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  585108650בע"מ ח.פ.  אחים פרץפרץ בוני הנגב 
  
  

  08.12.19ן: ך עדכוירתא
  
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 4 מס' חדרים:

  B,F,H דגם:

  קרקע קומה:

  88,89,100 :(זמני) דירה מס'

 7,8 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               

  הדירה.אור ית  :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               
  ן הבנייה.ל מתכנכיפרטי אדר  :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 

  דלתות, חלונות ותריסים. רשימת ,)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 
  .)5.1-5.3טיחות בדירה, במחסן (אש וב יוסידורי כיב  :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 במרולאוורור מא   :7.3 ףסעי    
  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 
  .ףתורכוש מש  :9סעיף 

  ).9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף (ית   :9.1עיף ס    
  )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.  ולהחלטות בדבר ניהסדרי קבלת  : 9.5סעיף     
  שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.   :9.6סעיף     
  החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.   :9.7סעיף     

  
  נספחים

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

  נספח ג'   טבלאות זיכויים.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  , ג'ב'ם א', נספחי

31  מתוך 3 'עמ 08.12.19תאריך: /122 /מגרשB,F,H גמיםד/מכר למשתכןמפרט /באר שבע -1ב בפארק פרץ בוני הנגפרץ בוני הנגב /  / מסד לאיכות הבניה
 

    חדרים 4,  __/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -שכונת הפארקהאתר: םש

  __דירה מס':    

  קרקעקומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  122מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

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

  ים שונים)יוזיכום חיובי בעניין

 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    

  .122: רשמג, ק)לח(ב 1חלקה  26038(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      

  1708.05.20: תחילת תקופת החכירה 98 תקופת החכירה:  2.2      

  

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

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

  .ת וחצרפצרחבה מרו ,תרומרפסת שיחדר רחצה הורים (מקלחת), , )אמבטיהחדר רחצה כללי ( פרוזדור,
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    שטח הדירה  .5  
  והמחושב לפי כללים אלה: ,___ מ"ר - כ :הואשטח הדירה       

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

   –לעניין זה         

  בינה לבין שטח משותף  הדירה לבין מרפסת השמש,לרבות בין  ,וצה להחמה לבין מה שירקיר המפריד בין הד –" קיר חוץ"     )1(        

  דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין          

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

  פני הקיר יכללו את החיפוי.ם חיפוי אבן עבקיר  ;רבלא גימו ירהקפני  –" פניו החיצוניים של קיר חוץ"  )2(        

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

  ים; יקופעים והאופמשהמשטחים החת 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 ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם ת  )ד(          

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

   אינו כלול בשטח הדירה.ש, ובחלק ב' 9.4 : ראה סעיףד לדירהותף הצמושלק ברכוש המהחשיעורו של   )ה(         

  

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

  אין. :)1(מרפסת שמש בשטח  6.1     

  חניה:  6.2     

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

  : ___,ה מס'לא מקורחניה  -      

  המוצמדת); ניה עם סימון מקום החניהחשטחי ה תלצרף תכניש (י        

  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      

  ___ מ"ר. -יש, כ: )4( ואחר'); תמרוצפו ת/ולים ורחבהבילרבות ש בשטחדירה מוצמדת ל רצח  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 מוכהנ(יתכן ומפלס רצפת המסתור תהיה כמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה       

         

  :םהשטחי יבהערות לחישו        

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

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

  ת.פסבמר       

  הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשפסת רמ"כי  רהמוב        

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

  .המרפסת לשמש פתשיח       
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  בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר השטח הכלוא בין קירות המחס א, הוסןחמשטחו של   .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 בעוביבתוספת שטח תיאורטי  המרתף לשץ קירות החון הוא השטח הכלוא בי, ל מרתףו ששטח  .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        

  המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יה; תותר סטפם בהיקיכומהקירות התח , את שטכולל חצרל שטחה ש  .4     

  לבין השטח למעשה.       
  

  סטיות קבילות:  .7   

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

   לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה  ואולם ;הן השטח למעשביו 6-ו 5ט בסעיפים ן שטח כמפורבי 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-, ו5עיפים סרטים בופטח חצר), המש שטחים אחרים (למעטשטח הדירה ומ 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)(     

  .)ונותקבועות שרברבות, אר תריסים, דלתות,חלונות, , אריחים(אביזרים קרי:       

      

  א.ד כהן בע"מ:)"דריכלאה("להלן " תרהישם עורך הבקשה ל  .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  
       

  עבאר ש, ב31ר ז"שד' ש  :כתובת  08-6490943  קס: פ

 yosi@adcohen.co.il:ל"דוא  
 

  

  תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה  ב.
  

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

  .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית     

  .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  שראלייהתקן ה תו לפי דרישוהיוהמלאכות ימוצרים כל ה  *  

        

  תיאור הבניין  .1
  

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

   אגפי. באחד ר ףתמו כבית משורשהחברה. הבניינים ילפי החלטת  הבניינים יבנו במקביל או בשלבים. משותפת

     
  

  ;, הכוונה למגורים בלבד(*)דירות בבניין; דירות למגורים 1E :11בניין  ,דירות למגורים E: 12 ןבניי     1.2              
  

  שנועדו למגורים,ים ערכת חדרחדר או מ -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - ד) התשל"דירות(לפי חוק מכר   (*)  

  אחר. צורך לכלאו  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 מתקו
  1 -  --- 

, ותמבוא, םיעבריסעות, ממ חניות, כללי:

 מאגר מים וחדר משאבות,מדרגות,  יחדר

מתקנים ומערכות טכניות לפי מחסנים, 

 דרישת המתכננים והרשויות.

  

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים 

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

ל המתקנים הסופי ש ומםמיק

יקבע  תובקומות השונת רכווהמע

  י החלטת המתכננים.לפ

 

    

  

  :Eין בבני  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מיסעות,  חניות,  מגורים (דירות גן), 

, תלימע, כניסה (לובי) תברים, מבואמע

ומערכות טכניות  יםמתקנ, תוחדר מדרג

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 (לשני הבניינים)

 1-2 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

-- - 

 2 3 ריםמגו קומת

ר חדליות, עמקומתית, אה ובמ ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 .דרישת המתכננים והרשויות

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 4 (פנטהאוז)

, חדר מעליתמבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

ם מתקני ,תכות סולאריוערחדר מדרגות, מ

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

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

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

  

  

   :והבהרות הערות

  ה תכנון והבנילבניין [כהגדרתה בתקנות היסה הקובעת יזו מהכניסות היא הכנלבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש   )א(

   ].(בקשה להיתר)   

  מתן שרות  לאפשר או ואף לשנות מיקומם,ם המתכננים להוסיף או לבטל מתקנים או ייעוד או הנחיות השיקול דעתפי לזכאית  החברה  )ב(

  מותקנות. בהם מערכות אלו חדרים ו/או ארונות ו/או גומחותהקצאת לרבות  גם למבנים סמוכים, באמצעותם   

  מקובלת ה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטהוי להשתנות כגוןעש ועלבפ תוהקומ כינוי י.במפרט הינו נומינלות מס' הקומכינוי   )ג(

  .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'    

  

  )ראשיים( משותפים מדרגות יחדר  1.4   

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

   .אין: ספיםונרי מדרגות דח     

  6:  מספר התחנות לכל מעלית; 1: בכל בניין מספר המעליותיש;  מעליות:  1.5   

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

  .אין מר:עמדת שו  1.6   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 הקומ

ת/מעל קומות מתח

  יסהנכהקומת לס למפ

 (ד) ןלבניי הקובעת

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 2 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מיסעות,  חניות,  מגורים (דירות גן), 

, מעלית, כניסה (לובי) תואבמ, םיעברמ

חדר לרווחת הדיירים , חדר מדרגות

), E,E1(משותף לשני הבניינים במגרש 

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מחסנים

 שויות.מתכננים והרת הדריש

  פיתוחב חצר משותפת

 ם)יניהבני (לשני

 1-2 מגוריםקומות 
3  

  (בכל קומה)

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

 2 3 מגורים קומת

ליות, חדר מבואה קומתית, מע ,מגורים

ניות לפי מתקנים ומערכות טכ, מדרגות

 .ותויישת המתכננים והרשדר

 --- 

  ליונהם עמגורי תמקו
 1 4 (פנטהאוז)

, חדר מעליתמבואה קומתית,  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

מתקנים  חדר מדרגות, מערכות סולאריות,

טיות), לפי פות/ פרומערכות טכניות (משות

 ויות.רשדרישת המתכננים וה

 --- 

  ת ומוהכל ק ךס
 ---  ---  ---  5 למגורים

 (הראשי). נכלל הגג העליון לא במניין הקומות 6  סך הכל קומות
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  :יין)ל בנ(בכ חומרי הבניין ועבודות גמר  .2

  
  .תו/או מתועשת ו/או משולב רגילה: שיטת הבניה; ס השלדדת מהנינלפי תכ יין:בנשלד ה          2.1

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

   .1חלק  1004מס'  יישראל ןלפי תק סטי:קובידוד א .1045 מס'ישראל  תקן לפי :תרמיבידוד                  

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

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

   .1לק ח 1004 'י מסן ישראלתקלפי  דוד אקוסטי:יב     

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

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

  קיר  מית שלינבדופן פ עש,תובאם מכלול מ .גילהשילוב רשת במתוע קירות חוץ:  2.5

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

  ראלי.היש י "תו תקן  ירוק" של מכון התקניםצבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעל :בשיטה                 

  מור קירות חוץ:יג  2.6

  ו/או חיפוי קשיח דוגמאת קרמיקה. הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתבן א: קריעי וי,פי/צחיפוי  2.6.1  

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

  קומית.שות המרהם בתאום עם ייוחלוקת הציפו גוון, לשנות סוג: האדריכל יהיה רשאי חיפוי 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 1004ש על פי ת"י השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדר מהנדס נחיותה   

  .שולב, גובה לפי תכנון האדריכלו/או מבלוק  וא: בטון ו/בהגוחומר ו: ש)(ככל שימרפסות בין קיר הפרדה   

  

  ראשי: מדרגותחדר   2.8

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

  ית יבוצע על פי הוראות כל דין.והמעל

, בעל "תו תקן חיפוי בשיפולים+ צבע אקרילי קרילי עד תקרהבצבע א גימור ,שכבות),  2( ח: טיחומר: ות פניםגימור קיר  2.8.2  

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

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

לבן בהתאם לדרישות  ו צמנטאו טראצ רניט פורצלןג היו מאבן נסורה און המגורים ימדרגות בניי: ופודסטים מדרגות  2.8.3  

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

  . 2279בהתאם לת"י 

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

    גות.ר המדרדחבאמצעות : )שי(רא עליה לגג  2.8.5  

  

  : ופרוזדורים לדירות קומתיתמבואה (לובי)   2.9

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

  תקרה.)  עד ל"תו תקן ירוקל וצבע אקרילי ("בע ח יבוצע טיחגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הקשיעד ל

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

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

  .)דחיצוני בלב צד: פח צבוע בתנור (למערכות נותארו: כמו מבואה קומתית . לדירותורים פרוזד
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   :בכל בניין ראשית (לובי) כניסה מבואה  2.10

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

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

  או תקרה דקורטיבית. רת משנהו/או תקליסיד ופמת נטטי דוגסימלבין טיח + צבע  :חומר: תקרהגימור 

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

  .למניעת החלקה

, בחזית 816ות"י  ן ובניההתכנו תויום לפי תקנינו בעלות חזית אלומלבניין ויהיומת הקרקע ליד דלת הכניסה ימוקמו בק תיבות דואר

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

  ד חיצוני בלבד).: פח צבוע בתנור (צארונות למערכות: כמו מבואה קומתית. פרוזדורים לדירות

  חות, ארונות חשמל, מים וכו'). מעט גומסיד (לילטי דוגמת פונטבע סיטיח צבוע בצ קורות ותקרה פרוזדורים למחסנים:

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

  התקנים.   ק" מטעם מכון סינטטי , בעל "תו תקן ירובמלבין צבוע בטון : גימור קירות חניה :עבודות גמר חניה מקורה  2.11

    כון התקנים.מטעם מ ירוק" ןק, בעל "תו תטיבמלבין סינטצבוע  : בטוןחומר :גימור תקרה  

  ,.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  

   :ם לשימוש משותףריחד  2.12

  .)ככל שיהיוחדר/ים טכניים (  

ארונות חשמל,  (למעט גומחות,וליסיד, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. דוגמת פטי סינט מלבין+ צבע ח : טיגימור קירות  

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

  משולב. ואאו פורצלן ו חי קרמיקה או טראצאריוחלק או : בטון מגימור רצפה  
  

   :הערות

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

    .למניעת החלקה 2279ת התקן הישראלי יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישו (בדירות ובשטחים המשותפים) בנייןבריצוף . 2
  

  

  בעלת פתיחה הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר  וזיגוג) ומיניוםאלואה (ול המבלכמשולב במש, י :ןבנייכל ליסה כנ דלת  2.13

  .)3.7.8, כולל אינטרקום (ראה סעיף שמן

ילוט מחדר הבניה), למ דרישות הרשויות והיתרלפי  מזוגגניום אלומיאו  עפ"י תכנית (מתכת .: ישיןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה    

  קע.רקומי בקומת הדרמדרגות 

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

  .יכלהאדר תכנון לפיחומר וכמות,  ,אורית :שימוש משותףדלתות וחלונות חדרים ל .דלתות פח ים טכניים:/דלתות חדר   

    ן.יא  :י קומתיובדלתות ל  2.15

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

  וך הדירה  ות ולחצן מתון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגבבניין המגורים יהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ומנגנ               

   .דרגותבחדר המאור   תקלהדל               

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

  או לכל מחסן,  ת מונה נפרדלופין התקנאו לחי מחסנים למונה נפרד,חיבור הזנות החשמל של כל ה :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

  .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יהמחסן  משויך ויירתי אלה הדונלמ

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

  ם בניין/י תו גםרשוי בבנייןו קמו/או ימו סמוכיםם /יו בבניין שרתו הבניין, אך ימוקממשותפות אשר י (יתכנו מערכות החלטת החברה   

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

  גובה הדירה*:  3.1  

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

  מ'; 2.05 -לא פחות מ: ות ופרוזדורדרי שרגובה ח    

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

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

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

  לי הקבוע על פי דין.ובה המיניממן הג תחתקנות לא יפה ה על פיי חלקי דירהקבוע לגב   

  

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

  

 )1(ותקיר חומר תיאור
 )2(גמר קירות ותקרות

 )4(ויחי חיפת אריומידו
 (בס"מ)

  )4(וחיפוי  )3(ףריצו
ס"מ)ים (באריח מידות

  ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

  בשקלים חדשים
 הערות

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

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

)1( בלוקי בטוןן, בטו  מטבח
בגובה  חיפוי שטח העבודה לכל אורך מ  אין )3(ראה  )2( האר

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

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

 .ךהערות בהמשראה פרוט ב  אין )3(ראה  )2( ראה)1( י בטוןבלוק בטון,  פינת אוכל

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה)1( י בטוןקובטון, בל ורזדפרו

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

  חדר רחצה הורים
 (מקלחת)

)1( בטון, בלוקי בטון
לת דהמשקוף ובה חיפוי קירות לג אין )3(ראה  )2( ראה

בעל  ילרי+ צבע אק יחומעל ט לפחות.
  ק" מטעם מכון התקנים.תו תקן ירו"
 בהמשך. ראה פרוט בהערות  

  ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה

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

 ממ"ד
  וין בטון מז

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

  י)כללה (צחחדר ר
 )(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. ראה פרוט בהערות  

הערה  רוט בהערותקה: ראה פעמ אין )3(ראה  )2( הרא)1( וקי בטון, בלבטון תשירו מרפסת
 .בהמשך

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

  3.4סעיף ה רא אין  אין  )2( ראה )1( וקי בטון, בלבטון  מסתור כביסה

  דירתי מחסן 
  )וצמדהש (ככל

 )1( בטוןוקי בל ,בטון
צבע קירות גימור  .יחט

אקרילי. גימור תקרה סיד 
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן
עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין

ממצג החברה   האדריכל/המהנדס.
  לבחירת הקונה
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  לטבלה:רות והבההערות 
  

  ניתן שמעטפת הפנים  ככל שיהיו כאלה -השים למחצתוע/ משיםעושל קירות מתם (בדופן פני תאי וקבלן/וקי בטובטון/בל :חומר קירות  )1(

. בידוד 1045של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"י 

ייבנו בחדרי רחצה  ./ בלוקי גבסון תאיטבטון/ בלוקי ב יו מ: בטון/ בלוקיפנימית): יהבנייני מגורים). קירות הפנים (חלוקה תרמי של 

  בטון".  ע"י היצרן או בלוקי"עמידים למים" המוגדרים בלוקים מהקירות 
ו ם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת אאב בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. .ודרישות התקנים הרלוונטיים : טיחגמר קירות  )2( 

  בס.שו מלוחות גאלו יע תנים של קירוהפחצה, יתכן שמעטפת מתועשת למ

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

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

  , R-9תקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ודרישות ה ,הלהחלק תהתנגדו 2279י בדרישות ת"העומד  סוג א'.: וףריצ  )3(  

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

  ת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים ס"מ. דרג 33/33 -  ,מס" 45/45 ,מס" 60/60במידות לי. ניטר - בהיר מהן היא בגוון     

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

   החברה או הספק, שיבחר על ידה.    

ודרישות התנגדות להחלקה,  2279העומד בדרישות ת"י  ס"מ, 33/33 -ות כדיבמ. סוג א' :תומרפסת שרו ,רחצה ריצוף בחדרי -    

ל טרצו, שיש, גרניט פורצלן. לכ, אריחים מסוג R-11וברצפת תא מקלחת R-10 התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה 

דרגת מניעת  ניטרלי. - ון בהיר מהן היא בגושאחת  תולפח/גוונים ותדוגמא 3 - ריצוף ו סדרות של 4 לבחירה מבין מידת אריח יוצגו לקונה

שתציג החברה או הספק, שיבחר על הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירתההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  

   ידה.

א בגוון שאחת מהן הי לפחות תדוגמאו 3 - וף סדרות של ריצו 4ן מבי לבחירה ס"מ, 33/33 -במידות כסוג א'.  :רוצפתברחבה מ ריצוף -

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

  צורך בשיפולים). י קשיח, אין(במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפו הספק, שיבחר על ידה.ממבחר שתציג החברה או 
- כ במידותניטרלי.  –דוגמאות/גוונים שאחת מהן היא בגוון בהיר  3מבין לפחות  ת הרוכש. לבחיר- מיקה סוג א'. קר רחצה: ירחד חיפוי  )4( 

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

גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע  י מהמחיר עדא שינוללחירת הקונה לבמידות ת בקרמיקה ב(חיפוי קירו    

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

לגמר הקירות. הקירות, הרצפות  קרמיקה זהה וחיפוי יבידוד אקוסטל סגירה מובנית כול בוצעגלויה תלצנרת  כל שינוי במחיר הדירה.

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

ות/גוונים שאחת דוגמא 3חות לפ מבין בחירהס"מ,  20/20 - ו/או כס"מ,  10/20 -ות כבמידא', סוג  –חיפוי קירות קרמיקה : מטבחחיפוי ב   

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

יפוי של הח ןוקו הסף העליב חורי התנור וסביבומארות תואם חיפוי קי BIכאשר התנור אינו ביחידת  משטח העבודה (מעל ארון תחתון. 

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

 דדובהאריח ה. שטח קבלן/היזם ירתו לפי בחאו טראצ גרניט פורצלן ריצוף ס"מ, 33/33 -במידות כסוג א'. (ככל שנרכש):  ריצוף במחסן  )5(  

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   :הערות  

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

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

מת גואו בנוי כד מתעם זכוכית מחוסלב ומיניום משוניה) מעקה אלם לא נקבע אחרת בהיתר הבעיצוב מעקות המרפסות (בא – מעקה

  "מעקים ומסעדים". 1142יות ת"י ית ולפי הנחהחז

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

  האדריכל. ןתכנולפי  ,וחב)ה/רגוב ס"מ 20 גובה המותר בתקנות (עד (מדרגה) עד מך/מונמוגבה יתכן סף/גג, ביציאה למרפסות שמש  

  חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה.גובה   - ותפוי קיריח  

  לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 - באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  –פרופיל פינות בחיפוי 
  טבעי, ן היא חומרשהאב בוןשיא בחבה...יש ל ),2ק חל 5566מתוך ת"י ( -ותף/פרטי)י אבן טבעית (ככל שיותקנו בשטח המשיחאר  

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

  .וקהזחים למטרות תמרות או האריחים הנשה לבין הלוחוון בין הלוחות או האריחים שברצפי בגשונ יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 
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  למניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצוף בדירה. - רקהליטוש/הב  

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

   משולב,  

 בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארון מטבח, ארונות למערכות למעטות, חס"מ לפ 7בגובה צוף רי(פנלים) מחומר ה –שיפולים   

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

   ות.חפל מ"מ 3של  פוגות)ין אריחים (ביצוע מרווח בנדרש , בעית וקרמיקהן טבאבנים לריצוף לפי דרישות התק – מרווחים (פוגות)  

  חות.מ"מ לפ 1צו טרא ףלריצו  

  
  (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). 

  ארונות:  3.3
 ,חה של הכיורתקנה שטואים להתמחיתוך פתח ה, דפים, תושבת לכיור, מגירות, מהארון יכלול דלתות ארון מטבח תחתון:   3.3.1  

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

  . MDFבד (סנדוויץ') או ארון עץ מעווגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הגוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד (סנדוויץ'),                     

  מעל    ס"מ לפחות 90 -כסף עליון של משטח העבודה יהיה  ס"מ לפחות. גובה  60-כת הדלתות, יהיה כולל חזי,  רוןאהעומק     

  ן.    יד למים למניעת רטיבות של תחתית הארוס"מ ובחיפוי עמ 10-בתחתית הארון הגבהה (סוקל) בגובה של כ. סף הרצפה           

  עומקו. ו ולכלפחות לכל גובהס"מ ל 60ברוחב  תרוייחידת מגל הארון יכלו           

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

  וגמר  פנימיוי ציפה. רבו על ידי החר/ו/או הספק/ים שיבחע"י החברה  הם אחד לבן ואחד בהיר ניטרלי) שיוצגוגוונים לפחות (מ

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

     ראה נספח ג' מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון:    

          

אבן מ ס"מ 2-מפחות  אבעובי ל ודהעבירת הקונה משטח בחל : תיאור:וולכל אורכ מעל ארון מטבח תחתון עבודהמשטח 

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

נט יותקן ק שטחתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המותאם לההמשטח יס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של 

עם עיבוד בחזית המשטח ככל  י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאונה רמוכר (הקע"י ה עבן עיבודו יקופמוגבה שא עליון

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

   לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3/המוכר תציג בפני הקונה ו. בחברהו על יד/פק/ים שיבחרהסו ע"י המוכר ו/או צגגמאות שיומגוון  דולבחירת הקונה מתוך  גוון:    

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

      

  אין.ארון מטבח עליון:   3.3.2  

  

    כיור שולחני הכולל מונחתלוי או טרספה,  וויץ' אוסנד ץעהעשוי תחתון  וןרא (כללי), הרחצ בחדר): ארונות אחרים (ציין  3.3.3  

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

  לפי החלטת  ון:וג רן הארון.ו/או מלמין לפי יצ קהייפורמ: פנימיי ציפו. קהייפורמציפוי חיצוני:      

  החברה.     

     ראה נספח ג' הרחצה:ון י בעד ארלזיכו רימח
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              :הערות
  מחושבת אורך. המדידה לאורך הקיר (פינה ככל שקיימת מטר 05.מטבח ארונות  של תחתוןארון  אורך מדידת   )1(

 תהארונו ךשולבים בתומה (למעט מקרר) כיו"בר, כיריים והמיועדים למדיח, תנו ). חלליםוןך הארבאור פעמיים

    זה. אוריה מתייחשבו כסטי המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. הארונות יכללו באורך
ובקיר שבגב ארונות המטבח במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן   )2(

  קה.לו לצורך תחזוח/ים אתפאפשר גישה לל ישטן/ים משותפים. שה לקולי גיפתח/ קיימים
  תכנון הארון לצורך התקנה של מדיח, תנור וכו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הקונה.           )3(

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

דרשות של מים וניקוז למדיח תחת בות ההכנות הנם) ולרילנים (ללא חלובהכלים החשמליים המעדו להתקנת שיו

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

  

  מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

  ביסה.קן תליית הכאשר ממנו תהיה גישה ישירה למת יר חוץפתח בק

חבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימלי של  5כולל גלגלות,  ניצבים ולוונים)ממתכת (מג טותמו 2: )ה(קטנ כביסה יתמיתקן לתלי  

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

  ו מתקן ממתכת ו במרפסת משמעבחצר א הלתליית כביסך מתקן שווה ער( חצרשווה ערך ב לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן  

   5מגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה בחזיתות המבנה. המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפחות   

  וניתנים למתיחה. UVלקרינת  ידיםס"מ. החבלים יהיו איכותיים, עמ 160חבלי כביסה באורך מינימאלי של   

  5100מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי : תיאור: כנן)ל שמתוככ( ר כביסהתומס  

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

   .ת מהכתוב במפרט המחייבא פחואך ל כביסה גדולים  

  

    ת בס"מ)ידו(מ  רהידת ותריסים בנוחלו רשימת דלתות, – 3ה מס' בלט  3.5

: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים הערה  
  ך.ון והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשהחופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנ  

 תריסים חלונות  תדלתו  --- 

 רדח
 תדכמות ומי
   הפתח

 וחב)(גובה/ ר 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

ר)נגרר/כיס/אח

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ (עץ מרחו
יום/ מינאלו

)מתכת/ אחר
חומר שלבים

ה(ציר/ג פתיחוס
.כ/נגרר/ .עכ

כיס/חשמלי/אחר)

 כניסה

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  95/205- כ

 חדר דיור

1 

אלומ' מזוגג
  וטרינה,

 נגרר כ.ע.כ

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  גלילה חשמלי

 וי ידניכולל גיב
 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

-- - 

 ---  --- 

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ --- 

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 יגלילה ידנ אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

  ממ"ד 
משמש (

  כחדר 
 )2 שינה

1 
פלדה לפי 

 א "גה
 (רגילה).ר צי

 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

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

 נגררת/יםדה נגד גז, הדף ורסיסים, השתיים, פל כנף אחת או
         א.ג"לפי הנחיות ה  יס.לכ

 ---   ---  
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 תריסים חלונות  תדלתו  --- 

 רדח
 תדכמות ומי
   הפתח

 וחב)(גובה/ ר 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
כע"כ)/ נגרר/ 

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

ר)נגרר/כיס/אח

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ (עץ מרחו
יום/ מינאלו

)מתכת/ אחר
חומר שלבים

ה(ציר/ג פתיחוס
.כ/נגרר/ .עכ

כיס/חשמלי/אחר)

3ר שינה חד

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
F,Bבדגמים 

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

זוגגאלומ' מ
  נטוי

 קיפ)(

 --- 

 ---  ---  --- 

 -- - 45/75- כ 70/205 - כ

ח. רחצה 
  הורים
 Hבדגם 

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

אלומ' מזוגג
  נטוי

 קיפ)(

 --- 

 ---  ---  --- 

 -- - 55/75- כ 70/205 - כ

ח. רחצה 
 )אמבטיה(

 

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  +(קיפ)

 קבועחלק 
 תחתון

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 --- -- -  --- 

 ---  ---  --- 

ת פסמר
  שירות

1 
 הרגילציר  עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 כ.ע.כ אלומ' אלומ'

  155/85- כ  ---   80/200 - כ

דירתימחסן 
  צמוד
(ככל 
  )שהוצמד

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 ציר רגילה
 --- 

 ---  --- 
 --- 

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

  

  :ואחרות טבלהל ערותה

  שצורף להסכם הרכישה). במסמך אחרזה או  רפרט מכה, במבלבט צויןעל רק באם (הקיים בפו

נט פולימרי בתחתית ה עמידות למים ויכללו התקנת קובפתיחה רגילה, הדלתות תהיינ 23בהתאם לתקן ישראלי מס' דלתות לבודות = עץ  דלת .א

סב שתפלת (נטוי), = פתיחה מקיפ , הח= סוג פתילהיגר ציר,  אלומיניוםות יועץ החיהנלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, ' ומאל .ס"מ. 7הדלת בגובה 

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

= גלילה  .טימה מוגברתהשלבים לאי בין מוכולל אטם ג צףוליאוריתן מוקוי פבמיליצרן), (בעובי לפי הנחיות האלומיניום  ים פחעשוי יםשלבי התריס

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

 לתות/הדדירה תתאים לסה"כ ות הכללית בובלבד שהכמ בטבלהשל אחד מחדרים  רויאבת, משותפים לשני חדרים יכולות להופיע דלתות/חלונות .ב

 .ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר 3יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד  ות בטבלה.וינהמצ תחלונו

שני לוחות המורכבים מ, לפי דרישות התקן תיבטיחורגיל/) Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,(למעט ממ"ד) תטרינוי/ וחלונות .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . או אחר לפי תכנון) מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 ביוג בעוגי(ז ר ביניהםוימרווח או כוכית עםז

על ידי  ונות יותקנויחה ונעילה. החלת מובנות, מנגנוני פתצירים, גלגלים, ידיו ,EPDM ם מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומיתקן ואביזרי

 לכל במסילות :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורףמסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדה,  יהיה חלוןבממ"ד  .מטעם היצרן שהמתקין מור

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף יבתנ יותקן ,החלונות
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יותקן  חלון, ואגורה בתריס הססת שרות פונה למרפמטבח באם ובבחדרים סניטריים  בחדר שרות, ניחיצו לקיר בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .(לרפות רפפת כיסוי) מכניורור או

יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע  יועץ האלומיניום. ו/או כנון האדריכלסוג פרופיל, גוון, עפ"י ת .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/

 האדריכל.  בחירתעמומה ("חלב") עפ"י  שקופה או יחותיתטבזכוכית ן תקתו (באם יש חלונות), רחצהבחדרי  .ו

 .בוי אשודרישות כי אדריכלה תכנוןאו רפפות קבועות, לפי /ו כה בדלתמכני ו/או סבו/או אוורור ) יעשה באמצעות חלון ככל שנרכש מחסן( אוורור המחסן .ז

מערכות , )טלסקופית(פנורמית/ עינית הצצהמי נוסף, ניון פחטסגר ב  5044ל תואמת לתקן ישרא ,יתרב בריח ). דלת פלדה (ביטחוןדלת כניסה .ח

מ"מ  1.25בעובי של מגולוונת משקוף בניה מפלדה  .ספר דירהצור דלת ומתחתון, מע מברשת סף ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 כר.ומלפי בחירת הן ה בתנור. גמר לגווניל או צביעיהיו בחיפוי ויות. כנף הדלת והמשקוף לפח

  בטחון/אש.לתות לפי הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו ד .בחירת החברהגוון לפי  וניל,  פויצי ממ"דת דל .ט

ט יבחר שווה ערך בכל ה/או מילוי אד וודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורכנף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות מ פנים: מכלולי דלתות .י

המתאים  ציפוי חיצוני מתועשצבע או פורמייקה או גמר יים, אחר. צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת. וסטיקה, קזק, אקוח –תפקודי 

ראלי ם לתקן ישתאבההדלת יהיה  משקוף. צדדים לפחות 3-בבהיקף כנף הדלת (קנט) מצופה  .ידיות מתכת משני הצדדים , עםיםעמידות במל

בחדרי אמבטיה / מקלחת  . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. אטימה יכולל פסלדלת מר תואם גבאו עץ  פולימרישות לבה בעל 23מס' 

 ים לפחותוונג 3מגוון דוגמאות שיוצגו לו מתוך וך לבחירת הרוכש מת גוון:   לת.אור, מזוגג בכנף הד-"תפוס פנוי" וצוהר/ צומנעול סיבובי דמוי 

 ם שיבחר/ו על ידה.או הספק/יברה ו/חהצגו על ידי יו, ש(אחד מהם לבן)

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

 .ון הפתיחהחה וכייתרבות סוג הפל , סוג החלון/תריס,במידות הפתחנו שינויים המוסמכות כפתח חילוץ יתכ בפתח שיוכרז ע"י הרשויות

 2 -יצוף הממ"ד גבוהים כלת ורסף הדחיצונית.  /נגררת,דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 ,שונים םיוגלים בקוטרמעוכן  פתחי אוורור ום + זיגוג ו שתיים, הנגררות לכיס. חלון אלומיניס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת א

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

תקינתו ש ירהמתקן הסינון, רה ע"י החבופק יודגש שבאם ס ).2010(תקנות הג"א מאי  הפרעה מקומית. מידות המערכת לפי מידות היצרן.

ד ך ע"י פיקושהוסמכו לכ בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן ו ע"י פיקוד העורף, אושרוו דקנבנתו קתוה

ל ועעל יגבר הביצוע בפהביצוע בפו בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין למניעת ספק יודגש כי בכל מקרה של סתירה בין המצוין העורף.

 יקוד העורף.כנות של פת מעודויהתואם הנח

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

 מסך ירותיטרינות/קונות/ולחתות/ בני דלמלשל  ,פיים למיניהםופילים היקרפמשקופים ווכן   ו/או מסגרות סמויות כגון: מלבנים סמוייםמשלימים 

  והבניה.  התכנון בתקנות כנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםבכל מקרה גודל הפתחים המתקבל .(לפי הענין)
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  ים בדירהמתקני תברואה וכלים סניטר – 4טבלה מס'   3.6  

  זו)הערות לאחר טבלה גם (ראה     

  
  

  מיתקן
מיקום

 ה הוריםחצחדר ר מטבח
אמבטיה  חדר

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

  כיור מטבח
  (בודדת/כפולה)

 

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 כיור רחצה

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- משולב בארון 40/50 -כ ---

 --- ---3.3.3ראה סעיף  א' ---  סוג

 --- --- אין ראה ---   ₪ יזיכו

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- --- --- ---  סוג

 --- --- --- --- ---   ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  (בס"מ)

 --- ---לפי מידות היצרן צרןלפי מידות הי ---

 --- --- א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
  (בס"מ)

--- 
הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 ---  סוג
  ף משופעריצו

 (מקלחת)
 --- --- א'

 --- --- אין --- ---   ₪זיכוי 

ללה למים קרים סו
מהקיר  כיור,/חמים ל

  חאו מהמשט

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

 --- --- א' א' א'  סוג

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

סוללה לאמבטיה 
  למים קרים וחמים

 --- ---  (ה)וללהס --- ---  דגם

 --- --- א' --- ---  סוג

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

סוללה למקלחת 
  ם וחמיםלמים קרי

 ---  דגם
ינטרפוץ אדרך (-רב

 --- --- ---ה)(סוללה וא )3דרך 

 --- --- --- א' ---  סוג

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

 --- יש --- --- --- יקוזחיבור מים מכונת כביסה ולנ

 לשרוול בדופן חיצונית4פתח "
, מייבש כביסהמ  יםפליטת אד

סגירה כולל תריס הגנה ומשקולת 
  חשמל והזנת

 --- יש --- --- ---
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  מיתקן
מיקום

 ה הוריםחצחדר ר מטבח
אמבטיה  חדר

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

  מדיח כליםלחיבורהכנה
כנה משולבת בניקוז כיור הה(

  )המטבח
 --- --- --- --- יש

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

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

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

  :ואחרות להטבל ערותה

  מך אחר שצורף להסכם הרכישה).מכר זה או במסבמפרט  ,בטבלה צויןק באם בפועל ר(הקיים 

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

 תוצרת לפי .ס"מ 40/50 -כ מידותב סחר: כיור רחצה ה.שיבחר ע"י החברהיצרן/ספק,  לפי ):כיור רחצה שולחני (אינטגרלי ה שטוחהבהתקנ

  החלטת החברה.

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

  .בעל צירי נירוסטה דכב פלסטי

פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה  ד עץ עם ציפויקפי, שליני, בעלת חיזוק המ"מ הומוג 3.5 קרילי בעוביתהיה מחומר א אמבטיה:

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

קוז עם שיפועים לני 2279ת ת"י י הנדרש בהוראות כל דין, בגמר העומד בדרישושטח משטח המקלחת לא יפחת מהמידות על פ מקלחת:

  המשטח.

 העבודה או הכיור, מידות ברזמשטח והוא ימוקם על מישור  מערבל, פרח: דגם: . לקערת מטבח(כולל חסכם) ים קרים/חמיםוללה למס  (ג)  

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

  על ידה.ק/ים שיבחר/ו /או הספוע"י החברה/ קבלן שיוצגו  1385

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

ברה/ ע"י הח ושיוצג תוצרת הארץכשאחת לפחות  תסדרו 3מתוך לבחירה  ס"מ לפחות, 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -באורך כברז תהיינה: 

  .  ו הספק/ים שיבחר/ו על ידהקבלן ו/א

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

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

 60אורך כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי בבציפוי כרום ניקל  , )3דרך ( רב -מהקיר ם: דג: לחתקלמ

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

  ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. רץ שיוצגו ע"י החברה/קבלןפחות תוצרת האכשאחת ל סדרות 3ירה מתוך טיה/מקלחת, לבחסוללות האמב

ם לחמים/קרים בעזרת ידית י כרום ניקל,דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי(ויסות מיכל הסוללת  למים חמים וקרים יהיו בציפו-

  .אחת)ויכללו חסכמים

  .ניל יזברוור לביוב, : חיבלתלכו /י שטיפת אסלהארגזכיורים ות התקנ  (ו)  

  .: לבןגוון הקבועות  (ז)  

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

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

  מהרשת העירונית. רטורה המסופקתים בטמפמ: מים קרים  )י(  

  למניעת  שעומדים בתקן ישראלי קבועותלרכוש  ר אובאם אינם ממבחר החברה, באחריות הרוכש, לבחו -קבועות רחצה (אגנית/אמבטיה)  )יא(  

  .  R-11 -מולא פחות  החלקה

  ור. העבודה או הכיר משטח ורז הממוקם על מיש= קרי ב פרח ע.קבו ך שרוולראש ברז הנשלף מתונשלף =   )יב(  

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

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

  נדנסר. בשיטה זו הלחות פועל בשיטת קוכביסה ה יש להשתמש במייבשממיבש הכביסה  אויר חם/לח,בהעדר חיבור ליניקת  קונדנסר=) יג(

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

  כונה.בסמוך למ

  חי ניקוז וכו').זים/מקלחות/פתיות (ברטרכות הקצה הסטנדרז מתוכננים למעהמים והניקויש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת   )יד(

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

  ברצפה. לקיבולת הניקוזממפל המים  ר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטתעלול לגרור הצפה בחד
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   ינו גם למקלחת וככל שרצפת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנקוט באמצעים מתאימים כגוןמוש באמבטיה היל והשיא) הוטו(  

   הדבקת מדבקות המיועדות למניעת החלקה.     

בוי לאז במקרה של כירימת הגזם מנגנון לניתוק בכיריים הכוללייש להשתמש  כיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל,)  ככל שמיקום הטז(  

  להבה/ות הבישול.  רצוני של          
  

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

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  , ברצפה, הבניין) משותפים לכללו(בחלקם יתכן ני ביוב ביקורת לקולט ת ופתחירצנ: אחר לכל צורךנוספים בדירה, אינסטלציה  אביזרי   3.6.1  

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

  בין  להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  פוצלמו/או  מרכזי יניגן מזסטלציה. ניקוז למלטת מהנדס האינלפי הח ,קוםמיב ארון למחלקי מים    

  . למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום     

  

  רה:הע    

   דמויבליטות התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו ן ויחייבו ידרשו), יתכככל שבוי, (הצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מתזי כי    

  , כרבתכנית המ בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנוו/או רה וך לקירות ותקבסמ ,ם"יאו "ספסל" קורות עמודים או"    

  במיקום שונה מהתוכנית. או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו    

  פתחי  יתכן וידרשו ןהבניילגובה הנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, ו ,בנוסף    

  תחזוקה. גישה לצרכי ביצוע פתחי ביקורת אלו , אין לחסום אותם ויש לאפשר שיידררות בהם לכן בדיוביקורת,     

  

  

התקנת המערכת . פי הוראות כל דיןתהיה לבאמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת קת מים חמים לדירות הספ: מיםחימום    3.6.2

  .חמים והתקן קוצב זמן לחימום המים (טיימר)י לדוד המים הוי חשמלבגילרבות  579אלי דרישות תקן ישרהיה בהתאם להסולארית ת

  לל מפסק רית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן (טיימר) הכולכל דירה יותקן מיכל אגירה (דוד) המחובר למערכת הסולא

  .במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה

  מערכת סולארית, יעשה חימום המים באמצעות חשמל והתקן קוצב  חמים באמצעות ספק מיםלכל דין לא ניתן  להם לפי הוראותלדירות ש 

  זמן לחימום המים (טיימר).  

גג  וא בסמוך להשירות או במרפסת ר אך נגיש כגון במקום מוסת: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמיםה (דוד) מכל אגיר

      ס האינסטלציה.מהנד תכנוןלפי עליון 

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

  בלבד. בדירות הגן-יש. :י""דלברז    3.6.4 

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

   דס האינסטלציה,לפי תכנון מהנ ,PPR, S.Pוונת, פקסגול, : פלדה מגולריםמים חמים וקחומר הצינורות:   3.6.6

  : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

   .יש: מטבחה ממקור הגז ועד נקודת הגז בצנרת גז בדיר  3.6.7

  : יש.הכנה למונה גז לדירה  3.6.8

  

   הערה:  

הגז הראשית  ד נקודתעמקור הספקת הגז ונרת גז בדירה מציכלול ירה מחיר הדהגז בדירה, הינו לפי החלטת החברה.  נק'מיקום   

  וכן הכנה למונה גז דירתי.  מטבחב

ם , מיסים, ריכוז מונים, פיקדון מלאי ותשלומימונה י ניתוק, פיקדוןהתאמות, ברז, ם עבור מחברים, מאריכיםמחיר הדירה אינו כולל תשלו  

החברה לפעול  ז המורשית ע"יהג' לחב שלם הקונה ישירותור הגז, אותם יעצמו לחיב הנוספים הנדרשים לצורך התקנת המונה והמונ  

   צנרת אספקת גז מושחלת בשרוול פלסטי (הכנה בלבד), כלולה במחיר הדירה. בבניין.  
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 )טבלה זו(ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 
  
  ספח ג'לפון, ראה נחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טמ
  

  מיקום

נקודת 
 מאור

 קרהת /קיר
 ל מפסקכול

 תקע בית
  גילר

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

 לדירה כניסה
  מבואה או

1  1  -  -  -  

  לחצןפעמון+  -
  אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

  .חדר מדרגותקומתי/
  .רתילוח חשמל די -
ת כולל רארון תקשו -

   .שקע
  וניה/טלוויזיהטלפארון - 

 דיור חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

תוספת  - תריס חשמלי 
ת נקודת חשמל להפעל

  התריס.

  פרוזדור

2  
(כולל מפסק 

  מחליף)
1  -  -  -  

 3מעל בפרוזדור באורך 
מ' או בפרוזדור הכולל 

קודות נ 2פניית "ר", 
  לפחות + מחליף.מאור 

  1  מטבח

6  
הם מ(אחד 
, אחד כפול

מהם מוגן 
ים בדרגת מ

44IP  ואחד
מהם מוגן 
בדרגה 
  רגילה)

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

מיקום השקעים, בתי 
ל התקע יהיה מע

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

לתכנון המטבח יותקנו 
פרדים שקעי כח נ

  למדיח, לתנור, למקרר

שינה  חדר
   הורים

1  
פסק (כולל מ

 מחליף
  ) רהלמנו

  

4  
ד י(שניים ל
  )המיטה

-  1  1  
ום (נק' אינטרק -

  שמע/דיבור בלבד)

   רחצה חדר
  הורים

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

ב זמן + התקן קוצ
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  -  1  1  -  3  1  חדר שינה

  /ד"ממ
  ח. שינה

מנורה לפי 
הנחיות 

  פיקוד העורף
3  -  1  1  

פיקוד  קנותתלפי 
  העורף

  צהחדר רח
  (אמבטיה)

1  
  וגן מים)(מ

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
   התכנון.

  + אוורור מכני

  1  מרפסת שרות
  (מוגן מים)

-  -  

2  
  מוגן מים

  ת כביסה,(מכונ
  מייבש כביסה)

-  -  

רחבה 
  מרוצפת

1  
  (מוגן)

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
+  יכולל תריס חשמל

+ מנגנון פתיחה  מפסק
  ידני.

  מחסן
(ככל 
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 
החשמל הדירתי אליו 

  יך המחסן.משו
או לחילופין שהזנות 

החשמל של כל 
 המחסנים יחוברו למונה

משותף ונפרד 
למחסנים בלבד, או 

כל מחסן, מונה נפרד ל
"י חלטת המוכר ועפלה

  בחירתו.



 

 

  , ג'ב'ם א', נספחי

31  מתוך 20 'עמ 08.12.19תאריך: /122 /מגרשB,F,H גמיםד/מכר למשתכןמפרט /באר שבע -1ב בפארק פרץ בוני הנגפרץ בוני הנגב /  / מסד לאיכות הבניה
 

  מיקום

נקודת 
 מאור

 קרהת /קיר
 ל מפסקכול

 תקע בית
  גילר

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

  רמסתו
  כביסה

-  -  -  
1  

ה (פקט הכנ
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   הערות לטבלה ואחרות

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

 קע בנפרד).ל אחד, נספר כל שותר בפני(שני שקעים או  .מזרם חשמל רגילמלי הניזון = "שקע" בודד לחיבור מתקן חש ע מאור (רגיל)בית תק )ב(

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  פר כל שקע בנפרד).(שני שקעים או יותר בפנל אחד, נס הניזון מזרם חשמל רגיל כיסוי, שקע בודד עםמוגן מים:  בית תקע מאור (רגיל)  )ג(

 .ממ"ר לפחות 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספתודות המאור (בתקרה או קיר), המצוינים בסעיף א' של נק ופן ההדלקהבלבד לא תאור דלקה כפולה=נקודת מאור ה )ד(

 יף א'.מאור המצוינות בסעה נקודות

 וח".נקודה/ות "כושאינם בהכרח  י נפרד (כל נק' במעגל נפרד),"שקע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמל = בית תקע מעגל נפרד )ה(

 בדרגת הגנה גבוהה.אינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים בית תקע מוגן ש= או אחר 4IP4ם דרגות הגנה בית תקע ע )ו(

בין מחשבים,  –ת טלפוניה, נקודת תקשורת נקודות ביחד (קומפלט) או לחוד וכוללות נקוד 3= (מחשב) וץ/תקשורתטלפון חטלויזיה/נקודת  )ז(

/אינטרנט. ללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםטת שידורי כבלים.  שרות לחיבור לקליור, ואפמת שידורי חובה כאחיבור לקליט – דת טלוויזיהנקו

 .לל כיסויכו 1מודול  55וקופסא  מריכוז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר שיכהנקודת התקשורת תכלול צינור וחוט מ

 .)מדת שומר לפי הענייןעלניסה למבנה או דלת כל( קצה לתקשורת פניםת כולל אביזרי ודה/ות מלאונקנקודת טלפון פנים (אינטרקום)=  )ח(

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

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

למניעת ספק ). "מפזר חום" ולא "תנור להט" (ספירלי יותקן (באחריות הדייר),מעל דלת חדר הרחצה ור חימום נמצאת באם ההכנה לתנר. בקי

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

דליקים/מכבים את אותה/ם מצאים בריחוק ביניהם, אך מנפרדים שונים הנ אביזרים לקה/ כיבוי, משניור הניתנות להדנקודה/ות מא =חליףמ )יא(

 מאור. נקודה/ות

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

תחובר ישירות הנקודה  המתוכנן לכיריים.ח, מתחת למקום בארון המטב תותקן נקודת תלת פאזיתללת חיבור תלת פאזי= בדירת מגורים הכו )יג(

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

 

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

  רכישה).להסכם ה שצורף 

  

  שבת לתאורת לילה  מנגנוןובחדר מדרגות לחצן להדלקת אור  .יש: ת מאורוחדר מדרגות/ מבואה קומתית: בכל קומה: נקוד   3.7.1  

   יש. :תיתקומ אור במבואהירה להדלקת צן מתוך הדלח יש. לחצני הדלקת אור: יש. ור:גופי מא. קבועה                             

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

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

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

לפי   מיקום:: יש בתוך הדירה קע רגיל),(כולל שדירתי רת וח תקשולו מודולים) 6-י להשארת מקום פנו(כולל ירתי ד לוח חשמל  3.7.5   

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

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

  .נת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה)כולל הזמנה והתק רה אינוימחיר הדאמפר. ( 3×  25לת פאזי: : תור דירתיגודל חיב  3.7.7  

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

  ה הורים).בחדר שינ רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה    

  ן.: אי(נפרדת)ל סגור גוויזיה נוספת במעמערכת טל  3.7.9  
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   לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי   3.7.10  

לופין .  לחי)אשר תספק שרות זה ערוצית -ויזיה הרבלחברת הטלוממיר וללא חיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה ישירות  ללא(     

ע"י הקונה  ש(ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2ץ לקליטת שידורי ערו בנינים או למספר ןלבניי נת צלחת מרכזיתאנט    

  מספק שרות זה).    

  :קנים אחריםמית     3.7.11  

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

  תנים.שמל המשחזנת תעריפי ההשר הישראלית ותאפ

  :להמערכת תכלו

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

  .יחידת תקשורת לשידור אלחוטים עבור לוח תלת פאזי) (שלושה חיישני זר

  בצורה ברורה. ומציג אותם לחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצורה מקומיתצג דיגיטלי א

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5במקום נגיש ובגובה  במבואת הכניסה/ מוך לדלת הכניסהדירה בסההצג יותקן בפנים 

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

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

  

  :ר / חימום, בדירהמתקני קירו    .     4  

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

   כלל וקצר יעיל יראוו פיזור רהמאפש אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה דרח תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום      .1                   

  ;הדירה חלקי

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

   מוצא .הכביסה יקוז מסתורלנ או רצפה למחסום דהמאיי ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל חכו שקע ,עבההמתוכנן למ המיקום ועד למאייד                            

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

  .קיר המסדרון על התרמוסטט םלמיקו עד המאייד ממיקום קיר לפיקוד ריק וולשר התקנת                         3.

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

  .המעבים / המעבה למיקום רומוסת מוצנע מיקום      . 5          

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

  החשמל. ישירה מלוח ת הזנה דנקודת חשמל נפר -                    

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

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

  מיזוג האויר.כנון מהנדס התאם לתבכל ההכנות הנ"ל  -                            

   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 לושתכל הדירה חלקי ליתרת ים/ פוצלנים מ/למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות

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

   .איןין: מיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבני  4.3

    .: איןהפועל בגזתנור חימום     4.4

  חצה).(בחדרי ר .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןפועל בחשמלתנור חימום ה    4.5

  .ןאי: ריםורדיאט    4.6

  : אין.בקטורים חשמלייםקונ    4.7

  .: איןחימום תת רצפתי    4.8

  : אין.מיתקנים אחרים    4.9
  

  
  ובטיחות בדירה, במחסן: סידורי כיבוי אש*  .5

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

  .כבאותע"י רשות הדרש ישי ככל: גלאי עשן  5.2   

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

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

  תיכנוניות.חר עקב דרישות נו במיקום א, ו/או שיסומנו אך יותקכנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח      
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  ת:וח ושונודות פיתועב  .6

  חניה  6.1  

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

   ;איןט): (לפר חניות במקום אחר . ו/או בפיתוח המרתף בקומתחניות כל ה                                

  כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום לפי היתר הבניה: יותחנ מספר : יש,ת)פנכים (פרטית/משותחניה ל  6.1.2     

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

  וגם לדייר שאינו נכה. ניםהבניירי כלל די ןנכה, בי  דר רוכש התחבורה), ובהעמטעם משרד                                

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

  יש.: גישה לחניה מהכביש  6.1.4    

  ית המכר.סימון בתכנ : לפימיקום אחת לפחות.: מספר חניות לדירה  6.1.5    

   ין.א :חניהלבכניסה מחסום   6.1.6    

  פיתוח המגרש  6.2  

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

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

  .טבעית בות/ אבןים משתלננוליט/ אספלט/ אב: בטון/ גרגמר בילים: חומרש  6.2.1    

  .יה ככל הניתן בעל גוון בהירהריצוף יה : בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית.: חומר גמר/ מדרגותשבילים  6.2.2

  ם אחסכוני במים בהת גינון הפיתוח) כנית אדריכל(על פי תו .יש :צמחיהמון בתכנית  מצורפת). (על פי סי.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    

  להנחיות משרד החקלאות.

  . )לא מגונן וללא מערכת השקיה לשטח ונההכו, מכר (חצרוכנית התלפי  :לחצר מחדר יציאה; יש: הגןות ה/ה לדירחצר, צמוד  6.2.5    

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

  . פרטיתסידור הגינה ה       

  ,שוחות וכו') צנרת,מרזב/ים, ( , חלחולםיוב ומיבן גישמה/ות, גז, יתכ: ות גןה/ירר הצמודה לדפירוט מערכות משותפות, בחצ  6.2.6    

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

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

  רישת הרשויות. היתר הבניה וד לפיחומר: : ות של המגרש/גדר בחזית  6.2.8    

  .ולפי קביעת החברה י תוכנית הפיתוח המאושרתלפממוצע בגובה       

  אין.): בחלקה קומה פתוחהקומת עמודים מפולשת (  6.2.9    

  

  מערכות משותפות  .7

  מערכת גז:  7.1  

  תואר בתוכנית המ ובמיקום ,גזם עם חברת ה, בתאוקרקעי -גז תת /יצובר באמצעות ר מרכזיסידו הכנה לאספקת גז:    7.1.1    

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

   להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.       

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

  ;: ישלדירה מרכזי ממקורגז צנרת   7.1.2    

  ).3.6(סעיף  4ראה טבלה : מיקום: יש. ז בתוך הדירהאספקת ג צנרת  31.7.    

  

  :סידורים לכיבוי אש  7.2  

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

  חות.יוהנחיות יועץ הבטרשות הכיבוי ת לפי דרישו :במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן   7.2.2    

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

  נחיות יועץ הבטיחות.: לפי דרישות רשות הכיבוי והות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכולתןעמד  7.2.4    

  ות יועץ הבטיחות.ת הכיבוי והנחירשו דרישות לפי :גלאי עשן  7.2.5    
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  יבוי בשטחים משותפים, ברזי כיבוי (הידרנטים) וארונות כאש כיבויו גילוי מערכותסידורי הכבאות, לרבות כל ערה: ה        

  מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או                
  

  בטיחות.והנחיות יועץ השות הכיבוי רלפי דרישות : בקומת מרתףאוורור מאולץ   7.3  

  אין.: (להזנת הדירות) רכזיתאוויר מ ת מיזוגכמער  7.4  

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

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת וימוקמ הדואר תיבות מיקום: לדואר שגוי.  1לוועד הבית,  1ל דירה, לכ :תיבות דואר  7.6  

  .816 י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו בנייניםהד לכל חבמקבץ אאו  , ייןבנכל ל                    

 : מיתקנים אחרים  7.7  

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

  תוכנית המתכננים והיועצים.לפי  מיקום וכמות: .וכו' ייןובת הבנטסמוכים ל בנייניםבאו  ם סמוכים,נייטובת בניבבניין ול הדיירים    

  

  חיבור המבנה למערכות תשתית  .8

  ות הרשות המקומית.לפי הנחי: חצרל נפרד מונה מים: יש; לבית ראשימונה מים : יש; כזיחיבור לקו מים מר  8.1   

  יש. :חיבור לביוב מרכזי  8.2   

  לא כולל התקנת מונה.; יש. חשמלת חברת הלהוראו םבהתא ,לרשת החשמלחיבור הבניין   8.3   

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

   ).3.7.10 ד (ראה גם סעיףהכנה בלב .ןאי ):אינטרנט/ה(טלוויזיהבניין לרשת תקשורת חיבור   8.5   

  עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  כלוליםומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תל במגרשללי הגובפיתוח כ  8.6   

  יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.    

   יתר בניה).(מכלים טמונים או אחר לפי ה .יש: צירת אשפהמתקן/ים לא  8.7   

  .תיהרשות המקומ ע"י :פינוי אשפה    

    

  ותףרכוש מש  .9

  :תיאור הרכוש המשותף  9.1  

  באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: מקומות חניה משותפים    9.1.1     

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

  ברה.פי החלטת בחל: מחסנים שאינם צמודים לדירות  9.1.3     

  .: ישת כניסהממבואה (לובי) בקו  9.1.4     

  יש. : מבואה (לובי) קומתית  9.1.5     

  בכל בניין. 1(מספר):  חדרי מדרגות  9.1.6     

  בכל בניין. 1: מספר מעליות: יש; מעליות; : ישפיר מעלית  9.1.7     

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

  ים.ממ"ד -יםם דירתיייש מרחבים מוגנ .אין :מ"ק/ מקלטמ  9.1.9     

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

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

  דין.  כת על פי כלאחר שתדרוש רשות מוסמ וכל מיתקןמאגר מים              

  .; יששטח ללא גינון ש.: יהמגרשבתחומי  ושטח פתוח חצר  9.1.12     
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  מסומנים כרכוש משותף הים במפרט זה, כמפורט בפרקים אחר: מיתקנים וחלקים נוספים של הבית שהינם רכוש משותף  9.1.13     

  בתוכניות המכר.      

  

  ותף:שאין להוציאם מהרכוש המש )מיםיבאם קי( ק/יםחל  9.2  

  , (מילוט).י מדרגות/חדר  9.2.1    

  טכנית.קומה   9.2.2    

  גישה לחניה משותפת.  9.2.3     

  לובי בקומת כניסה.  9.2.4    

  לובי קומתי.  9.2.5    

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

  ות אל חדר מכונות.גישה מחדר מדרג  9.2.7    

  .)(משותפים טכני/יםקומתי לחדר/ים ת או מלובי גישה מחדר מדרגו  9.2.8    

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

  .מעליות  9.2.10    

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

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

  בית משותף  9.3  

  ), המוכר דירה בבית משותף או בבית כר דירותחוק המ –(להלן  1974 – ד"(דירות), התשל לחוק המכר 6בהתאם לסעיף   (א)    

  של התקנון המצוי  ל על הבית מבטל או משנה הוראההמיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחי       

  נים:לה העניייין; ואנאותו ע פרטים על המכר צרף לחוזהבמפרט או ל ניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלולהמתייחסת לע       

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף;  )1(       

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;  )2(      

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

  משותף;סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית ה  )4(      

  (א) לחוק המכר דירות;3בסעיף ך האמור בצו בדר ר שקבע שר השיכוןכל עניין אח  )5(      

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

  ותף. המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המש שהוראות התקנון       

  

  ה:וד לדירמברכוש המשותף הצ שיעורו של החלק  9.4

  של כל  ) לשטח5קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה (כהגדרתה ואופן חישובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף  יהיה  

   ידי כל רשות  י שיידרש עלכפ בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף, , זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה אויחידות הדיור בבניין   

בחישוב חלקה של כל דירה בבית ברכוש המשותף לא יילקחו בחשבון השטחים הצמודים לדירה , כי ע בתקנוןאי לקבושהמוכר רמוסמכת. 

  ).6ט זה פרק א' סעיף (כהגדרתם במפר

  

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:  9.5

  .1969 -יהיה על פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט  
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  :ויבים בקשר אליובשירותים המחמשותף והות בהוצאות הבית שיעור ההשתתפ  9.6

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

י ברכיב ההוצאות הקבועות של אחזקת בתשלום חלקן היחסיחויבו ה בידי המוכר ולא יעשה בהן שימוש בפועל דירות שהחזקה בהן תהי

רכוש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור מתשלומן בפועל ביחס לצריכה  ןרכיב ההוצאות בגילהבדיל מתשלום שותף בלבד, הרכוש המ

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

  או שיוחזרו לרכוש המשותף):/החלקים המוצאים מהרכוש המשותף (ו  9.7

  כניות המצ"ב אשר מסומנים בתטחים הבאים ותף הששממהרכוש ה יוצאו, בהסכםעניין זה וע מהאמור במבלי לגר       

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

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

טחים שהוצאו מהרכוש כל השוכן . החברה לששותף לפי קביעתה דירות שבבית המף ויוצמדו להמחסנים יוצאו מהרכוש המשות .ב

  המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף.

  לעיל). 9.2.9ור בסעיף מרפסות וגגות (למעט החלק כאמ .ג

 תף. מוצא מהרכוש המשו  (באם קיים) חדר השנאים .ד

 ה ו/או שתחול על       ר נוספת החלין עיינבולפי כל תכניות  גרש לפי התב"ע,ו לבנייה במכל זכויות הבניה אשר אושרו ו/או יאושר .ה

  עתיד. ן עיר שיאשרו ביהקרקע, וכן זכויות בניה עתידיות שייווצרו על פי תכניות בני

כרת שבבעלות המו חסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתאככל שבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המ .ו

 ל.כמפורט לעי

  

  

  

  

   ____________      ____________      ____________  

  חתימת המוכר        תאריך              חתימת הקונה          

  

  

  

  

  

  ם שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.מסמכים נוספי  נספח א'
  זהרות.ואהערות כלליות   נספח ב'

  .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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  הדירותת בעלי וברו לקונה ולנציגים נוספים שיועמסמכ – 'ח אנספ

  

  תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:  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     

  מה.ותף בקושהמת סימון הרכוש הכולל 1:100 -מן ידה לא קטתכנית הקומה בה נמצאת הדירה בקנה מ  10.1.2     

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

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

  .1:200ה וקטן לקנה מידצילום מב ת אלו ניתן לצרףמוצמדים; תכניוים דירתיים ושטח      

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

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

  וגינות צמודות.
  

  בהתאם לכל דין לרבות על פי, שיש למסור לחומרי הגימורת וורכעמלכל ה ושימוש וקהתנו הוראות תחזת הדירה יינבעת מסיר  10.2   

  חוק המכר דירות בעניין:     

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

  אוויר, מערכות מיזוג  כות בטיחות,מערהשירות המותקנות בדירה לרבות  של מערכותתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת   (ב)     

  באלה. מכניות וכיוצאאלקטרו תמערכו      

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

  ר טלפון ליצירת קשר.ספק ומספתקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ריות של ציוד ומערכות המומפרט טכני ותעודות אח  (ד)     
  

  של המערכות וחומרי הגימור של תחזוקה כנית והוראות ת )1( ןיה בבניירה הראשונשר לו נמסרת הדרוכש דירה אהמוכר ימסור ל  10.3   

  עניין:בכר דירות המפי חוק  הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על    

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

  יות, מערכות מיזוג ת בטיחות, מעלמערכות ותקנות בבניין לרבהשירות המוכות ונעת של מערתחזוקה כוללת ותחזוקה מ  (ב)     

  באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי      

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

  צירת קשר.ומספר טלפון לייצרן/ ספק  ל ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמותמפרט טכני ותעודות אחריות ש  (ד)    

  מיליה.יפקסומספר  של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפוןוות המתכננים רשימת צ  (ה)     

  ת בטיחות חשמל ותקשורת, מערכוות בלבד של אינסטלציה סניטרית, ערכות המשותפ) למAS MADEתכניות עדות (  (ו)     

  ירה האמור יה על רוכש הדכתב ולפבם האמורים הנחיה כר יצרף למסמכיהמו בפיתוח.ומערכות אלקטרומכניות במבנה ו      

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

  

  

  

  

  ל, יראו החברה לעי 10.3יף חזוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעלקבל לידיו התוכניות והוראות ת הראשוןסרב הרוכש  )1(    

  הא רשאית למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב' ניהול (באם תפעל ת כן. החברה תתה לעשובכעמדה בחו        

  יין).בבנ        
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  הערות כלליות ואזהרות –נספח ב'   

  נה ולדירההערות כלליות למב  

  

 .הם למבנה ולדירהנכוני תם, התאמות ותוספובוצעו שינויי ,מכר דירות) הבסיסי (כלשונו בצו בטופס המפרט .1

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

יין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת חובת התקנת מתקן לאנטנה בבניין ו/או אנטנה מרכזית אם התקינה בבנהחברה תהא פטורה מ .3

 ין.להוראות כל ד ףפולווין, בכ

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

לשינוי  כדי לגרום ןהתקנת מערכות ו/או פעולות כגון אלה, שיש בהינזק ו/או להיפגע עקב פעולות שתילה ו/או הריסה ו/או בנייה ו/או עלולים לה

 ו פגיעה באיטום המרתף או כדומה. נוי ניקוז ו/אכגון שי תקרה על מרכיביה,במצב ה

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

המרתף וכן  לפגוע באיטום פיד שלאקאחר. על הקונה להו פרלייט ו/או ס"מ טוף ו/א 30ת מעל מרתף חניה. עומק המילוי המינימלי נמצא

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

 .למניעת קינון חרקים יסוס תקופתיבעלת שורשים חודרניים וביצוע ר

ייתכן מעבר מערכות מים, ומנים בתוכניות המכר. כמו כן אינם בהכרח מסוכו'),  אים, קירות בטחוןדים, קירות נושהבנין (עמו מערכת שלד .6

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

תכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין ונה מהמסומן בן או בשממיקום שונה, כמסוגבהים שונים ובו אופקית, בתועבר אנכית ו/א

רת ה, מננרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביובצכגון:  המשותפות ושל מערכות שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועוד

פים ובשטחים ציבוריים, , בשטחים משותה פרטיתינים, וחצרות, בחנה, בדירה, המחסקשורת וכדוממ.א. ואוורור, קווי חשמל, טלפון, ת

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

 ורת ו/או גובה החלל בהן הן עוברות.וישנו את צ

וכן התחמצנות מינרלים (ברזל)  ,"עיניים" דלי מרקם, גוון, גידים,בעיות כגון: הפעות טבויתכנו תלתקנים,  ובכפוףוחיפוי  עית, בריצוףבאבן טב .7

 .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

פינות  יבוצע קיטוםבחיפוי קירות ו/או שיפולים לא . הישראליים פוי ובריצוף יעשו מרווחים (פוגות) במידות לא פחות מהנדרש בתקניםבחי .8

 .ם)(גרונגי

 ים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.במחסנים דירתילאחסן  רחל איסור חמו .9

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

אלו כאמור לכלים  םהמינימליי הגישה דרשות ובמרווחיע במידות הנעלולה לפגולאחר קבלת החזקה, יים ע"י הקונה החלפת כלים סניטר .11

 ממידות אלו. . למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחריגה3 חלק 1205ת למתקני תברואה) ובת"י "ת (הוראובהל

 ים כלל הבניין.ורור, המשרתיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואויכול ש רכשו ע"י הדייריםשי (ככל שקיימים), במחסנים .12

 ונפרד למחסנים בלבד תףמהרכוש המשו  ים תעשהנהזנת החשמל למחס

אך לא  סה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעהשל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כבי מםמיקו  .13

 ט.פחות מן הקבוע במפר

) Aעל ( שלהם לא תעלה מת הרעשרביחידות עיבוי ש יעשה שימוש רק ע"י הקונה, באם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג האוויר .14

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

 .הנחיות יועץ האקוסטיקה

מראהו או תו או ביו/או הפוגעים בחזצוני של הדירה נוגע לצד חיוסבר שחל עליו איסור מוחלט לבצע כל שינוי ההקונה מצהיר שה .15

ו/או הבניה ו/או  ש המשותף או בשלד הבניין, בייעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או הריסה ו/או שינויים בשכבות הריצוףברכו

, עולות כגון אלהו/או פ ירותשקועים בתוך קירות הפרדה בין ד פלזמה וכד', T.Vמסכי  רמקולים, התקנת מערכות, לרבות התקנת

ות לדירות שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש המותרות בתקנים ובתקנות. רדי רעש ורעידרום למטגשיש בהם בכדי ל

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

כלשהם שיובאו  ים או אביזריםפריטן, יגרמו לחומרי הבניזק כלשהו שיו נדן, מחסור אכי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאוב מוסכם .16

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

 זרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.הפריטים והאבי,

ים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת חות בשלוש השנתכוף לפ המוגן, באופן רחבי יש לאוורר המוב להדגיש כחש .17

 .רחב המוגןגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המבאגר אלהימצלסלק שרידי גז ראדון אשר עלול 
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מה בעתות חרום לצורך מעבר ל הדיירים בקוש את כלמוץ חיצוני אשר ישחלון/ דלת חיל ניין, ימוקםיתכן ובאחת מהדירות בכל קומה בב .18

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

 רה אל חלון/ דלת החילוץ.המעבר בדי

גינות, במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיים, כגון: כלל הדיירים  רתות אתשמערכות אחרות המ יוב או צנרת אוכנו שוחות בהודע לקונה, כי ית .19

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

שייכים לכלל קורת, היוכד') וכן פתחי ב, ביוב, ניקוז צנרות (מים עוברותאו המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תרקירות ובסמוך לתק ברצפה, .20

  משתמע מכך.לאפשר גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי העניין, על כל ה מחויבבניין, ומהווים חלקים משותפים. הקונה ה

בהתאם  בון שטח המגרש,מגרש ועל חש(חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו בפילרים (גומחות) עירוניים ושוחות של מערכות השונות  .21

 ויות.אושרו ע"י הרשיתוח שיפלתכניות ה

עול במבנה, הועדה המקומית לתכנון ובניה אישור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לפבתכנון והי גז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי /מיקום צובר .22

 .ומשרד העבודה

 זה.קיעות בריצוף גרום לשלמשתלבת" עלולים  ים באריחי "אבןסיעה המרוצפבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נברכנסיעה  .23

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

 הכלולה בממכר.

 .רקעייםי חניה תת קלרכבים המונעים בגז פחמימני (גפ"מ), למרתפ אסורה הכניסה .25

 בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ים. בגז פחמימני (גפ"מ),קן המופעל ו לאחסן כל מתקין ו/אתחל איסור חמור להבנוסף  .26

בהתאם לאילוצי התכנון, חלוקה סופיים, ים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וגבולות המגרש, הפיתוח, והחלק .27

 הרשויות. ע ולדרישותהביצו

כש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/או סעיפים מסעיפי המפרט המאפשר בחירה כבר החוזה עם הרו ם חתימתרהסר ספק במידה וטלמען  .28

כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות  קבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא תהיההושלם, לא תתאפשר בחירה. ה

 בחירת הקבלן.לפה בעקבות בחירה או הח

 תגברנה 8.12.2016 - 10[מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1ת נספח ג'המפרט להוראו הוראות ןמקרה של סתירה ביב ,[
 ן.הוראות הנספח, בכפוף לכל די

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

  . ות.תגברנה ההורא
 

__________  __________  
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   זיכויים טבלאות –' גספח נ

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו
  
  

  הערות מיוחדות

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

  "מ. כוללים מע ןלהלהמחירים הנקובים  .2

ימסר לרוכש הדירה ע"י החברה/ הקבלן אלו  על רצונו  לנצל זכותו לזיכויים ע לחברה/קבלן,ה להודיררון שעל רוכש הדיהמועד האח .3

  .ביום החתימה

  .האמור תתקבל כוויתור לזכותו זו על פי כל דין מועדהדירה עד הוכש אי הודעת ר .4

/או גורמים לעיכוב ועים בבטיחות /או פוגווק ובתקנים בחת ,בדרישת הרשויו אינם עומדיםלמניעת ספק יודגש כי לא יאושרו שינויים ש .5

  בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישורי אכלוס.

, התקנת אחר שאינו ספק החברה,ובחירת הרוכש (הדייר) להתקשר עם ספק מטבחים מטבח המתוכננים ת הניצול זיכוי בגין ארונו .6

  נו.על חשבווובאחריות הרוכש  ר מסירת הדירה,רוכש רק לאחהמטבח תתאפשר ל

חשבו כסיום מה התקנתם, ייהנמצאים באלמנטים יצוקים או בנויים והסתי /ביוב,מיםתקשורת/ק יודגש כי צנרות לחשמל/למניעת ספ .7

  רט המכר.מהאמור במפ כוידעת רוכש על מימוש זכותו לזילחוק המכר לענין הו 6כמשמעותו בתיקון  הפריט"התקנת "

  ן במפרט המכר, לא ינתן כל זיכוי בגינו.ה ושאינו מצויבנספח ז יט מתומחר לזיכויפרקרה של ציון במ .8

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

  ט המכר.וסכמים במפריראו השינויים שבצע הקונה כאמור כשינויים מנספח זה, 
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  : מקרא

  . היחיד - יח'

  מטר מרובע.  - מ"ר

    מטר אורך.  -מ"א

  חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  - קומפלט

  פריט אחד בודד.  -פריט
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד - בח, רחצהנושא: ארונות מט
  

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
ליון, תחתון/ע כולל ארון( המטבחלכלל ארונות י זיכו

), מטבח, ברז מטבח, חיפוי מטבחודה, כיור משטח עב
 לפי התיאור שבמפרט המכר.

 4,881 ---  ---  ---   קומפלט

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

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

  
  
  דכוי בלבימחיר בגין ז -ריםשרברבות ואביז ושא: קבועותנ
  

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

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

3.6 
פרט יאור במת,  לפי הינטרפוץ)(א ברז למקלחת סוללת
 המכר.

   102 פריט פלטקומ
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  גין זיכויים/חיוביםמחיר ב - נושא: חשמל/ תקשורת
  

סעיף 
במפרט 
 המכר

  תיאור
 חומר/
  עבודה

  יח'
ר ליח' מחי

 בש"ח 
 סה"כ כמות

3.7 
  

   72 ריטפ קומפלט זיכוי –יר/ תקרה נקודת מאור ק

3.7 
  

   78 פריט ומפלטק זיכוי –אור ת תקע מיב

3.7 
  

    48 פריט קומפלט  נקודת טלפון 

  
  

  :לטבלאות החשמל/תקשורתות הער
  ), במפרט המכר.5(טבלה  3.7ות כלליות לאחר סעיף .ראה הער1
  .מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע חשמל/תקשורת . מחיר המחירון2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      תאריך           הקונהחתימת      


