ,מיקוםב ן למחלקי מיםארו    

  . למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום     

  

  הערה:    

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

  , כרבתכנית המ בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנוו/או ותקרה וך לקירות מסב ,או "ספסלים" "תוים או קורדעמו"    

  או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.    

   פתחי דרשוייתכן ו ןהבנייקולטנים העוברים לגובה יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה ב ,בנוסף    

  תחזוקה. גישה לצרכי ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין לחסום אותם ויש לאפשר שדריירות בהם ידביקורת, ולכן ב    

  

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

  .החמים והתקן קוצב זמן לחימום המים (טיימר) י לדוד המיםלגיבוי חשמלרבות  579ישראלי  ןהסולארית תהיה בהתאם לדרישות תק

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

  את זמני ההפעלה. במאפשר לתכנן מראש

  ות מערכת סולארית, יעשה חימום המים באמצעות חשמל והתקן קוצב חמים באמצע םלא ניתן לספק מין יראות כל דולדירות שלהם לפי ה 

  זמן לחימום המים (טיימר).  
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גג  או בסמוך להת או שירובמרפסת במקום מוסתר אך נגיש כגון : מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה (דוד) 

      לציה.סטנמהנדס האי תכנוןעליון לפי 

  ).2007תיקון אוג'-ת. מכונת כביסה (הל"ת: קערות מטבח ורחצה, אמבטיה, מקלחמים לכליםחיבור מים ח  3.6.3

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

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

   הנדס האינסטלציה,לפי תכנון מ ,PPR, S.Pסגול, פק מגולוונת, : פלדהחומר הצינורות: מים חמים וקרים  3.6.6

  : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

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

  : יש.הכנה למונה גז לדירה  3.6.8

  

   הערה:  

 הגז הראשית תקת הגז ועד נקודספהרה ממקור יצנרת גז בדיכלול מחיר הדירה החברה.  הגז בדירה, הינו לפי החלטתנק' מיקום   

  וכן הכנה למונה גז דירתי.  במטבח

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

"י החברה לפעול ז המורשית עגה' ה ישירות לחבונקתם ישלם הועצמו לחיבור הגז, א קנת המונה והמונהנוספים הנדרשים לצורך הת  

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

  

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

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

  םמיקו

נקודת 
 רומא
 תקרה /קיר

 פסקמכולל 

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

  מפלס כניסה

 לדירה כניסה
  מבואה או

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

  .קומתי/חדר מדרגות
  .ירתיד ללוח חשמ -
ורת כולל שארון תק -

   .עשק
  טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 דיור חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

תוספת  - תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת 

  התריס.

  פרוזדור

1  
(כולל מפסק 

  מחליף)
1  -  -  -  

 3בפרוזדור באורך מעל 
דור הכולל מ' או בפרוז
נקודות  2פניית "ר", 

  .יףלפחות + מחלמאור 

  1  מטבח

6  
מהם  ד(אח

אחד כפול, 
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

מהם מוגן 
בדרגה 
  רגילה)

-  
  (יג) 1

  (תנור)

-  
  
  

מיקום השקעים, בתי 
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

לתכנון המטבח יותקנו 
שקעי כח נפרדים 

  נור, למקררלמדיח, לת

  -  -  -  -  -  1  פינת משפחה

שינה  חדר
   יםורה

1  
 ק(כולל מפס
 מחליף
  ) רהלמנו

  

4  
(שניים ליד 

  המיטה)
-  1  1  

אינטרקום (נק'  -
  שמע/דיבור בלבד)
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  םמיקו

נקודת 
 רומא
 תקרה /קיר

 פסקמכולל 

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

   רחצה חדר
  הורים

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  -  1  1  -  3  1  שינה חדר

  /ד"ממ
  ח. שינה

רה לפי ומנ
ת יוחהנ

  פיקוד העורף
3  -  1  1  

פיקוד  קנותתלפי 
  העורף

  חדר רחצה
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  + אוורור מכני

  -  -  -  -  1  שירותים
  בהעדר חלון,

לנק' אוורור מכני הכנה 
  .+ מפסק היכן שנידרש

  1  ותרמרפסת ש
  (מוגן מים)

-  -  

2  
  םמוגן מי

  (מכונת כביסה,
  מייבש כביסה)

-  -  

גרם מדרגות 
  פנימי

1  
(כולל מפסק 

  מחליף)
-  -  -  -  -  

  מרפסת
  שמש

1  
  (מוגן)

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
כולל תריס חשמלי + 

מפסק + מנגנון פתיחה 
  ידני.

  מפלס עליון

  זדורפרו

1  
(כולל מפסק 

  מחליף)
1  -  -  -  

 3מעל ך רוזדור באורבפ
זדור הכולל ומ' או בפר

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

  -  1  1  -  3  1  חדרי שינה

   רחצה חדר
  הורים

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  תמרפס
  שמש

1  
  (מוגן)

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
לי + שמחולל תריס כ

ון פתיחה נמפסק + מנג
  ני.יד

  מחסן
(ככל 
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 
החשמל הדירתי אליו 

  משויך המחסן.
או לחילופין שהזנות 

החשמל של כל 
המחסנים יחוברו למונה 

משותף ונפרד 
למחסנים בלבד, או 

ה נפרד לכל מחסן, מונ
 להחלטת המוכר ועפ"י

  בחירתו.

  ורסתמ
  כביסה

-  -  -  
1  

(פקט הכנה 
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   הערות לטבלה ואחרות

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

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

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

ר החיבו (שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד). הניזון מזרם חשמל רגיל שקע בודד עם כיסוי,מוגן מים:  בית תקע מאור (רגיל)  )ג(

 ממ"ר לפחות. 1.5בלים יבוצע בכ
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לכמות  ושאינם תוספתות המאור (בתקרה או קיר), המצוינים בסעיף א' של נקוד לקהדר בלבד לאופן ההאות ה כפולה=קנקודת מאור הדל )ד(

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה נקודות

 ם בהכרח נקודה/ות "כוח".ושאינ רד),"שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפרד (כל נק' במעגל נפ = בית תקע מעגל נפרד )ה(

 בדרגת הגנה גבוהה.נו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים קע מוגן שאיתבית או אחר=  44IP רגות הגנהדבית תקע עם  )ו(

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

/אינטרנט. ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםשידורי כבלים.   יבור לקליטתחאמור, ואפשרות לכ הידורי חובשחיבור לקליטת  –נקודת טלוויזיה 

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

 .)ת שומר לפי הענייןעמדלבנה או מדלת כניסה ללם (ניפלתקשורת  הנקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצקום)= נים (אינטרנקודת טלפון פ )ח(

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

ההכנה ת דת ועד נקורהכנה לנק' תקשורת (מחשב) מריכוז תקשו יכה בלבד.באם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת ("שרוול") וחוט מש"הכנה"=  )י(

למניעת ספק "מפזר חום" ולא "תנור להט" (ספירלי).  יותקן (באחריות הדייר),מעל דלת חדר הרחצה חימום נמצאת  ההכנה לתנור באםבקיר. 

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

דליקים/מכבים את אותה/ם אים בריחוק ביניהם, אך משונים הנמצ םי אביזרים נפרדישנמ/ כיבוי, הנקודה/ות מאור הניתנות להדלק =חליףמ )יא(

 מאור. נקודה/ות

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

שירות יתחובר . הנקודה יםיוכנן לכירתלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המקן נקודת תתותבדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  )יג(

 . הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.2.5/5תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל  למפסק

 

  מך אחרסצויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במעל רק באם (מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפו

  .ף להסכם הרכישה)ורצש 
  

  מנגנון שבת לתאורת לילה ובחדר מדרגות לחצן להדלקת אור  .יש: ת מאורודר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקודח   3.7.1  

   יש. :תקומתי מתוך הדירה להדלקת אור במבואה צןלח יש. :לחצני הדלקת אור יש. גופי מאור:. קבועה                             

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

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

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

לפי   מיקום:: יש בתוך הדירה רגיל), (כולל שקעי תדירולוח תקשורת  )םמודולי 6-ל(כולל השארת מקום פנוי דירתי  ח חשמללו  3.7.5   

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

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

  .מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה) זמנה והתקנתהדירה אינו כולל ה רמחימפר. (א 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7  

  , כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית בקומתשמע דיבור (אינטרקום .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום  3.7.8  

  בחדר שינה הורים). רמע ודיבולשופומית  ,הכניסה    

  ן.: אי)עגל סגור (נפרדתבמ זיה נוספתימערכת טלוו  3.7.9  

   לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי   3.7.10  

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

ע"י הקונה  ש(ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2ידורי ערוץ שלקליטת  בנינים פרסאו למ ןיינלבאנטנת צלחת מרכזית     

  מספק שרות זה).    

  :מיתקנים אחרים     3.7.11  

ת פאזי ולרשת החשמל לחיבור תל מערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאיםבכל דירה תותקן   -

  חשמל המשתנים.ה יזנת תעריפההישראלית ותאפשר 

  :ערכת תכלולמה

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

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

  מקומית ומציג אותם בצורה ברורה. ונים בצורהצג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנת

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5במקום נגיש ובגובה  בואת הכניסה/ במהכניסה תהדירה בסמוך לדלם ייותקן בפנ הצג

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

  .3.5עיף לת פתחים סראה גם תריסים בטב ./יםחשמלי חיבור לתריס/ים  -
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  ה:רימום, בדיחמתקני קירור / .         4  

  :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה יש,ן. אי מרכזי ידירתי מינ רימיזוג אוו  4.1  

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

  ;הדירה לקיח

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

   מוצא .הכביסה רלניקוז מסתו או רצפה למחסום ידיהמא ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,כנן למעבההמתו המיקום ועד למאייד                            

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

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

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

  .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

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

  ח החשמל. ות הזנה ישירה מלרדפדת חשמל נונק -                    

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

  .ר ע"פ התכנוןמיקום המעבה יהיה במקום מוצנע ומוסת -                    

  יר.ס מיזוג האודהתאם לתכנון מהנב להכנות הנ"הכל  -                            

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

 כל את ללוכשת הדירה יחלק ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות

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

   .איןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:   4.3

    .: איןהפועל בגזתנור חימום     4.4

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

  .אין: ריםטוארדי    4.6

  : אין.שמלייםונבקטורים חק    4.7

  .: איןחימום תת רצפתי    4.8

  : אין.מיתקנים אחרים    4.9
  
  

  
  סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:*  .5

  .: יש(באם נרכש) במחסן .כבאותש ע"י רשות הדריככל שי: הבדיר מערכת כיבוי אש אוטומטית (ספרינקלרים):  5.1   

  .הכבאות תדרש ע"י רשוישי כלכ: לאי עשןג  5.2   

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

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

  נוניות.כאך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תי ו/או שיסומנו, כנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח      

  

  נות:ועבודות פיתוח וש  .6

  ניהח  6.1  

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

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

  כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום היתר הבניהלפי : חניות מספר: יש, ותפת)מש/ים (פרטיתכחניה לנ  6.1.2     

  חנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה (עם הצגת תג נכה רשמי                 

  דייר שאינו נכה.וגם ל ייניםנהבבין כלל דירי , הנכ  רוכש  רמטעם משרד התחבורה), ובהעד                               

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

  יש.: גישה לחניה מהכביש  6.1.4    

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

   אין. :לחניהה יסנבכמחסום   6.1.6    
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  המגרש פיתוח  6.2  

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

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

  .אבן טבעית // אבנים משתלבותלטפנוליט/ אסר: בטון/ גשבילים: חומר גמר  6.2.1    

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

  בהתאם  יםמחסכוני ב ןגינו (על פי תוכנית אדריכל הפיתוח) .יש :צמחיה (על פי סימון בתכנית  מצורפת)..יש: חצר משותפת  6.2.3     

   להנחיות משרד החקלאות.                                

  יש. (על פי תכנית אדריכל פיתוח) גינון חסכוני במים בהתאם  צמחיה: .) (על פי סימון בתכנית מצורפתיש. : משותפת חצר  6.2.4    

  ות.להנחיות משרד החקלא

  . )לא מגונן וללא מערכת השקיה לשטח הונהכו, (חצר לפי תוכנית המכר :רלחצר מחד היציא; יש: ות הגןה/חצר, צמודה לדיר  6.2.5    

  יעשה ע"י הרוכש בעת מים משולי הבניין ) : סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות (להרחקתהערה      

  . סידור הגינה הפרטית       

  ,שוחות וכו') צנרת,ים, מרזב/(לחול ח, ביוב ומיםגז, , תן גישמה/וכית: ות גןה/שותפות, בחצר הצמודה לדירט מערכות מפירו  6.2.6    

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

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

  . ותירישת הרשודלפי היתר הבניה וחומר: : ות של המגרש/גדר בחזית  6.2.8    

  .ולפי קביעת החברה ת הפיתוח המאושרתלפי תוכניע צבגובה ממו      

  אין.): בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת (  6.2.9    

  

  מערכות משותפות  .7

  מערכת גז:  7.1  

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

  ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או קום אחר שיקבע ע"י החברהניין או במיבהמגרש או ה      

   להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.       

  ברת הגז.בבעלות חם הינוצנרת אספקת הגז  ,מובהר בזאת כי צובר/י הגז כאמור      

  ;ש: ילדירה ימרכז ממקורצנרת גז   7.1.2    

  ).3.6(סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. הדירהקת גז בתוך פצנרת אס  7.1.3    

  

  :סידורים לכיבוי אש  7.2  

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

  הבטיחות. עץווהנחיות י רשות הכיבוילפי דרישות  :ת/פרוזדוריםבמבואועשן מערכת ליניקת   7.2.2    

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

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

  חות.טיבות יועץ הירשות הכיבוי והנח לפי דרישות :אי עשןגל  7.2.5    

  

  יבוי בשטחים משותפים, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות כאש כיבויו גילוי מערכותהכבאות, לרבות כל סידורי  :הערה        

  מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או                
  

  בטיחות.הרשות הכיבוי והנחיות יועץ פי דרישות ל: מת מרתףבקואוורור מאולץ   7.3  

  אין.: להזנת הדירות)( יר מרכזיתומערכת מיזוג או  7.4  

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

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

  .816 י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית עלותב ויהיו ניםיהבניבץ אחד לכל מקבאו  , ייןנבכל ל                    
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 : מיתקנים אחרים  7.7  

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

  תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  ם וכמות:מיקו .וכו' ןכים לטובת הבניימוס בבניינים או נים סמוכים,יבבניין ולטובת בני יםהדייר    

  

  חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

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

  יש. לביוב מרכזי: חיבור  8.2   

  לא כולל התקנת מונה.יש. ; ברת החשמלחבהתאם להוראות  ,למלרשת החש ןחיבור הבניי  8.3   

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

   .)3.7.10 ףיהכנה בלבד (ראה גם סע .אין ):אינטרנט/הטלוויזי(חיבור הבניין לרשת תקשורת   8.5   

  עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תשהגובל במגר יפיתוח כלל  8.6   

  יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.    

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

  .המקומיתת והרש ע"י: הפינוי אשפ    

    

  וש משותףכר  .9

  :תיאור הרכוש המשותף  9.1  

  באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: מקומות חניה משותפים    9.1.1     

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

  לפי החלטת בחברה.: ים לדירותאינם צמודמחסנים ש  9.1.3     

  .שי: ) בקומת כניסהביומבואה (ל  9.1.4     

  יש. : מבואה (לובי) קומתית  9.1.5     

  בכל בניין. 1(מספר):  חדרי מדרגות  9.1.6     

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

  יש.על הגג:  י מיתקניםהחלק התפוס על יד פחות: לגג משותף  9.1.8     

  ממ"דים. -מוגנים דירתיים יםביש מרח ן.יא :ממ"ק/ מקלט  9.1.9     

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

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

  וש רשות מוסמכת על פי כל דין. אחר שתדר וכל מיתקןמאגר מים              

  .; ישללא גינון שטח : יש.רשגפתוח בתחומי המ טחשו חצר  9.1.12     

  מסומנים כרכוש משותף הכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, : מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף  9.1.13     

  בתוכניות המכר.      

  

  ם מהרכוש המשותף:ין להוציאשא )מיםיבאם קי( חלק/ים  9.2  

  .), (מילוטתוי מדרג/חדר  9.2.1    

  ית.נקומה טכ  9.2.2    

  גישה לחניה משותפת.  9.2.3     

  לובי בקומת כניסה.  9.2.4    

  לובי קומתי.  9.2.5    

  על הגג. המשותפים)( גישה מחדר מדרגות אל המיתקנים השונים  9.2.6    
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  גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.  9.2.7    

  .ותפים)מש( טכני/ים םה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/יגיש  9.2.8    

  .על הגג משותפים תפוס על ידי מיתקניםה –חלק הגג   9.2.9    

  .מעליות  9.2.10    

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

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

  תףבית משו  9.3  

  כר דירה בבית משותף או בבית דירות), המו חוק המכר –להלן ( 1974 – דל"שלחוק המכר (דירות), הת 6בהתאם לסעיף   (א)    

  של התקנון המצוי  המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה       

  העניינים: ותו עניין; ואלהא לר פרטים עכהמ , חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזהויים להלןהמתייחסת לעניין מן העניינים המנ       

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף;  )1(       

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;  )2(      

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

  ניהול הבית המשותף;טות בדבר סדרי קבלת החל  )4(      

  (א) לחוק המכר דירות;3אמור בסעיף השיכון בצו בדרך ה רחר שקבע שאכל עניין   )5(      

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

  על הבית  המשותף. ין יחולו שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עני       

  ף הצמוד לדירה:ותשברכוש המ קשיעורו של החל  9.4

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

   כפי שיידרש על ידי כל רשות  המשותף, רישום הבית, זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ביחידות הדיור בבניין   

ישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים הצמודים לדירה בחקנון, כי תכר רשאי לקבוע במוהמוסמכת. 

  ).6(כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף 

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:  9.5

  .1969 -התשכ"טק המקרקעין יהיה על פי הקבוע בחו  

  :ר אליומחויבים בקשהשותף ובשירותים המ צאות הביתושיעור ההשתתפות בה  9.6

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

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

תף, אשר המוכר יהיה פטור מתשלומן לרכוש המשו סצריכה בפועל ביחן יהוצאות בגהוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב הרכ

  ביחס לדירות האמורות, וזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן כאמור בתקנון המצוי.
  ):או שיוחזרו לרכוש המשותף/החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (ו  9.7

  כניות המצ"ב בת אשר מסומנים תף השטחים הבאיםושממהרכוש ה ויוצא, בהסכםלגרוע מהאמור בעניין זה  מבלי       

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

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

מהרכוש  טחים שהוצאושכל הוכן החברה.  לשי קביעתה פמשותף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לוצאו מהרכוש ההמחסנים י .ב

  המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף.

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

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

 ל על       ה ו/או שתחולין עיר נוספת החינבל תכניות כאושרו לבנייה במגרש לפי התב"ע, ולפי אושרו ו/או י כל זכויות הבניה אשר .ה

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

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

  כמפורט לעיל.

   ____________      ____________      ____________  

  חתימת המוכר        תאריך              חתימת הקונה          
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  מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.  נספח א'
  ואזהרות.הערות כלליות   נספח ב'

  .ייםטבלאות זיכונספח ג'       

  

  ותירדות בעלי הגמסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנצי – 'נספח א

  

  פו כחלק בלתי נפרד של המפרט:ות אלו יצוריתוכנ  10.1   

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

  .השותף בקוממההכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מא קטרה בקנה מידה לתכנית הקומה בה נמצאת הדי  10.1.2     

  בקומה.הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -ת בקנה מידה לא קטן מקומה טיפוסי תכנית  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  טןקבצילום מו רתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרףושטחים די      

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

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250בלת היתר בניה בקנה מידה תכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לק  10.1.6     

  וגינות צמודות.
  

  לכל דין לרבות על פיבהתאם מסור לרי הגימור, שיש ומחת ולורכמעהלכל  ושימוש רה יינתנו הוראות תחזוקהבעת מסירת הדי  10.2   

  חוק המכר דירות בעניין:     

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

  מערכות מיזוג אוויר, טיחות, מערכות בלרבות השירות המותקנות בדירה  תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות  (ב)     

  ות וכיוצא באלה.ניכת אלקטרומומערכ      

  ות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרשות.תדיר  (ג)     

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

  וחומרי הגימור של של המערכות  והוראות תחזוקה יתנתכ )1( יןיה בבנדירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונר ימסור לרוכש המוכ  10.3   

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

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

  רכות מיזוג עיחות, מעליות, מבט מערכותות בהשירות המותקנות בבניין לרשל מערכות ותחזוקה מונעת תחזוקה כוללת   (ב)     

  באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי      

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

  / ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.רבות שמות יצרןמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, ל  (ד)    

  מיליה.יפקסומספר  והפיתוח לרבות מספר טלפון ין, המערכותיהמתכננים של הבנת ורשימת צו  )(ה     

  חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ות בלבד של אינסטלציה סניטרית, ) למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות (  (ו)     

  ור מל רוכש הדירה האע הבכתב ולפי המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה ח.ת במבנה ובפיתוומערכות אלקטרומכניו      

  ר אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירות (הראשונה שתמונה) מיד עם מינויה.למסו      

  

  

  

  

  לעיל, יראו החברה  310.מפורט בסעיף לקבל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור כ הראשוןסרב הרוכש  )1(    

  ל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהול (באם תפעל ת למוסרם בכי. החברה תהא רשאכן בתה לעשותוכעמדה בח        

  בבניין).        
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  הערות כלליות ואזהרות –נספח ב'   

  הערות כלליות למבנה ולדירה  

  

 .בנה ולדירהלמ ת הנכוניםובוצעו שינויים, התאמות ותוספ דירות),לשונו בצו מכר הבסיסי (כ בטופס המפרט .1

  .אכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראלימוצרים והמלהכל  .2

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

 להוראות כל דין. פוף, בכלווין

 חניה של הבניין ממוקמים מעל תקרת מרתף, ששטחי התקרה האטומיםי מסעה/ון ו/או שטחנדוע לו ששטחי גיוי הוסבר לוש הקונה מצהיר .4

לגרום לשינוי  כדי ה, שיש בהןעלולים להינזק ו/או להיפגע עקב פעולות שתילה ו/או הריסה ו/או בנייה ו/או התקנת מערכות ו/או פעולות כגון אל

 תף או כדומה. באיטום המר הניקוז ו/או פגיעי וכגון שינ ,במצב התקרה על מרכיביה

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

וכן  וע באיטום המרתףפגלקפיד שלא הוף ו/או פרלייט ו/או אחר. על הקונה לס"מ ט 30נימלי נמצאת מעל מרתף חניה. עומק המילוי המי

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

 .למניעת קינון חרקים בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס תקופתי

ייתכן מעבר מערכות מים, ר. כמו כן תוכניות המכבבהכרח מסומנים  נםיוכו'), א ןן (עמודים, קירות נושאים, קירות בטחומערכת שלד הבני .6

הודע לקונה, כי  מוקדמת. בדיקהלכן כל שינוי (הריסה, פתיחה, וכו'), מחייב חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות.  ביוב,

מנטים של מערכות הבניין של כלל האל ,מהמסומן בתכניותה נמן או בשווקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כמסאנכית ו/או אופתועבר 

רת הנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, מנצהמשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: 

ים, טחים ציבורישטחים משותפים ובבש יה פרטית,נוכדומה, בדירה, המחסנים, וחצרות, בח טלפון, תקשורת מ.א. ואוורור, קווי חשמל,

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

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

וכן התחמצנות מינרלים (ברזל)  ,"עיניים" דים,ם, גוון, גיקבדלי מרכגון: ה ותיופעות טבעתיתכנו ובכפוף לתקנים, בריצוף וחיפוי באבן טבעית,  .7

 .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

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

 .(גרונגים)

 ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.ים הפולטים רנים דירתיים חומחסמר לאחסן בוחל איסור חמ .9

 עבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נמסרה הדירה לקונה. יבוצעולא  .10

כאמור ו ללכלים א םיהמינימלי דות הנדרשות ובמרווחי הגישהלולה לפגוע במיעלאחר קבלת החזקה, החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה  .11

 . למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחריגה ממידות אלו.3 חלק 1205תברואה) ובת"י ת למתקני אורבהל"ת (הו

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

 לבדד למחסנים ברונפ רכוש המשותףמה נים תעשה סהזנת החשמל למח

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

 פחות מן הקבוע במפרט.

 )Aם לא תעלה על (להשרמת הרעש שהקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי וג האוויר ע"י באם יסופקו ויותקנו מערכות מיז .14

dB60וכן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים.   לפי בו היחידה ממוקמת במקוםמ' ממפוח פליטת אויר חם  1.5ק של , במרח ,

 .הנחיות יועץ האקוסטיקה

ו או אהריתו או במזלצד חיצוני של הדירה ו/או הפוגעים בחל שינוי הנוגע הקונה מצהיר שהוסבר שחל עליו איסור מוחלט לבצע כ .15

בניין, בייעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שינויים בשכבות הריצוף ו/או הבניה ו/או ף או בשלד התברכוש המשו

ו/או פעולות כגון אלה,  רדה בין דירותשקועים בתוך קירות הפ פלזמה וכד', T.Vמסכי  רמקולים, התקנת מערכות, לרבות התקנת

אופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. ות שכנות, בררעש ורעידות לדיי דגרום למטרלשיש בהם בכדי 

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

שיובאו  ו אביזרים כלשהםא םפריטיין, יזק כלשהו שיגרמו לחומרי הבנחסור או נלשהי לאובדן, ממוסכם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כ .16

כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה  ,הקונה לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכןע"י 

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

מדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת ונות מעת העשבשלוש השנים הראת ותכוף לפח ןהמוגן, באופ דגיש כי יש לאוורר המרחבחשוב לה .17

 .באגרגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 
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ך מעבר ת חרום לצורויירים בקומה בעתהד מש את כללשימוקם חלון/ דלת חילוץ חיצוני אשר י ל קומה בבניין,יתכן ובאחת מהדירות בכ .18

ומילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממוקם חלון/ דלת החילוץ, מתחייב כי לא ייקבע סורג קבוע בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את 

 המעבר בדירה אל חלון/ דלת החילוץ.

גינות, שטחים פרטיים, כגון: אשר יעברו בוהדיירים במבנה  ללכשרתות את מוחות ביוב או צנרת או מערכות אחרות הנה, כי יתכנו שהודע לקו .19

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

ים לכלל יכייקורת, השבת (מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי עוברות צנרון ואו המחסן או החניה, יתכדירה, ה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, .20

  לאפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי העניין, על כל המשתמע מכך. מחויבים משותפים. הקונה ומהווים חלק הבניין,

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

 ו ע"י הרשויות.שרופיתוח שיאהלתכניות 

אישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הועדה המקומית לתכנון ובניה בתכנון והגז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי  י/יקום צוברמ .22

 .ומשרד העבודה

 ת בריצוף זה.עוילגרום לשק המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלוליםלו דרכי נסיעה ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפינסיעה  .23

והכל מבלי לגרוע מכמות מקומות החניה במספר מקומות החניה בפרויקט ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות, נו שינויים כית .24

 הכלולה בממכר.

 .ה תת קרקעייםמ), למרתפי חניאסורה הכניסה לרכבים המונעים בגז פחמימני (גפ" .25

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. מני (גפ"מ),בגז פחמיעל פחסן כל מתקן המולא תקין ו/אוהבנוסף חל איסור חמור ל .26

ון, בהתאם לאילוצי התכנגבולות המגרש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים,  .27

 הרשויות. רישותהביצוע ולד

שסעיף ו/או סעיפים מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כבר  מה הבניה כךדזה עם הרוכש התקחוהרם חתימת טלמען הסר ספק במידה ו .28

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

 עקבות בחירת הקבלן.ירה או החלפה בבח

 תגברנה 8.12.2016 - 10חייב מחיר למשתכן מהדורה [מפרט מ 1ג' רט להוראות נספחמפהן הוראות יבמקרה של סתירה ב ,[
 הוראות הנספח, בכפוף לכל דין.

 
  ,רט לעילאות") לבין המפו/או המכרז (להלן:"ההור הקוגנטיות הדיןהוראות במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או כמו כן-

  . תגברנה ההוראות.
 

_______________  _____  
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   כוייםזי טבלאות – 'גנספח 

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו
  
  

  הערות מיוחדות

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

  לים מע"מ. כול להלןקובים המחירים הנ .2

ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/ הקבלן אלו  ותו לזיכוייםנו  לנצל זכוברה/קבלן, על רצלח רה להודיעיהמועד האחרון שעל רוכש הד .3

  .ביום החתימה

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

מים לעיכוב רו/או גובבטיחות ם יו/או פוגע וק ובתקניםבחבדרישת הרשויות ,עומדים שינויים שאינם למניעת ספק יודגש כי לא יאושרו  .5

  בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.

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

  .וועל חשבונ רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכשתתאפשר לרוכש  המטבח

מה התקנתם, יחשבו כסיום יהנמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתי /ביוב,מיםתקשורת/חשמל/כי צנרות ל שלמניעת ספק יודג .7

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

  נתן כל זיכוי בגינו.המכר, לא י טאינו מצוין במפרוש בנספח זה יפריט מתומחר לזיכובמקרה של ציון  .8

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

  ם במפרט המכר.שינויים מוסכמינספח זה, יראו השינויים שבצע הקונה כאמור כ

   
   

  



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 

31  מתוך 30 'עמ  16.12.19תאריך: /  123 /מגרשSן / דגם כ/ מפרט מכר למשת עבבאר ש -1 קפרץ בוני הנגב בפארפרץ בוני הנגב /  / מסד לאיכות הבניה
 

  : מקרא

  ה. דיחי - יח'

  מרובע.  טרמ - מ"ר

    ר אורך. טמ -מ"א

  חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  - ומפלטק

  פריט אחד בודד.  -פריט
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד - נושא: ארונות מטבח, רחצה
  

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח

 סה"כ מותכ

3.3.1 
, וןיתחתון/על ןכולל ארו( לכלל ארונות המטבחזיכוי 

), ז מטבח, חיפוי מטבחמטבח, ברור ימשטח עבודה, כ
 לפי התיאור שבמפרט המכר.

 5,812 ---  ---  ---   קומפלט

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

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

  
  

  יכוי בלבדזמחיר בגין  -קבועות שרברבות ואביזריםנושא: 
  

  
  הערות:

  כל המחירים כוללים זיכוי פריט+ התקנה.  .1

עיף ס
במפרט 
  המכר

 יאורת
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

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

3.6  
,  לפי התיאור במפרט םנטילת ידייסוללת ברז לכיור 

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 טפרי קומפלט מכר.ה טיאור במפרתסוללת ברז לאמבטיה,  לפי ה 3.6

3.6 
,  לפי התיאור במפרט (אינטרפוץ) סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 פריט קומפלט



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 

31  מתוך 31 'עמ  16.12.19תאריך: /  123 /מגרשSן / דגם כ/ מפרט מכר למשת עבבאר ש -1 קפרץ בוני הנגב בפארפרץ בוני הנגב /  / מסד לאיכות הבניה
 

  מחיר בגין זיכויים/חיובים - נושא: חשמל/ תקשורת
  

סעיף 
במפרט 

 מכרה
  תיאור

 חומר/
  עבודה

  יח'
 מחיר ליח'
 בש"ח 

 ה"כס תכמו

3.7 
  

   72 פריט קומפלט זיכוי –קרה מאור קיר/ ת נקודת

3.7 
  

   78 פריט קומפלט זיכוי –בית תקע מאור 

3.7 
  

    48 פריט קומפלט  נקודת טלפון 

  
  

  :לטבלאות החשמל/תקשורתות הער
  , במפרט המכר.)5(טבלה  3.7ראה הערות כלליות לאחר סעיף .1
  ביצוע. יים לזיכויים לפנחסימתי קשורתתחשמל/ . מחיר המחירון2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      תאריך           חתימת הקונה     


