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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:

  *T,T :דגם

  ט',י' קומה:

  138,166 :(זמני) דירה מס'

 9,10 בניין:



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 

31  מתוך 2 'עמ  16.12.19תאריך: /  123 /מגרשTדגם  ט מכר למשתכן // מפר באר שבע -1פרץ בוני הנגב בפארק פרץ בוני הנגב /  / הבניהיכות ד לאמס
 

  

  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 T  ,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  שינה הורים,חדר  ,פינת אוכל, מטבח כניסה, חדר דיור מפלס כניסה:: בדירה  .4

  מרפסת שמש. ,מרפסת שירותימי, ם מדרגות פנרג ,)חת(מקל הורים חדר רחצה, )אמבטיהרחצה כללי (חדר  פרוזדור, כחדר שינה),

  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       

  ת החוץ של הדירה.וקירל החיצוניים ש םהניפ העוברים על 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 קיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ"     )1(        

  דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין          

  במרכזו של קיר החוץ;המצולע האמור  ור קורה אחרת יעביד יןלבכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה          

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

  רה.ידב יםסכום שטחי כל המפלסכל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה בדירה רב מפלסית יחושב ויפורט השטח לגבי   )ב(         

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

  המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט           

  – להתש" איו ואגרות),נת, תר(בקשה להיואם 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 סעיףשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה  )ה(         

  

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

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

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

  חניה:  6.2     

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

  : ___,לא מקורה מס'חניה  -      

  ת);המוצמד החניה ניה עם סימון מקוםחה חי(יש לצרף תכנית שט        

  המוצמד);ת המחסנים עם סימון מיקום המחסן יש לצרף תכני ש,כככל שנר( ,מ"ר ___ -כ: )2(בשטח, _____מס' מחסן   6.3     

  אין. :)3(דירתי בשטחמרתף   6.4     

  אין.: בשטחמוצמד לדירה גג   6.5      

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

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

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

         

  :םחישטהערות לחישובי ה        

  המצולע הנוצר על ידי הקווים מרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך של  ה; שטחת לדירהייצונחמרפסת  –" ת שמשפסמר"  .1     

  של קירות הדירה הגובלים הבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר       

  במרפסת.       

  הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה קה, לאו בחקורה בשלמות מחשופה ו/או  ,נהווהכ "שמשת פסמר"י מובהר כ        

  שיש בה כדי להשפיע על  להוהן מחוצה  הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום       

  .שיפת המרפסת לשמשח       
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  בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד כאשר קיר  ירות;פת שטח הקתוסבן בין קירות המחס הכלוא השטח הוא, שטחו של מחסן  .2     

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

  "מ; ס 20  בית החוץ בעוומתחת לקירתיאורטי בתוספת שטח  תףמרץ של ה, הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף  .3      

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

  ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף        

  יע במפרט המכר פהמו רחצבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יה; תותר סטפיקבה, את שטח הקירות התומכים כולל חצרשטחה של   .4     

  לבין השטח למעשה.       
  

  סטיות קבילות:  .7   

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

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

  לעיל. 4והערה  6.6כמפורט בסעיף  יותר       

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

  לעיל. 6-, ו5עיפים סב יםמשטח הדירה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר), המפורט 2%יעלו על        

   הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%עד  עור שליה בשייסט  ב)(     

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

      

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

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

 yosi@adcohen.co.il:לא"וד  
 

  

  , הדירה, ציודה ואביזריהההמבנ אור הבניין,ית  ב.
  

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

  .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית     

  .יההבנ תרבלת היקמועד לקפים ות, התוהתקנ שראליהי קןהת כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות  *  

        

  תיאור הבניין  .1
  

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

   אגפי. בר חדהבניינים יבנו במקביל או בשלבים לפי החלטת החברה. הבניינים ירשמו כבית משותף א. משותפת

     
  

  ;, הכוונה למגורים בלבד(*)דירות בבניין; דירות למגורים 1A :28בניין  ,ירות למגוריםד A: 29 ןבניי     2.1              
  

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

  אחר. רךצואו לכל  לעסק,      
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  עודה של כל קומהיייין וט הקומות בבנופיר – 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 קומת
  1 -  --- 

ת, וואמבחניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

חדר מים ו מאגר, מעליות גות,מדר יחדר

מתקנים ומערכות סנים, מח בות,משא

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

  

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים 

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

מיקומם הסופי של המתקנים 

ת יקבע וונהשוהמערכות בקומות 

  החלטת המתכננים.לפי 

 

    

  

  :Aין בבני  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  י או תיאורנוכי
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מיסעות,  חניות,  מגורים (דירות גן), 

, תומעלי, כניסה (לובי) תמעברים, מבוא

טכניות  ומערכותמתקנים , ותגדרמ חדר

 שויות.הרנים ודרישת המתכנ ילפ

  חצר משותפת בפיתוח

 (לשני הבניינים)

 1-8 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 2 9-10 (פנטהאוז)

דר ח, תומעליית, קומת מבואה ,יםורמג

מערכות טכניות לפי ו קניםתמ, מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 )9דירות דופלקס (כניסה מקומה 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  קומות כל ה סך
 - -- ---  ---  11 ריםלמגו

 (הראשי). נכלל הגג העליון לא מניין הקומותב 12  ותסך הכל קומ
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  :A1בבניין 

  

  

   :והבהרות הערות

  התכנון והבניה  קנותתה בתניין [כהגדרבלעת יא הכניסה הקובכניסות המה יזולבניין, יש לציין א אחת כניסהמ תריו ישבמקרה ש  )א(

  (בקשה להיתר)].    

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

  מותקנות. אלו גומחות בהם מערכותרונות ו/או חדרים ו/או אהקצאת לרבות  ים,ים סמוכמבנל גם באמצעותם   

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

  .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'    

  

  )ראשיים( משותפים תורגמד יחדר  1.4   

   עד למפלס הגג.ו מרתףס קומת ממפלורה קמ: דר מדרגותחאפיון כל ; 1 נייןבכל בות דרגהמ ימספר חדר      

   אין.: חדרי מדרגות נוספים     

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

  .יש, באחת בלבד :(*)שבתמנגנון פיקוד   .66,: בכל בניין מספר נוסעים לכל מעלית     

  .אין מר:שו עמדת  1.6   

  

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

  .1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 59בהתאם לסעיף  חב' הניהול          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 2 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

),  חניות,  מיסעות, דירות גן( םרימגו

מעליות, מעברים, מבואת כניסה (לובי), 

, חדר לרווחת הדיירים חדר מדרגות

), A,A1ינים במגרש (משותף לשני הבני

מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 (לשני הבניינים)

 1-8 מגוריםקומות 
3  

 )(בכל קומה

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,ריםמגו

 יטכניות לפ ומערכותמתקנים , ותמדרג

 יות.הרשונים ודרישת המתכנ

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 2 9-10 (פנטהאוז)

, חדר מעליותמבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 )9דירות דופלקס (כניסה מקומה 

  ליוןע גג
 ---  ---   (ראשי)

יות, מתקנים ערכות סולארחדר מדרגות, מ

טיות), לפי / פרותפותת טכניות (משוומערכ

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

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

 (הראשי). נכלל הגג העליון לא במניין הקומות 12  סך הכל קומות
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  :)(בכל בניין חומרי הבניין ועבודות גמר  .2

  
  .תו/או מתועשת ו/או משולב רגילה: שיטת הבניה; דס השלדית מהנכני תלפ הבניין:ד לש          2.1

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

   .1חלק  1004י מס' ישראל קןי תלפ סטי:ד אקווביד .1045 ראל מס'לפי תקן יש :תרמיבידוד                  

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

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

   .1חלק  1004 י מס'תקן ישראל פיל בידוד אקוסטי:     

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

   .1045י מס' ן ישראלתק פיל :בידוד תרמי .לפי הנחיות היועץ שיפועי ניקוז ואיטום:     

  ל קיר ימית שנפן פבדו ל מתועש,ובאם מכל .וב רגילהמתועשת בשיל קירות חוץ:  2.5

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

  הישראלי. ן התקניםבעלי "תו תקן  ירוק" של מכו והיי צבעי תקרות וקירות פנים :בשיטה                 

  :ץגימור קירות חו  2.6

  ו/או חיפוי קשיח דוגמאת קרמיקה. הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : יקריע ,פוי/ציויחיפ  2.6.1  

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

  מקומית.רשות העם ה וםיפויים בתאצוחלוקת ה , גווןוגשאי לשנות ס: האדריכל יהיה רחיפוי אחר  2.6.3  

  

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

  . 1חלק 1004הנדרש על פי ת"י  טיוסהשלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האק מהנדס נחיותה   

  .ו/או משולב, גובה לפי תכנון האדריכל ו בלוקן ו/א: בטוגובהר ומחו: (ככל שיש) סותמרפן רדה ביקיר הפ  

  

  ראשי: מדרגותחדר   2.8

ת גו, הבידוד האקוסטי לחדרי המדרלפי חישובי המהנדס עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת  2.8.1  

  .המעלית יבוצע על פי הוראות כל דיןו

, בעל "תו תקן חיפוי בשיפולים+ צבע אקרילי בצבע אקרילי עד תקרה גימור ,ת), שכבו 2( טיח :חומר: ת פניםקירו גימור  2.8.2  

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

  ם. יקנהתירוק" מטעם מכון  בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחחומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:     

צו צמנט לבן בהתאם לדרישות או טרארצלן או גרניט פו הים יהיו מאבן נסורמגורבניין המדרגות : ופודסטים מדרגות  2.8.3  

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

  . 2279בהתאם לת"י 

  .1142"י ם לתבהתא, ולב (לרבות מאחז יד)בנוי או מש אות : מתכ/ מאחז ידמעקה  2.8.4  

    רגות.דר המדחעות באמצ: (ראשי) עליה לגג  2.8.5  

  

  : ופרוזדורים לדירות קומתיתמבואה (לובי)   2.9

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

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

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

  .לןאבן נסורה או גרניט פורצ: ריצוףטיח מעל תקרה זו).                

  ).בלבד ר (צד חיצוניו: פח צבוע בתנרכותארונות למע : כמו מבואה קומתית .וזדורים לדירותרפ
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   :בכל בניין ראשית מבואה (לובי) כניסה  2.10

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

   צבע אקרילי ("בעל תו תקן ירוק").וח טיהקשיח יבוצע 

  או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנהוליסיד גמת פסינטטי דוין במל: טיח + צבע מרוח: תקרהר מוגי

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

  .למניעת החלקה

, בחזית 816ן ובניה ות"י ת התכנותקנו לומיניום לפיאויהיו בעלות חזית יסה לבניין מוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכנדואר ית ובית

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

  לבד).ר (צד חיצוני בותנב : פח צבועארונות למערכות: כמו מבואה קומתית. פרוזדורים לדירות

  מעט גומחות, ארונות חשמל, מים וכו'). יסיד (לת פולסינטטי דוגמ עצבוע בצב תקרה טיחקורות ו ים:פרוזדורים למחסנ

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

  התקנים.   ירוק" מטעם מכון  ןתקו סינטטי , בעל "תבמלבין צבוע בטון : גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה  2.11

    מטעם מכון התקנים. ן ירוק"תו תקעל "ינטטי, בסבמלבין בטון צבוע : חומר: קרהגימור ת  

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

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

   :חדרים לשימוש משותף  2.12

  .)יוים (ככל שיהחדר/ים טכני  

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

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

  שולב.מ אולן או פורצראצו טו אריחי קרמיקה א וחלק אוון מ: בטגימור רצפה  
  

   :הערות

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

    .הלמניעת החלק 2279רישות התקן הישראלי דל אםיהיה נגד החלקה בהת (בדירות ובשטחים המשותפים) בנייןבריצוף . 2
  

  

  בעלת פתיחה הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר  וזיגוג) אלומיניוםואה (לול המבכב בממשול: יש, ןייבנכל לדלת כניסה   2.13

  .)3.7.8, כולל אינטרקום (ראה סעיף שמן

, למילוט מחדר היתר הבניה)דרישות הרשויות ולפי  ומיניום מזוגגלאו א עפ"י תכנית (מתכת .: ישיןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה    

  רקע.מת הקות דרומי בקוגמדר

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

  .האדריכל תכנוןלפי  חומר וכמות, ,אורית :ים לשימוש משותףרחדת דלתות וחלונו .דלתות פח ים טכניים:/דלתות חדר   

    ן.אי  :בי קומתית לוודלת  2.15

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

  ן מתוך הדירה  מדרגות ולחצמנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר הו, מהבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קו               

   .בחדר המדרגותת  אור להדלק               

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

   אונפרד לכל מחסן, התקנת מונה או לחילופין  ,כל המחסנים למונה נפרד שלל חיבור הזנות החשמ :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

  .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יהמחסן  ו משויךי אלילמונה הדירת

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

  בניין/ים  גם רתוויש ןבבניי ימוקמו ו/או /ים סמוכיםן מוקמו בבנייות אשר ישרתו הבניין, אך ירכות משותפעמ נו(יתכ החלטת החברה   

  , בכפוף לאישור הרשויות השונות).סמוכים
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  פרטי זיהוי) –תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א'   .3
  

  גובה הדירה*:  3.1  

  .)בניהבתקנות התכנון וה (כאמורמ'  2.50-ת מפחו אל: גובה הדירה מפני הריצוף עד תחתית התקרה     

  מ'; 2.05 -מ : לא פחותדורזחדרי שרות ופרו בהגו    

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

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

  לינה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימשמ ותלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרהערה: *  

  ה המינימלי הקבוע על פי דין.מן הגוב יפחת פי התקנות לא קי דירה עללגבי חלהקבוע    

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

 )1(ירותר קחומ רתיאו
 )2(גמר קירות ותקרות

 )4(פויריחי חיות אומיד
 (בס"מ)

  )4(וחיפוי  )3(ףוריצ
ריחים (בס"מ)דות אימ

  ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

  בשקלים חדשים
 הערות

 מפלס כניסה

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

 .ךמשבהערות בהראה פרוט   אין )3(ראה  )2( ראה)1( ןובטי בטון, בלוק  חדר דיור

)1( וקי בטוןלבטון, ב  מטבח
בגובה  חיפוי לכל אורך משטח העבודה   אין )3(ה רא )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 

 .בהמשך תראה פרוט בהערו  ןיא )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון  אוכל נתפי

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה)1( בלוקי בטוןבטון,  רזדופרו

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

  חדר רחצה הורים
 (מקלחת)

)1( וןלוקי בט, בוןבט
הדלת משקוף לגובה פוי קירות יח אין )3(ראה  )2( ראה

רילי בעל צבע אקיח + ומעל ט פחות.ל
  "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.

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

 .ךמשראה פרוט בהערות בה אין )3(ראה  )2( ראה )1( בטון, בלוקי בטון חדר שינה

 ממ"ד
  בטון מזוין 

 לפי הוראות הג"א
 .בהמשךבהערות  פרוט ראה אין )3(ראה  אי מפרט הג"פל

  רחצה (כללי) חדר
 (אמבטיה)

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

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

 ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה בהמשך. ערות הב וטראה פר 

הערה  מעקה: ראה פרוט בהערות אין )3( ראה )2( ראה)1( קי בטוןובטון, בל שירותסת מרפ
 .בהמשך

 גרם מדרגות פנימי
בטון, בלוקי בטון או 

 )1(אחר
  ---  )6(ראה  )2(טיח  או אחר 

מדרגות ומשטחי ביניים ראה פרוט 

 משך.הב ותושאר הער )5(בסעיף 

  .2.6אה סעיף צוני ריר חיפוי/ציפוי קיח אין )3(ראה  2.6 ראה סעיף)1( בטון, בלוקי בטון מרפסת שמש 
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

 עליוןמפלס 

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

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ה רא )2( ראה )1( בטון, בלוקי בטון שינה יחדר

  נוסף רחצהחדר 
 מקלחת)(

)1( בטון יבטון, בלוק
הדלת משקוף חיפוי קירות לגובה  אין )3(ראה  )2( הרא

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

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

  .2.6ני ראה סעיף וי/ציפוי קיר חיצפוחי אין )3( ראה 2.6ראה סעיף )1( , בלוקי בטוןוןבט ש מרפסת שמ
 פרוט בהערות בהמשך. ראה גם

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

  דירתי מחסן 
  )שהוצמד(ככל 

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

סיד  הקרת אקרילי. גימור
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן
לפי החלטת  ות מחסןקיר עובי אין

 רההחב ממצג  /המהנדס.ליכהאדר
  לבחירת הקונה
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  לטבלה:והבהרות הערות 
  

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

. בידוד 1045ות בת"י ית לרבלוונטדה בתקינה הריאי. הכל בכפוף לעמס או בלוק תעשויה מלוחות גבס, בלוקי גבאלו תהיה  ותירשל ק

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

  . בטון" ע"י היצרן או בלוקים למים" ידי"עמם המוגדריבלוקים מהקירות 
באם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או  מ"ד לפי הנחיות פקוד העורף.במ .יםוונטיים הרלת התקנוודריש : טיחרותקי גמר  )2( 

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

  י. למכון התקנים הישראירוק" מטעם ת פנים יהיו בעלי "תו תקן קרות וקירותה עיכל צב : לבן.גווןצביעה בצבע אקרילי.    

  לבן. גוון: או חומר דומה. פוליסידבסיד סינטטי דוגמת יעה צב . ח: טיתמר תקרוג

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

  שאחת  דוגמאות/גוונים לפחות 3 - סדרות של ריצוף ו 4בין מ ירהלבחגו לקונה צלכל מידת אריח יו ניט פורצלן.אריחים מסוג טראצו, שיש, גר    

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

  שתציג וון/מידה, וגמא/גחת מדכש תעשה מארוה בחירת . ת שמשופסומר תת שירו, מרפסבכל הדירה למעט חדרי רחצהאלו.     

   החברה או הספק, שיבחר על ידה.    

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

, גרניט פורצלן. לכל שישו, טרצג , אריחים מסוR-11פת תא מקלחת רצובR-10 לקה ובדרגת התנגדות להחחקיקה הרלוונטיות הו נההתקי

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

על יבחר ש ה או הספק,רשתציג החבן/מידה, מדוגמא/גוו הרוכש תעשה מאחת בחירתלחדרים אלו.   שדרהנההחלקה לא תהיה פחותה מ

   .ידה

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

 בחירת הרוכש תעשה חשוף לגשם. ףז, ובדרגת ההחלקה שאינה פחותה לריצוויקנ המתאימים בגודלם ליצירת שיפועיניטרלי.  - בהיר 

  (במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים). פק, שיבחר על ידה.הסאו  החברהממבחר שתציג 
- כ במידותניטרלי.  –היא בגוון בהיר  ןמהת דוגמאות/גוונים שאח 3מבין לפחות  ת הרוכש. לבחיר- סוג א'. קרמיקה  חדרי רחצה: חיפוי  )4( 

   שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.מא/גוון/מידה, ת מדוגה מאחהרוכש תעש רתיס"מ. בח 30/60- כ וס"מ א 25/33

(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 ,ס"מ 20/50- כ וספותוכן במידות נ מידות דומות למפרטיע אריחים הבהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להצ ).יילקרא

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

  ים.ם סמוכ/חדרילחלקי בניין םים למניעת מעבר מיים הרלוונטילפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנ וטמיאוהנקזים באזורים רטובים 

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

ת לכל אורך וס"מ לפח 60בגובה    ר על ידה.ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחעשה תש וכניטרלי. בחירת הר –מהן היא בגוון בהיר 

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי  BI(מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת עבודה שטח המ

  טיח + צבע אקרילי.  ת:רומ' מעל הריצוף). מעל החיפוי ובקי 1.50הקרמי ועד הרצפה (גובה 

 בודדהאריח ה. שטח קבלן/היזם או טראצו לפי בחירת יט פורצלןגרנ וףריצ ,ס"מ 333/3 -כ במידותסוג א'. ): (ככל שנרכש ריצוף במחסן  )5(  

  מ"ר . 0.20 - עד כ
 ו/או כמו מת ריצוף בדירהגדום לוחות אבן טבעית ו/או קרמיקה (רגיל או פורצלן) ו/או לוחות טראצו. משטחי ביניי מדרגות פנים:  )6(

  לדה, לפי החלטת המהנדס.ו/או פויין מז רגות בטוןדבסיס המ האדריכל. ל לפי החלטתהמדרגות, הכ

  

  

   הערות:  

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

  ם מאלו שנבחרו ע"י החברה.ג, יםמוצרים שונים מספקים שונ  

עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת ה אלומיניום משולב ) מעקהבניהאחרת בהיתר  ענקברפסות (באם לא מעקות המוב עיצ – מעקה

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

  .ס"מ 2 -עד כ םכימוחללים סבין ל ומרפסת שרות, בכניסה לדירה, חדרי רחצה, ממ"ד – הפרשי מפלסים  

  האדריכל. תכנוןלפי  ,גובה/רוחב) ס"מ 20(עד  תקנותותר בגובה המ ) עדה(מדרג /מונמךמוגבה יתכן סף ג,/גביציאה למרפסות שמש  

  גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה.  - חיפוי קירות  

  חברה.לפי הו/או  ס"מ, 60 - ורות שאורכם פחות מפינות קמש ים בא ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  –פרופיל פינות בחיפוי 
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  טבעי, שהאבן היא חומר ...יש להביא בחשבון ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -המשותף/פרטי) בשטח ותקנויבעית (ככל שטאריחי אבן   

ים המשמשים במערכת חריהאגוון הלוחות או , בנוסף נאמר בתקן זה.... גידים והבדלי גוון ומרקם עלולים להיות בו נימים,ש

  .ברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקהחים שהארי ין הלוחות אובשוני בגוון  יהיה ן, ולפיכךזמה משתנה עם הרצפה 

  למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה. - ליטוש/הברקה  

   ו/או פלדה ו/או וןט) עץ ו/או בת המכרימון בתוכניתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסהחברה לה רבחותככל ( – , קורה/ותרגולהפ  

  ולב, מש  

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

  גרונג).(ת נוואזורים טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פי  

   לפחות. מ"מ 3של  וח בין אריחים (פוגות)וע מרביצו נדרש, קרמיקהובאבן טבעית  ריצוףנים לות התקלפי דריש – מרווחים (פוגות)  

  מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו   

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

  שצורף להסכם הרכישה). 

  :ארונות  3.3
 ,לתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של הכיורלול דיכון האר ח תחתון:בארון מט   3.3.1  

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

  . MDFקי הארון עץ מעובד (סנדוויץ') או אר חלקט. שיהיה מעץ די ןדוויץ'), וגב הארוץ מעובד (סנגוף הארון והמדפים יהיו מע                    

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

  הארון.    חתית של ת מניעת רטיבותלבחיפוי עמיד למים ס"מ ו 10-כ בתחתית הארון הגבהה (סוקל) בגובה של .פהרצסף ה           

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

                    5לבחירת הרוכש מתוך  .קהייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ידיות:יותקנו "פתרונות פינה".  ות הפינה של הארוןביחיד

  פנימי וגמר ציפוי וצגו ע"י החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה. י) שיניטרלן ואחד בהיר בלפחות (מהם אחד ל גוונים

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

     ספח ג'ראה נ י בעד ארון המטבח התחתון:לזיכו ירמח    

          

מאבן  ס"מ 2-מבעובי לא פחות  לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:אורכוולכל  חתוןארון מטבח ת למשטח עבודה מע

ם יילשועם ), לפי העניין  1,2 (חלקים 4440דרישות ת"י ל פולימרית (כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך), העונהטבעית או 

יותקן קנט  ף המשטחבהיק כיור.נה שטוחה של קהמשטח יותאם להת. ת בכל היקפםס"מ ביחס לחזית הארונו 2של  בהבלטה

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

  ה). בגין אי ביצוע ז יכוזי. לא יינתן הנדרש כולל אף מים בכל היקף המשטח

   תחתון, חלק ן המטבחלפי ארומידות: 

 3דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה   מגווןמתוך ירת הקונה בחל גוון:    

    ולא לוח בודד אחד). הבקהד. לוחות השיש/אבן קיסר יהיו ב)(אחד מגוונים אלו יהיה בהיר ניטרלי גוונים לפחות       

      

  אין.: ח עליוןמטב ארון  3.3.2  

  

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

  ס"מ לפחות.  80 אורך  ת:ודימ קוורץ (אינטגרלי) או שיש, לרבות מגרה/ות, דלת/ות וצירי נירוסטה.ניאו מחרס או       

  לפי החלטת  גוון: י יצרן הארון.ין לפמו מלו/א קהייפורמ :פנימיציפוי . קהייפורמצוני: ציפוי חי     

  החברה.     

     ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 
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              :הערות
  תושבמח ך הקיר (פינה ככל שקיימתדידה לאורמה ך.אור מטר 06.מטבח ארונות  של תחתוןארון  אורך מדידת   )1(

 הארונות המשולבים בתוך(למעט מקרר)  כיריים וכיו"בח, תנור, למדי המיועדים ליםל). חבאורך הארון םפעמיי

    זה. אוריה מתייחשבו כסטי המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. יכללו באורך הארונות
רונות המטבח איתכן ובקיר שבגב  ת בחשבון כיעל הקונה לקחנות המטבח וביצוע עצמי, וארר במקרה של זיכוי עבו  )2(

  ישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.פתח/י ג םקיימי
  תכנון הארון לצורך התקנה של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה.           )3(

ות במקומ ת ומדפים,תולד לרבות ,בשלמותו המטבח ארון לספק את המוכר על ,להתקינם שלא הקונה טילחה  -

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

  ברה תנחה את הרוכש.חשהד באחריות הקונה לדווח על בחירותו על פי הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועהכיור. 

  

  יית כביסה:מיתקנים לתל  3.4

  תליית הכביסה.רה למתקן ה ישימנו תהיה גישמפתח בקיר חוץ אשר 

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

  .מטר סה"כ 8 -לא פחות מכולל חבלי כביסה באורך של  ס"מ 120ל שי מלבאורך מיניאו מתקן מתרומם  ,ס"מ 160  

  מתקן שווה ערך לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת ( וה ערך בחצרן מתקן שושיותק: אפשר ת הגןולדיר  

   5מתקן יכלול לפחות ה. ירמגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות המבנה. המתקן יהיה יציב ומקובע לק  

  וניתנים למתיחה. UVרינת עמידים לקיים, ם יהיו איכותיס"מ. החבל 160של  רך מינימאליחבלי כביסה באו  

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

עלולה להיווצר הפרעה לתליית פריטי  הז רה: בחלל מסתור הכביסה יתכן ויותקן גם יחידת העיבוי של המזגן/ים, במקהערה

   .יבב במפרט המחיואך לא פחות מהכת םכביסה גדולי  

  

  

  

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

 ים: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברהערה  
  פות בהמשך.ת נוסראה גם הערו .נות התכנון והבניהמהנדרש בתק ופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחתחה  

  
  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

ץ (ע מרחו
ניום/ אלומי

מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /ציר(
רר/כיס/אחר)גנ

 ומידת כמות
   הפתח

 ב)/ רוח(גובה

/ (עץ חומר
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
כיס/חשמלי/אחר)

 מפלס כניסה

 כניסה

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  95/205- כ

 חדר דיור

1 

גגאלומ' מזו
  וטרינה,

 נגרר כ.ע.כ

 --- 

-- -  --- 

1 

 'אלומ אלומ'
  יגלילה חשמל
 כולל גיבוי ידני

 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

 --- 

 ---  --- 

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ --- 

ה חדר שינ
 1ים רהו

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 רר כ.ע.כגנאלומ' מזוגג

1 

 ידני הגליל אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ
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 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

ץ (ע מרחו
ניום/ אלומי

מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /ציר(
רר/כיס/אחר)גנ

 ומידת כמות
   הפתח

 ב)/ רוח(גובה

/ (עץ חומר
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
כיס/חשמלי/אחר)

  ממ"ד 
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א הג"
ציר (רגילה). 
 פתיחה חוץ

1 

אלומ' מזוגג

ציר רגילה או 
  כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

- --  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

 ורסיסים, הנגררת/ים, הדף גזנגד פלדה תיים, ת או שחכנף א
         לפי הנחיות הג"א. 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

ח. רחצה 
 הורים

1 

 הציר רגיל   עץ

1 

אלומ' מזוגג
  ויטנ

 (קיפ)

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  55/75- כ 70/205 - כ

ח. רחצה 
 )אמבטיה(

 

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  +)(קיפ

חלק קבוע 
 תחתון

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 -- -אוורור מכני

 --- 

 ---  --- - -- 

 ---  ---  --- 

ת סמרפ
  רותשי

1 
 הרגילציר  עץ

 --- 
-- -  --- 

1 
 כ.ע.כ אלומ' אלומ'

  155/85- כ  ---   80/200 - כ

 עליוןמפלס 

4חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 ניידגלילה  אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

5חדר שינה 

1 

 ציר רגילה ץע

 --- 

 ---  --- 

 --- 

- --  ---  --- 

 ---  ---  80/205- כ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  יגלילה חשמל
 כולל גיבוי ידני

 235/200- כ ---  235/200- כ

ח. רחצה 
 נוסף

1 

 הרגילר יצ  עץ 

1 

גגאלומ' מזו
  נטוי

 (קיפ)

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  55/75- כ 70/205 - כ

דירתימחסן 
  צמוד

 כלכ(
  )שהוצמד

  פח 1
י החלטת פל

 רההחב
 ציר רגילה

 --- 
 ---  --- 

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

  ---   ---   80/205 - כ
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  :ואחרות טבלהל ערותה

  אחר שצורף להסכם הרכישה).סמך מכר זה או במ טפרבמבטבלה,  צוין(הקיים בפועל רק באם 

ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית ינה עמידות למים ת תהילתורגילה, הד ובפתיחה 23לי מס' קן ישראם לתבהתאתות לבודות לד= עץ  דלת .א

סב לת (נטוי), ה משתפ= פתיחקיפ  פתיחה, וגס =רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ'  .ס"מ. 7הדלת בגובה 

: תריסים ,= כנף בתנועה אנכיתליוטינה גיה (כיס) בקיר, גומח נף ו/או לתוךכ= כנף נגררת על כ ניגרר כ.ע. = רגילה+ משתפלת, (דרייקיפ)נטוי 

= גלילה  .לאטימה מוגברת ם גומי בין השלביםטא ללבמילוי פוליאוריתן מוקצף כו(בעובי לפי הנחיות היצרן), עשויים פח אלומיניום  יםשלבי התריס

  . מלית, בחדר דיור)ה החשלי אחד, לגלינ(גיבוי יד ו חשמלית רצועה ו/אצעולפי מעלה, באמתריס נגלל כ

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

 .ירוד מערכת מיזוג האוכהכנה לתפקוס"מ  3ל רצפה עד ת פנים יוגבהו מעלה. יתכן ושולי דלתוות המצוינות בטבונחל

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

בעלי תו  ורכיביהם יהיונות החלו. כנון)או אחר לפי ת מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, "מ מ 4 (זיגוג בעובי םיהינמרווח אוויר ב זכוכית עם

צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי  ,EPDMללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי רים מקוריים, ובכואביזתקן 

 לכל במסילות :רשתות .ףפקוד העור לפי הנחיותפלדה, וג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים לון מסיהיה חבממ"ד  צרן.יה עםמתקין מורשה מט

 .אחת רשת לכנף כהכנה הבמסיל נוסף נתיב יותקן ,החלונות

 יותקןיס או חלון, רבתה מטבח באם פונה למרפסת שרות הסגורבחדרים סניטריים וב בחדר שרות, לקיר חיצוני בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .(לרפות רפפת כיסוי) מכניור אוור

יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע  יועץ האלומיניום. /אוו תכנון האדריכל עפ"י גוון, רופיל,פסוג  .יניוםם אלומעשויי ריסיםות החלונות והתגרמס .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/

 ל. האדריכ בחירתמומה ("חלב") עפ"י או ע שקופהבטיחותית ית וככז תותקן (באם יש חלונות), רחצה יבחדר .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה תכנוןאו רפפות קבועות, לפי /ו בדלת ו סבכהר מכני ו/אאוורוו/או ת חלון ו) יעשה באמצעמחסן ככל שנרכש( אוורור המחסן .ז

רכות עמ, )טלסקופית(פנורמית/ עינית הצצהף, טחון פנימי נוסר בסג  5044תואמת לתקן ישראל  ,יתרב בריח . דלת פלדה (ביטחון)דלת כניסה .ח

מ"מ  1.25בעובי של מגולוונת משקוף בניה מפלדה  .דירהת ומספר מעצור דל, תוןתח מברשת סף ,נעה ו"רוזטות"ית דיצילינדר,  צירים, מגן

 ת המוכר.רחיב לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי

  בטחון/אש.דלתות  ותקנוקרקע יתכן וי ניסה לדירות בקומתהכבאות, בכ לפי הנחיות רשות .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

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

 איםמתה עשצוני מתויציפוי חצבע או או פורמייקה ר גמג משקוף הדלת. רים יותקנו בהתאם לסו, קיים, אחר. ציחוזק, אקוסטיקה – יודפקת

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

 תאמבטיה / מקלח דריבח ד למים. עמיהתקנתו יהיה  . המשקוף לאחראטימה יכולל פס אם לדלתבגמר תומרי או עץ יולפ הלבשות בעל 23מס' 

גוונים לפחות  3מגוון דוגמאות שיוצגו לו מתוך לבחירת הרוכש מתוך  גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-והר/ צוי "תפוס פנוי" וצי דמומנעול סיבוב

 ק/ים שיבחר/ו על ידה.די החברה ו/או הספיל ע (אחד מהם לבן), שיוצגו

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועל הדיירים בקומה)את כלאמור לשמש  םו(בחר קומתי חילוץ המוכרז כפתח  בדירהובפתח "ד בממ -פתח חילוץ .יא

 יחה.הפתיחה וכיון הפת גסות בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבו
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 2 -ד גבוהים כת וריצוף הממ"הדלסף . חיצונית ,ררתג/נה אטומה, הנפתחתינה דלת פלדרחב מוגן היסה למדלת כנ :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 וטרים שונים,קב יםס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגל

 רוצתיור פתח האוורוליד ר קיג הע" ורף),ד העופיקלפי הנחיות (ר סינון אוי תמערכ התקנת פרוק.דיסקאות פלדה (פלנצ'), וניתנים לים בחסומ

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

פיקוד לכך ע"י ו סמכשהו הגורמים יפת ע"ואטימות נוס יקת תקינותדבהרוכש, יחייב י ע"רוקו יפלכן שרו ע"י פיקוד העורף, ואונבדקו תו והתקנ

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

 ל פיקוד העורף.הנחיות מעודכנות ש אםתוה

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב  ,"נטו"דות פתחים ות מיאינן מבטאו, ממשוערות בס"בניה  הינן מידות ,3מס' טות בטבלה המידות המפור – מידות .יג

 מסך ת/קירותינות/ חלונות/ויטרולתד של מלבני ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים וכגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  משלימים 

    נון והבניה.ת התכבתקנוכנדרש ם אלו ילפתח ממידות/שטח, לא יפחת יםלהמתקבודל הפתחים בכל מקרה ג .(לפי הענין)

  

  מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'   3.6  

  הערות לאחר טבלה זו)גם (ראה     
  
  
  

    מפלס עליון  מפלס כניסה

  מיתקן
םקומי

חדר רחצה הורים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

ר רחצה חד
  נוסף

  אחר

  כיור מטבח
  (בודדת/כפולה)

 

ת דומי
 (בס"מ)

 --- --- --- --- ---ה הערה (א)רא

 --- --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 כיור רחצה

מידות 
  (בס"מ)

 --- 40/50 -כ --- וןארמשולב ב 40/50 -כ ---

 א' ---  סוג
ראה סעיף 

3.3.3 
 --- א' ---

 --- ראה --- אין ראה ---   ₪זיכוי 

לנטילת ידיים כיור

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- --- --- --- ---  סוג

 --- --- --- --- --- ---   ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  (בס"מ)

 ---לפי מידות היצרןהיצרןידות פי מל ---
לפי מידות 
 היצרן

--- 

 --- א' --- 'א א' ---  סוג

 --- אין --- אין ןאי ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

דות מי
  (בס"מ)

--- 
הוראות כל דיןלפי 

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- 

הוראות לפי 
כל דין ראה 
 בהמשך

--- 

 ---  סוג
  ריצוף משופע

 לחת)מק(
 --- א'

 ריצוף משופע
 (מקלחת)

--- 

 --- --- --- אין --- ---   ₪זיכוי 
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    מפלס עליון  מפלס כניסה

  מיתקן
םקומי

חדר רחצה הורים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

ר רחצה חד
  נוסף

  אחר

קרים סוללה למים 
 ,כיור/חמים ל

מהקיר או 
  משטחמה

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

 --- א' --- א' א' א'  סוג

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

בטיה לאמ להסול
  למים קרים וחמים

 --- --- ---  (ה)סוללה --- ---  דגם

 --- --- --- א' --- ---  סוג

 --- --- --- פח ג'ראה נס --- ---   ₪זיכוי 

ללה למקלחת סו
  למים קרים וחמים

 ---  דגם
דרך -רב

)3אינטרפוץ דרך (
 (ה)או סוללה

--- --- 

דרך -רב
אינטרפוץ (

או  )3דרך 
 (ה)סוללה

--- 

 --- א' --- --- א' ---  גסו

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

ים מכונת כביסה חיבור מ
 לניקוזו

 --- --- יש --- --- ---

לשרוול בדופן חיצונית4"פתח
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

כולל תריס הגנה ומשקולת 
  סגירה והזנת חשמל

 --- --- יש --- --- ---

  כליםמדיח בורחיהכנה ל
ההכנה משולבת בניקוז כיור (

  )המטבח
 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- אין  (ברז ניל) רנק' מים למקר

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

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

  :ואחרות טבלהל ערותה

  ישה).בלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכבט יןצום באבפועל רק (הקיים 

גרניט/נירוסטה,  סילי קוורץ/קוורץ מחרס/רת הקונה, לבחי: ס"מ) 80/46 -ת כבמידו ו כפולהס"מ א 40/60 -כ ת(בודדת במידו חכיור מטב )א(

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

  ה.החלטת החבר

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

  .בעל צירי נירוסטה כבד פלסטי

כה ינות ומיטת תמיק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפחיזו בעלת, מ"מ הומוגני 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:

  ה אמאייל.מ"מ לפחות מצופ 2.5בי לופין מפח בעוזל מגלוון או לחימפרופילי בר

ז עם שיפועים לניקו 2279שטח משטח המקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין, בגמר העומד בדרישות ת"י  מקלחת:

  ח.המשט

ור, מידות ברז העבודה או הכימשטח ם על מישור והוא ימוק רבל,מע פרח: דגם: ח. לקערת מטב(כולל חסכם) סוללה למים קרים/חמים  ג)(  

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

  לן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה.ה/ קבהחברי שיוצגו ע" 1385

  , מידות ור משטח העבודה או הכיורעל מיש והם ימוקמו  יהפ ערבל: פרח/מ: דגםולל חסכמים)(כ כיור/י רחצהל, ם קרים/חמיםסוללה למי  (ד)  

וצגו ע"י החברה/ שי רץת האצרכשאחת לפחות תו סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -באורך כברז תהיינה: 

  .  דהקבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על י
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רים מיקס מהקיר הכוללת יציאה תחתית למיל' האמבטיה תקן סוללה מים חמים וקתו :באמבטיה :(כולל חסכמים) יםה למים קרים/חמסולל  (ה)

   זלף.ת ומחוס"מ לפ 60צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך 

 60ומוביל אנכי באורך חלקה טלסקופי ה מתכוונן, מוט הור שרשורי, מתלכולל צינניקל  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 

  דה.ם שיבחר/ו על יו/או הספק/י לןכשאחת לפחות תוצרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/קב רותסד 3 מתוךה סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחיר

יקל,דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי(ויסות מים לחמים/קרים בעזרת ידית ים יהיו בציפוי כרום נלמים חמים וקרכל הסוללת  -

  אחת)ויכללו חסכמים.

  .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת אסלה טיפתש ארגז/יכיורים והתקנת   (ו)  

  .: לבןעותגוון הקבו  (ז)  

  . והזנת חשמל ) וחיבור לקו דלוחין או שפכים2007אוג'  תיקון -(הל"ת ים חמים: מים קרים, מכונת כביסה כוללתהכנת חיבור למ  (ח)  

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

  : מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית.םם קרימי  )י(  

  למניעת  שעומדים בתקן ישראלי קבועותוש לרכ ת הרוכש, לבחור אוהחברה, באחריובאם אינם ממבחר  -אגנית/אמבטיה)קבועות רחצה (  )יא(  

  .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

  מישור משטח העבודה או הכיור. ם על ממוקה = קרי ברז פרח קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוולנשלף =   )יב(  

    ת ידית אחת. ים /חמים, בעזרויסות מים לקר (מיקסר) = מערבל    

  יאה, של מים חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.פוץ) = חלוקת כניסה/יצ(אונטר דרך- רב    

  יבש כביסה הפועל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות ש במיהשתמל בהעדר חיבור ליניקת אויר חם/לח, ממיבש הכביסה יש קונדנסר=) יג(

  עת ספק יודגש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדירה ריקון בעת הצורך. למניאיסוף המחייב טת כמים אל מיכל ליך הייבוש נפלהנפלטת בעת תה

  בסמוך למכונה.

  נדרטיות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו').ה הסטהקצ ותיש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכ  )יד(

לחת, ומחסום הקפי מפני גלישת המים, ת הדלוחין, שטח תא המקתאמת קוטר צנרמוי "גשם", ללא הון ראש מקלחת דמהאמור לעיל כגשינוי 

  פה.רצעלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז ב

  מתאימים כגון  לנקוט באמצעיםמונע החלקה, יש  ה כוללת חיספוספת האמבטיה אינהואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצ )טו(  

   קת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.הדב     

וק זרימת הגז במקרה של כיבוי לאלנית גנוןמנ)  ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים טז(  

  ל.להבה/ות הבישו  רצוני של          
  

  בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר ות בהערות לעיל יותקנויהם יש התייחסציוד ומתקנים לגב(מובהר כי 

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  , ברצפה, ניין)הב שותפים לכללמו(בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב  :אחר צורךל אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכ   3.6.1  

  וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש).  (מיקום יתכן מתזי כיבוי,האינסטלציה.  מהנדסקום וכמות עפ"י החלטת במי, וך לתקרהבקירות או בסמ    

   בין כבלי פיקודלהעברת גז ווצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזילמזגן מ ניקוזיה. לצלפי החלטת מהנדס האינסט ,מיקוםב ארון למחלקי מים    

  . מאיידלהמיועד יקום ועד למעבה, עד המהמיקום המי    

  

  הערה:    

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

  , כרת המבתכני ח יסומנורצפה, שלא בהכרבסמוך לקירות וו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,פסלים"או "ס" ותורעמודים או ק"    

  שונה מהתוכנית.תכנון יותקנו במיקום  ומנו ומאילוציאו שס    

   חיפת יתכן וידרשו ןהבניייש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה  ,בנוסף    

  ה.תחזוק גישה לצרכי ותם ויש לאפשר, אין לחסום א ביצוע פתחי ביקורת אלו שיידרת, ולכן בדירות בהם ביקור    

  

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

  .ר)מום המים (טיימגיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחירבות ל 579 הסולארית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי

  ל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן (טיימר) הכולל מפסק למערכת הסולארית וכול(דוד) המחובר ותקן מיכל אגירה לכל דירה י

  במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.

  קוצב ות חשמל והתקן מום המים באמצען לספק מים חמים באמצעות מערכת סולארית, יעשה חיא ניתין לד לדירות שלהם לפי הוראות כל 

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

      ציה.נסטלאימהנדס ה תכנוןעליון לפי 

  ).2007וג'תיקון א-סה (הל"תת. מכונת כבילחצה, אמבטיה, מק: 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.Pגול, פקס ת,: פלדה מגולוונחומר הצינורות: מים חמים וקרים  3.6.6

  : פלסטי.םשפכי: פלסטי, ןדלוחי   

   .יש: נקודת הגז במטבח ממקור הגז ועדה צנרת גז בדיר  7.3.6

  : יש.הכנה למונה גז לדירה  3.6.8

  

   הערה:  

ועד נקודת הגז הראשית  ת הגזהספקר צנרת גז בדירה ממקויכלול מחיר הדירה הגז בדירה, הינו לפי החלטת החברה. נק' מיקום   

  דירתי. וכן הכנה למונה גז  במטבח

, מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומים מונה פיקדון התאמות, ברזי ניתוק, ,רים, מאריכיםם עבור מחבל תשלוהדירה אינו כולמחיר   

הגז המורשית ע"י החברה לפעול ' ות לחבישיר קונהה עצמו לחיבור הגז, אותם ישלם נוספים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונה  

   הדירה. , כלולה במחירלסטי (הכנה בלבד)ושחלת בשרוול פנרת אספקת גז מצ בבניין.  

  

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

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

  מיקום

נקודת 
 ורמא

 קרהת /ירק
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 מעגלב כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;שורתנק' תק
 .וןנק' טלפ

  נקודות 3 כ"סה

  ר/ הערותאח

  מפלס כניסה

 לדירה כניסה
  מבואה או

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

  .קומתי/חדר מדרגות
  .רתיל דישמלוח ח -
ארון תקשורת כולל  -

   .שקע
  יהטלפוניה/טלוויזארון - 

 דיור חדר
  אוכל פינתו

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

וספת ת - ריס חשמלי ת
לת נקודת חשמל להפע

  התריס.

  פרוזדור

1  
(כולל מפסק 

  מחליף)
1  -  -  -  

 3בפרוזדור באורך מעל 
מ' או בפרוזדור הכולל 

נקודות  2פניית "ר", 
  ליף.מחמאור לפחות + 

  1  חמטב

6  
(אחד מהם 
כפול, אחד 
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

גן מהם מו
בדרגה 
  )רגילה

-  
  (יג) 1

  )(תנור
-  

עים, בתי מיקום השק
על התקע יהיה מ

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

לתכנון המטבח יותקנו 
שקעי כח נפרדים 

  למדיח, לתנור, למקרר

שינה  חדר
   הורים

1  
(כולל מפסק 

 ףמחלי
  ) רהלמנו

  

4  
(שניים ליד 

  המיטה)
-  1  1  

אינטרקום (נק'  -
  /דיבור בלבד)שמע

   רחצה חדר
  יםהור

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

ע בית תק(
  לתנור)

-  

צב זמן + התקן קו
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 
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  מיקום

נקודת 
 ורמא

 קרהת /ירק
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 מעגלב כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;שורתנק' תק
 .וןנק' טלפ

  נקודות 3 כ"סה

  ר/ הערותאח

  /ד"ממ
  ח. שינה

מנורה לפי 
הנחיות 

  פיקוד העורף
3  -  1  1  

פיקוד  תקנותלפי 
  העורף

  רחצהחדר 
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

ן + התקן קוצב זמ
דוד הכולל מפסק ל
עפ"י השמש במיקום 
  התכנון. 

  + אוורור מכני

  1  ת שרותמרפס
  (מוגן מים)

-  -  

2  
  מוגן מים

  (מכונת כביסה,
  מייבש כביסה)

-  -  

גרם מדרגות 
  פנימי

1  
(כולל מפסק 

  מחליף)
-  -  -  -  -  

  מרפסת
  משש

1  
  מוגן)(

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
כולל תריס חשמלי + 

מנגנון פתיחה מפסק + 
  דני.י

  וןמפלס עלי

  פרוזדור

1  
ולל מפסק (כ

  ף)מחלי
1  -  -  -  

 3באורך מעל בפרוזדור 
מ' או בפרוזדור הכולל 

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

  -  1  1  -  3  1  חדרי שינה

   רחצה חדר
  נוסף

1  
  )ים(מוגן מ

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
וד הכולל מפסק לד
עפ"י  השמש במיקום
  התכנון. 

  מרפסת
  שמש

1  
  וגן)(מ

-  
1  
  ן)(מוג

IP44  
-  -  

ס חשמלי + כולל תרי
מפסק + מנגנון פתיחה 

  ידני.

  מחסן
(ככל 
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 
החשמל הדירתי אליו 

  חסן.הממשויך 
חילופין שהזנות או ל

החשמל של כל 
ה המחסנים יחוברו למונ

משותף ונפרד 
או למחסנים בלבד, 

מחסן,  מונה נפרד לכל
המוכר ועפ"י  להחלטת

  בחירתו.

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  

(פקט הכנה 
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   הערות לטבלה ואחרות

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

 ים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד).(שני שקע חשמל רגיל. י הניזון מזרםלחיבור מתקן חשמל= "שקע" בודד  קע מאור (רגיל)בית ת )ב(

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  רד).ספר כל שקע בנפ(שני שקעים או יותר בפנל אחד, נ מזרם חשמל רגיל ניזוןה י,סושקע בודד עם כימוגן מים:  בית תקע מאור (רגיל)  )ג(

 מ"ר לפחות.מ 1.5וצע בכבלים יב

לכמות  ושאינם תוספתשל נקודות המאור (בתקרה או קיר), המצוינים בסעיף א'  תאור בלבד לאופן ההדלקה =ודת מאור הדלקה כפולהנק )ד(

 .א'מאור המצוינות בסעיף ה נקודות

 ודה/ות "כוח".ושאינם בהכרח נק ' במעגל נפרד),לי נפרד (כל נק"שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמ = מעגל נפרד ת תקעבי )ה(

 בדרגת הגנה גבוהה.בית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים או אחר=  IP44נה בית תקע עם דרגות הג )ו(
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ין מחשבים, ב –ודת תקשורת דת טלפוניה, נקנקודות ביחד (קומפלט) או לחוד וכוללות נקו 3= ב)(מחש שורתתקטלפון חוץ/טלויזיה/נקודת  )ז(

/אינטרנט. ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.  יבור לקליטת שידורי חח –טלוויזיה  נקודת

 .ולל כיסויכ 1מודול  55וקופסא  קשורת ועד נקודת ההכנה בקירוז התמריכ הנקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכ

 .)עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או לת פנים (לל אביזרי קצה לתקשורה/ות מלאות כונקוד(אינטרקום)= דת טלפון פנים נקו )ח(

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

קודת ההכנה מריכוז תקשורת ועד נ תקשורת (מחשב)הכנה לנק'  בלבד.") וחוט משיכה לצנרת ("שרוול באם לא צוין אחרת הכוונה"הכנה"=  )י(

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

 ן מים.כוללת שקע מוג נה לתנור חימוםההכ יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה.

דליקים/מכבים את אותה/ם , משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מניתנות להדלקה/ כיבויודה/ות מאור הנק =חליףמ )יא(

 מאור. נקודה/ות

 חיות החוק ודרישות מהנדס החשמל.ות הנבעקב 'יתכנו שינויים במיקום וסוג הנק )יב(

תחובר ישירות יריים. הנקודה תחת למקום המתוכנן לכארון המטבח, מקודת תלת פאזית בתותקן נפאזי=  וללת חיבור תלתבדירת מגורים הכ )יג(

 רתי.ל הדיהחשמח . הנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלו2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

  כר זה  או במסמך אחרטבלה, במפרט מק באם צויין כך ביותקנו בפועל רת בהערות לעיל (מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסו

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  לה רת לילתאות מנגנון שבובחדר מדרגות לחצן להדלקת אור  .יש: ת מאורוחדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקוד   3.7.1  

   יש. :קומתית במבואהה להדלקת אור צן מתוך הדירלח .יש הדלקת אור: לחצני יש. אור:גופי מ. קבועה                             

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

  י החלטת החברה.חר לפאו א, זמזם צליל: .לחצן פעמון: סוג:  3.7.3  

  שות הת"י., לפי דריטנדרט: ס: סוגאביזרי הדלקה/שקע  3.7.4  

לפי   מיקום:: יש בתוך הדירה (כולל שקע רגיל),דירתי ולוח תקשורת  לים)מודו 6-ת מקום פנוי ל(כולל השארתי דיר לוח חשמל  3.7.5   

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

                              כולל קוצב זמן.  : יש.חשמלישמש/מים,  שמל לדודודת חנק  3.7.6  

  .חיר הדירה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה)מאמפר. ( 3×  25אזי: : תלת פדירתי גודל חיבור  3.7.7  

  קומת, כולל לחצן לפתיחת דלת הכניסה הראשית במע דיבורש קוםינטר(א .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, מערכת אינטרקום  3.7.8  

  הורים).בחדר שינה  רדיבולשמע וופומית  ,הכניסה    

  ן.: איפת במעגל סגור (נפרדת)מערכת טלוויזיה נוס  3.7.9  

   לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי   3.7.10  

ין .  לחילופ)רות זהאשר תספק ש ציתערו -ויזיה הרבלחברת הטלור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות חיבו וללאר ללא ממי(     

ע"י הקונה  ש(ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  למספר בניניםאו  ןלבנייחת מרכזית אנטנת צל    

  מספק שרות זה).    

  :חריםא מיתקנים     3.7.11  

שת החשמל בור תלת פאזי ולרערכת תתאים לחימל הדירתית. הממערכת לניטור ולבקרה של צריכת החשכל דירה תותקן ב  -

  יפי החשמל המשתנים.זנת תערהאלית ותאפשר הישר

  :המערכת תכלול

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

  .יחידת תקשורת לשידור אלחוטיפאזי) תלת  לוח ור(שלושה חיישני זרם עב

  ה ברורה.ציג אותם בצורבצורה מקומית ומ עבד את הנתוניםלחוטי המקבל ומצג דיגיטלי א

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5במקום נגיש ובגובה  / במבואת הכניסהפנים הדירה בסמוך לדלת הכניסההצג יותקן ב

  ואת עלותם הכספית. קוט"ש) (ברת מצטבוה השוטפת נתוני צריכת האנרגיה

  .3.5תחים סעיף תריסים בטבלת פראה גם  ./יםליחשמ חיבור לתריס/ים  -
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  בדירה: מתקני קירור / חימום, .        4  

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

   לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר מיקוםאו ב המסדרון וא האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום      .1                   

  ;דירהה חלקי

                    המתוכנן וםהמיק בין פההרצ במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע      .2                   

   מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  עגלמ כוח שקע ,בההמתוכנן למע יקוםהמ ועד למאייד                            

  .בפועל מערכתה קנתלהת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                            

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

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

  .המעבים / ההמעב יקוםלמ ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

  ול:ההכנה תכל קרה זהעילי בממ"ד. במצע הכנה למזגן , תבו.       באישור פיקוד העורף6   

  מל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל. נקודת חש -                    

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

  "פ התכנון.מוצנע ומוסתר עבה יהיה במקום מיקום המע -                    

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

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

 כל את שתכלול ההדיר חלקי ליתרת ים/ לנים מפוצ/מזגןל הכנה בנוסף וצעתב ,כאמור אחת  מרכזית מיני תמערכ באמצעות

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

   .אין: מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין  4.3

    .: איןהפועל בגזתנור חימום     4.4

  (בחדרי רחצה). .ןמוג שקע כוללתה חימום לתנור דהנקו תבוצע. אין: הפועל בחשמל תנור חימום    4.5

  .אין: רדיאטורים    4.6

  : אין.קונבקטורים חשמליים    4.7

  .: איןחימום תת רצפתי    4.8

  : אין.מיתקנים אחרים    4.9
  
  

  
  רה, במחסן:ת בדיטיחוובסידורי כיבוי אש *  .5

  .: ישכש)(באם נר במחסן ."י רשות הכבאותדרש עיככל שי: הבדיר נקלרים):מערכת כיבוי אש אוטומטית (ספרי  5.1   

  .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: שןגלאי ע  5.2   

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

  ,ע"י רשות הכבאות דרשיי, ככל שעליהם ויי/ציפחיפות לרבו ,כיבוי ובטיחות אלו גילוי, סידורי* התקנת     

  ת.ר עקב דרישות תיכנוניוקנו במיקום אחו שיסומנו אך יות, ו/אכנית המכרבתו יוצגו הכרחלא ב      

  

  עבודות פיתוח ושונות:  .6

  חניה  6.1  

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

   ;איןפרט): (ל יות במקום אחרחנ . או בפיתוחו/ המרתףבקומת חניות כל ה                                

  כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, רטית/משותפת)חניה לנכים (פ  6.1.2     

   ת תג נכה רשמי נספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה (עם הצגוח וב/פיתבהחנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סבי               

  וגם לדייר שאינו נכה. הבנייניםנכה, בין כלל דירי    התחבורה), ובהעדר רוכשמטעם משרד                                

  : יש.כת תאורהמער .ריכלאדלפי הנחיות ה, / אבנים משתלבותמוחלק בטון חניה לא מקורה: גמר רצפת  6.1.3    

  יש.: גישה לחניה מהכביש  6.1.4    

  ית המכר.פי סימון בתכנ: למיקום לפחות. אחת: יות לדירהמספר חנ  6.1.5    

   אין. :לחניהבכניסה ם מחסו  6.1.6    
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  פיתוח המגרש  6.2  

   אתמבו ברוחב לפחות[ מרוצף יהיה  כניסה שביל  .יןינבכל ל יסהכנעד למבואת ה שבילים/חיצוני רחבה תתוכנן המגרש בתחום                               

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

  .אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית: בטון/ גרנוליט/ מר גמרשבילים: חו  6.2.1    

  .ניתן בעל גוון בהירככל ההיה י הריצוף : בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית.: חומר גמר/ מדרגותשבילים  6.2.2

  במים בהתאם  גינון חסכוני כל הפיתוח)י תוכנית אדרי(על פ .יש :צמחיהנית  מצורפת). ל פי סימון בתכ(ע.יש: חצר משותפת  6.2.3     

   להנחיות משרד החקלאות.                                

  ם בהתאם ש. (על פי תכנית אדריכל פיתוח) גינון חסכוני במיי יה:צמח .) (על פי סימון בתכנית מצורפתיש. : משותפת חצר  6.2.4    

  ת.ות משרד החקלאולהנחי

  . )לא מגונן וללא מערכת השקיה לשטח ונההכו, לפי תוכנית המכר (חצר :חדריציאה לחצר מ; יש: ת הגןוה/צמודה לדירחצר,   6.2.5    

  יעשה ע"י הרוכש בעת ם משולי הבניין )מי קתלהרח( : סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיותהערה      

  . הגינה הפרטיתסידור        

  ,שוחות וכו') צנרת,מרזב/ים, (, חלחול ביוב ומים/ות, גז, יתכן גישמה: ות גןה/לדירבחצר הצמודה  מערכות משותפות, פירוט  6.2.6    

  ).רמכושלא בהכרח יוצג בתוכנית ה ןהעניי (הכל לפי כיבוי קשורת,תחשמל,       

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

  שויות. פי היתר הבניה ודרישת הרלחומר: : מגרשות של ה/דר בחזיתג  6.2.8    

  .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע       

  אין.): בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת (  6.2.9    

  

  משותפותרכות מע  .7

  מערכת גז:  7.1  

  וכנית המתואר בת ובמיקום ,הגז בתאום עם חברת, קרקעי -גז תת י/צובר באמצעות סידור מרכזי ז:הכנה לאספקת ג    7.1.1    

  ת הנאה וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. עפ"י דרישות הרשות ו/או המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה      

   נרת הגז ותחזוקתה.נחת צלה       

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

  ;יש :מרכזי לדירה ממקורת גז צנר  7.1.2    

  ).3.6(סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. צנרת אספקת גז בתוך הדירה  7.1.3    

  

  :סידורים לכיבוי אש  7.2  

  יחות.רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבט לפי דרישות :דרגותדרי מץ בחלחמערכת להפעלת   7.2.1    

  יועץ הבטיחות. רשות הכיבוי והנחיותשות לפי דרי :וריםבמבואות/פרוזדשן מערכת ליניקת ע  7.2.2    

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

  ועץ הבטיחות.יבוי והנחיות י: לפי דרישות רשות הכלרבות ארגזי כיבוי ותכולתן כיבוידות עמ  7.2.4    

  הבטיחות. שות הכיבוי והנחיות יועץר לפי דרישות :גלאי עשן  7.2.5    

  

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

  אות.מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכב פרטיים, או                
  

  י והנחיות יועץ הבטיחות.רשות הכיבוות לפי דריש: ת מרתףבקומרור מאולץ אוו  7.3  

  אין.: (להזנת הדירות) מערכת מיזוג אוויר מרכזית  7.4  

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

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו רהדוא תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1ירה, כל דל :תיבות דואר  7.6  

  .816 י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל ו א , בנייןכל ל                    
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 : מיתקנים אחרים  7.7  

   /ים לשימוש כללחדר משותפים), בחלקים(תאורה  מאגר מים, מערכותשנאים,  ח., מים תשאבוה ומיקמערכות סנ    

  תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  נים סמוכים,יין ולטובת בניבבני הדיירים    

  

  חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

  ות המקומית.לפי הנחיות הרש: חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשימונה מים ; : ישימרכזם חיבור לקו מי  8.1   

  יש. מרכזי:חיבור לביוב   8.2   

  לא כולל התקנת מונה.; יש. בהתאם להוראות חברת החשמל ,שמלחיבור הבניין לרשת הח  8.3   

  .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל היתר): לא קשה לה (בניתכנון והבבהתאם לתקנות ה :הכנה לחיבור הבניין לרשת הטלפונים  8.4   

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

   עלעבודות שביצועם בפובמחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תפיתוח כללי הגובל במגרש  8.6   

  ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.יעשה     

   ).לפי היתר בניהם טמונים או אחר (מכלי .יש: שפהקן/ים לאצירת אמת  8.7   

  .שות המקומיתהר ע"י: פינוי אשפה    

    

  רכוש משותף  .9

  :תיאור הרכוש המשותף  9.1  

  .באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר: מקומות חניה משותפים    9.1.1     

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

  בחברה. לפי החלטת: ותאינם צמודים לדירמחסנים ש  9.1.3     

  .: ישלובי) בקומת כניסהמבואה (  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; תמעליויש; : פיר מעלית  9.1.7     

  יש.: י מיתקנים על הגגלק התפוס על ידהח פחות: לשותףגג מ  9.1.8     

  ממ"דים. -חבים מוגנים דירתייםיש מר אין. :ממ"ק/ מקלט  9.1.9     

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

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

  כל דין.  מוסמכת על פי אחר שתדרוש רשות וכל מיתקןמים  מאגר             

  .; יששטח ללא גינון : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר  9.1.12     

  מסומנים כרכוש משותף הט זה, במפר חריםא כמפורט בפרקים: מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף  9.1.13     

  בתוכניות המכר.      

  

  ש המשותף:ין להוציאם מהרכושא )מיםיבאם קי( חלק/ים  9.2  

  ט)., (מילוי מדרגות/חדר  9.2.1    

  קומה טכנית.  9.2.2    

  גישה לחניה משותפת.  9.2.3     

  לובי בקומת כניסה.  9.2.4    

  לובי קומתי.  9.2.5    

  על הגג. המשותפים)( תקנים השוניםל המיות ארגגישה מחדר מד  9.2.6    
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  חדר מכונות.חדר מדרגות אל גישה מ  9.2.7    

  .(משותפים) בי קומתי לחדר/ים טכני/יםמדרגות או מלוגישה מחדר   9.2.8    

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

  .מעליות  9.2.10    

  דירות).נים במוג יםיש מרחב -(אין .ממ"ק /מקלט  9.2.11    

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

  ףבית משות  9.3  

  חוק המכר דירות), המוכר דירה בבית משותף או בבית  –(להלן  1974 – דכר (דירות), התשל"לחוק המ 6עיף בהתאם לס  (א)    

  של התקנון המצוי  ת מבטל או משנה הוראהל הבייל עהחהמיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו ל       

  אותו עניין; ואלה העניינים: עלהמכר פרטים  לצרף לחוזה כלול במפרט אויים להלן, חייב להעניינים המנו יחסת לעניין מןהמתי       

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף;  )1(       

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;  )2(      

  אליו; ות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשרהשתתפור היעש  )3(      

  ית המשותף;ות בדבר ניהול הבסדרי קבלת החלט  )4(      

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

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

  המשותף.  ן יחולו על הבית לגבי אותו ענייהתקנון המצוי  שהוראות       

  המשותף הצמוד לדירה:שיעורו של החלק ברכוש   9.4

  כל של  טח) לש5יהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה (כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף   

   ל ידי כל רשות כפי שיידרש ע שום הבית המשותף,אחר הקשור ברי זה או בכל פרט , זאת בכפוף לכל תיקון ביחסיחידות הדיור בבניין   

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

  ).6א' סעיף פרק  ט זהפר(כהגדרתם במ

  ית:סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הב  9.5

  .1969 -מקרקעין התשכ"טי הקבוע בחוק היהיה על פ  

  :הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליוור ההשתתפות בהוצאות שיע  9.6

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

חזקת ת הקבועות של אי ברכיב ההוצאובתשלום חלקן היחסיחויבו א יעשה בהן שימוש בפועל כר ולהמו דידירות שהחזקה בהן תהיה בי

ת בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור מתשלומן ל מתשלום רכיב ההוצאוף בלבד, להבדיהרכוש המשות

  ון המצוי.בתקנ אמורכ ביחס לדירות האמורות, וזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן
  וש המשותף):או שיוחזרו לרכ/החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (ו  9.7

  כניות המצ"ב ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתכוש המשמהר יוצאו, בהסכםזה האמור בעניין מבלי לגרוע מ       

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

  עתה של החברה.רכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביים מהמוצאש מקומות החניה שבתחום המגר .א

כל השטחים שהוצאו מהרכוש וכן החברה.  יעתה שלשבבית המשותף לפי קבוצמדו לדירות מהרכוש המשותף ויהמחסנים יוצאו  .ב

  המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף.

  עיל).ל 9.2.9ף עימרפסות וגגות (למעט החלק כאמור בס .ג

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

 ין עיר נוספת החלה ו/או שתחול על       יניות בני התב"ע, ולפי כל תכנייה במגרש לפו ו/או יאושרו לבהבניה אשר אושרכל זכויות  .ה

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

לות המוכרת שבבע המחסנים לתאוצמדו החניות וסנים לדירות, ירישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחשבעת ככל  .ו

  פורט לעיל.כמ

   ____________      ____________      ____________  

  חתימת המוכר        תאריך              חתימת הקונה          



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 

31  מתוך 26 'עמ  16.12.19תאריך: /  123 /מגרשTדגם  ט מכר למשתכן // מפר באר שבע -1פרץ בוני הנגב בפארק פרץ בוני הנגב /  / הבניהיכות ד לאמס
 

  הבית המשותף.יגות ולנצה מסמכים נוספים שיועברו לקונ  נספח א'
  ואזהרות.הערות כלליות   נספח ב'

  .אות זיכוייםטבלח ג'       נספ

  

  בעלי הדירותרו לקונה ולנציגות נוספים שיועב מסמכים – 'נספח א

  

  תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:  10.1   

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

  ף בקומה.המשותסימון הרכוש  הכוללת 1:100 -ן מה מידה לא קטמצאת הדירה בקננית הקומה בה נתכ  10.1.2     

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

  ש המשותף ללת סימון הרכוהכו 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מלשות; קומות מת מפוקומו/ תכניות קומת כניסה  10.1.4     

  .1:200לום מוקטן לקנה מידה בצי אלו ניתן לצרף צמדים; תכניותשטחים דירתיים מוו      

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

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

  וגינות צמודות.
  

  בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור וכרלכל המע ושימוש קהו הוראות תחזוסירת הדירה יינתנבעת מ  10.2   

  חוק המכר דירות בעניין:     

  .ימורםעל גה פעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדיר  (א)     

  וויר, ערכות מיזוג אממערכות בטיחות, ת בדירה לרבות השירות המותקנו תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות  (ב)     

  לקטרומכניות וכיוצא באלה.מערכות א      

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

  צירת קשר.ספק ומספר טלפון ליקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/תהמו רכותמעמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ו  (ד)     
  

  של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  )1( ה בבנייןרה הראשונלו נמסרת הדי ר לרוכש דירה אשרהמוכר ימסו  0.31   

  ן:ענייבהמכר דירות פי חוק  הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על    

  .עולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורםפ  (א)     

  מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג קנות בבניין לרבות השירות המותת ה מונעת של מערכוה כוללת ותחזוקתחזוק  (ב)     

  באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי      

  ות.נדרש אם ,ותאפיון ביקורות שוטפות ותקופתיתדירות ו  (ג)     

  ירת קשר.ספר טלפון ליצמות יצרן/ ספק ומבמבנה, לרבות שרכות המותקנים מפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומע  (ד)    

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

  חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות נסטלציה סניטרית, של אילבד ב ות) למערכות המשותפAS MADEתכניות עדות (  (ו)     

  ב ולפיה על רוכש הדירה האמור האמורים הנחיה בכת יצרף למסמכים המוכר ה ובפיתוח.טרומכניות במבנומערכות אלק      

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

  

  

  

  

  יראו החברה  לעיל, 10.3בסעיף הגימור כמפורט מערכות וחומרי לקבל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של ה הראשוןרוכש רב הס )1(    

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

  בבניין).        
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  רות כלליות ואזהרותהע – ח ב'ספנ  

  הערות כלליות למבנה ולדירה  

  

 .נכונים למבנה ולדירה, התאמות ותוספות הבוצעו שינויים בצו מכר דירות),בסיסי (כלשונו ה בטופס המפרט .1

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

חת בכבלים ו/או צלכנה לטלוויזיה ניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבניין מתקן הנה בבלאנטן החברה תהא פטורה מחובת התקנת מתק .3

 ן.להוראות כל די פוףלווין, בכ

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

שינוי כדי לגרום ל בהן כגון אלה, שיש ות ו/או פעולותות שתילה ו/או הריסה ו/או בנייה ו/או התקנת מערכפעול עקב געעלולים להינזק ו/או להיפ

 ון שינוי ניקוז ו/או פגיעה באיטום המרתף או כדומה. קרה על מרכיביה, כגבמצב הת

ה מטעם המוכר. החצר כולה או חלקה סטלציהאינס במיקום שייקבע ע"י מהנדהקונה מודע לכך שבחצר הפרטית תהינה שוחות ביוב וניקוז  .5

ד שלא לפגוע באיטום המרתף וכן חר. על הקונה להקפיפרלייט ו/או אס"מ טוף ו/או  30ילוי המינימלי חניה. עומק המ נמצאת מעל מרתף

צמחיה  שתילתאי  ק,, לרבות אך לא רמתחייב הקונה לאפשר תיקונים במערכות המשותפות (אם יש) אשר עוברות בחצר הפרטית כאמור

 .חרקים למניעת קינון יבעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס תקופת

ייתכן מעבר מערכות מים, ו'), אינם בהכרח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן ים, קירות בטחון וכם, קירות נושאשלד הבנין (עמודימערכת  .6

י הודע לקונה, כ מוקדמת. בדיקהינוי (הריסה, פתיחה, וכו'), מחייב כל ש לכן ת.חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצו ביוב,

או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין יקום שונה, כמסומן הים שונים ובמו/או אופקית, בגבתועבר אנכית 

רת הל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, מנת חשמצנר ם,נרת מיצהמשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: 

פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, ים, וחצרות, בחניה בדירה, המחסנ , תקשורת וכדומה,וי חשמל, טלפוןא. ואוורור, קומ.

בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת כוסו ור יאמבקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/ למצויין בתכניות, לפי החלטת היועצים הטכניים. מערכות כ

 ן עוברות.ובה החלל בהן הוישנו את צורת ו/או ג

וכן התחמצנות מינרלים (ברזל)  ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,ות טבעיות כגון: היתכנו תופעלתקנים, ובכפוף חיפוי טבעית, בריצוף ו באבן .7

 .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

ינות לא יבוצע קיטום פו/או שיפולים  בחיפוי קירות. (פוגות) במידות לא פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםוחים מרו שובחיפוי ובריצוף יע .8

 .)(גרונגים

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

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

כלים אלו כאמור ל המינימליים הגישהשות ובמרווחי פגוע במידות הנדרעלולה להחזקה, לאחר קבלת ונה החלפת כלים סניטריים ע"י הק .11

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

כלל הבניין.  ואוורור, המשרתיםת ומעברי צנרת מונמכות, קורו יכול שיהיו תקרות רכשו ע"י הדייריםשי שקיימים), (ככל סניםמחב .12

 ונפרד למחסנים בלבד תעשה  מהרכוש המשותף הזנת החשמל למחסנים

אך לא  ליצור הפרעהולים ועל ללשל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים הח מםמיקו  .13

 פחות מן הקבוע במפרט.

) Aהרעש שלהם לא תעלה על ( ביחידות עיבוי שרמתעשה שימוש רק ויר ע"י הקונה, ירכות מיזוג האופקו ויותקנו מעבאם יסו .14

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

 .נחיות יועץ האקוסטיקהה

או במראהו או  /או הפוגעים בחזיתוני של הדירה וי הנוגע לצד חיצוט לבצע כל שינוליו איסור מוחלהקונה מצהיר שהוסבר שחל ע .15

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

 לות כגון אלה,ו/או פעו ן דירותקירות הפרדה בישקועים בתוך  ,פלזמה וכד' T.Vמסכי  רמקולים, רכות, לרבות התקנתנת מעהתק

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

 יהיו בגין פעולות ושינויים אלו.נות שלתלוו למוכר לא תהיה אחריות כלשהי לנזקים

פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו  רמו לחומרי הבניין,זק כלשהו שיגנאובדן, מחסור או אחריות כלשהי ללא יהיה אחראי מוסכם כי המוכר  .16

רים ו/או ביצוע העבודה החומ לטיבל כל האחריות בגין אלה כול ,ע"י הקונה לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם בדירה ובין לאחר מכן

 על הקונה בלבד.פות הנ"ל תחול הפריטים והאביזרים והתוס,

וף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת המוגן, באופן תכ חביש לאוורר המרחשוב להדגיש כי  .17

 .דמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןטן האק מבופבאגרגטים (חצץ), המ אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 
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את כלל הדיירים בקומה בעתות חרום לצורך מעבר ץ חיצוני אשר ישמש לון/ דלת חילובבניין, ימוקם ח דירות בכל קומהיתכן ובאחת מה .18

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

 / דלת החילוץ.המעבר בדירה אל חלון

גינות, ות את כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון: מערכות אחרות המשרתב או צנרת או יתכנו שוחות ביו הודע לקונה, כי .19

 עצי הפרויקט.י ויותכננמ חניות, מחסנים, ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת

רת, השייכים לכלל כד') וכן פתחי ביקוביוב, ניקוז ורות צנרות (מים, עובניה, יתכן ואו המחסן או החדירה, ה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, .20

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

בהתאם ן שטח המגרש, ו במגרש ועל חשבווב וכד') ימוקמ, טל"כ, גז, בית) עירוניים ושוחות של מערכות השונות (חשמל, בזקגומחוים (לרפי .21

 וח שיאושרו ע"י הרשויות.לתכניות הפית

לתכנון ובניה ומית המק דהאישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הועבתכנון והי גז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי /מיקום צובר .22

 .ומשרד העבודה

 ום לשקיעות בריצוף זה.משתלבת" עלולים לגרבאריחי "אבן  י נסיעה המרוצפיםרים ואפילו דרכעל שבילים, מעבברכבים כבדים נסיעה  .23

מות החניה ת מקומכמוע והכל מבלי לגרויתכנו שינויים במספר מקומות החניה בפרויקט ומיקומם בהתאם לצרכי התכנון ו/או אישור הרשויות,  .24

 הכלולה בממכר.

 .עייםרתפי חניה תת קרקמני (גפ"מ), למונעים בגז פחמיאסורה הכניסה לרכבים המ .25

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. בגז פחמימני (גפ"מ),ן ו/או לאחסן כל מתקן המופעל ל איסור חמור להתקיבנוסף ח .26

וצי התכנון, בהתאם לאילים, ייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופייים וסופ נםגבולות המגרש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אי .27

 שויות.הר יצוע ולדרישותהב

חתימת החוזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כבר סר ספק במידה וטרם למען ה .28

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

 ירת הקבלן.החלפה בעקבות בח בחירה או

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

 
  ,לבין המפרט לעיללן:"ההוראות") ו/או המכרז (לה הקוגנטיות הדיןהוראות ה בין הוראות החוזה ו/או סתיר ה שלקרבמכמו כן-

  . ת.תגברנה ההוראו
 

  ____________________  

  

  

  

  

  



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 

31  מתוך 29 'עמ  16.12.19תאריך: /  123 /מגרשTדגם  ט מכר למשתכן // מפר באר שבע -1פרץ בוני הנגב בפארק פרץ בוני הנגב /  / הבניהיכות ד לאמס
 

   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו
  
  

  הערות מיוחדות

   08.12.2016  -  10משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה ב של מחייה במפרטאלו הינם אך ורק הנדרשים  ריכוז זיכויים .1

  . כוללים מע"מ להלןחירים הנקובים המ .2

ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/ הקבלן אלו  להודיע לחברה/קבלן, על רצונו  לנצל זכותו לזיכוייםון שעל רוכש הדירה המועד האחר .3

  .ביום החתימה

  תתקבל כוויתור לזכותו זו על פי כל דין.אמור ה עדמוהדירה עד האי הודעת רוכש  .4

ו/או גורמים לעיכוב ו פוגעים בבטיחות וק ובתקנים ו/אבח, דרישת הרשויותבם שאינם עומדים יאושרו שינויי פק יודגש כי לאלמניעת ס .5

  בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.

נת , התקספק החברההרוכש (הדייר) להתקשר עם ספק מטבחים אחר שאינו  בחירת,ום נימטבח המתוכנניצול זיכוי בגין ארונות ה .6

  חשבונו. ובאחריות הרוכש ועלמסירת הדירה, ר לרוכש רק לאחר המטבח תתאפש

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

  במפרט המכר.מהאמור  כוילזיל מימוש זכותו לחוק המכר לענין הודעת רוכש ע 6כמשמעותו בתיקון  ריט"הפת קנהת"

  ספח זה ושאינו מצוין במפרט המכר, לא ינתן כל זיכוי בגינו.בנ ט מתומחר לזיכויפריה של ציון במקר .8

ימת החברה/ המוכרת הקונה על , בחתה זובלמימש הקונה בפועל את זכותו לזיכויים, מהפריט/ים המתומחרים והמפורטים בט .9

  המכר.ם מוסכמים במפרט כאמור כשינויי יים שבצע הקונהנספח זה, יראו השינו
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  : קראמ

  יחידה.  - יח'

  מטר מרובע.  - מ"ר

    מטר אורך.  -מ"א

  חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  - קומפלט

  פריט אחד בודד.  -פריט
  

  י בלבדזיכו בגיןר מחי - נושא: ארונות מטבח, רחצה
  

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

' בש"חליח
 "כסה כמות

3.3.1 
תון/עליון, כולל ארון תח( מטבחלכלל ארונות הזיכוי 

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

 5,812 ---  ---  ---   קומפלט

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי), לפי לליכחצה דר רבחארון רחצה (

 כר.התיאור שבמפרט המ
 600 ---  ---  ---  קומפלט

  
  

  י בלבדמחיר בגין זיכו -יםרברבות ואביזרנושא: קבועות ש
  

  
  הערות:

  כל המחירים כוללים זיכוי פריט+ התקנה.  .1

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 פריט ומפלטק ר.מכסוללת ברז לכיור רחצה,  לפי התיאור במפרט ה 3.6

   126 פריט קומפלט ר במפרט המכר.סוללת ברז לאמבטיה,  לפי התיאו 3.6

3.6 
ור במפרט ,  לפי התיאנטרפוץ)(אי רז למקלחתסוללת ב

 המכר.
   102 פריט קומפלט
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  יםובמחיר בגין זיכויים/חי - נושא: חשמל/ תקשורת
  

סעיף 
במפרט 
 המכר

  תיאור
 חומר/
  עבודה

  יח'
מחיר ליח' 

 ח בש"
 סה"כ כמות

3.7 
  

   72 יטפר קומפלט כויזי –ר קיר/ תקרה נקודת מאו

3.7 
  

   78 פריט קומפלט זיכוי –תקע מאור בית 

3.7 
  

    48 פריט קומפלט  נקודת טלפון 

  
  

  :לטבלאות החשמל/תקשורתות הער
  ), במפרט המכר.5טבלה ( 3.7עיף ס .ראה הערות כלליות לאחר1
  צוע.יכויים לפני בימתייחסים לז רתחשמל/תקשו . מחיר המחירון2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      תאריך           חתימת הקונה     


