
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  למשתכן מחיר            

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  805865510בע"מ ח.פ.  אחים פרץפרץ בוני הנגב 
  
  

  16.12.19ן: ריך עדכואת
  
  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 5 מס' חדרים:

  *I,I דגם:

  א',ב' קומה:

  90,93,101,104 :(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.כל מתכנירפרטי אד  :8 יףסע              
  פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

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

  
  .)1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ( אורית  :1סעיף                
  .)2.1-2.19(ר גמחומרי הבניין וה  :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    :3.5 ףיעס          
  ).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 (י אש ובובסידורי כי  :5 יףסע

  .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 ףיסע    
  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 
  .תףושרכוש מ  :9 יףעס

  ).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.  להוינ ברהחלטות בדסדרי 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'

  ם.נספח ג'   טבלאות זיכויי
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    חדרים I  ,5/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -שכונת הפארקהאתר: םש

  __דירה מס':    

  __קומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  122מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דלפי חוק המכר (דירות), התשל"

  2015- ה"שע, ותיקון הת2008  –(תיקון התשס"ח 

  ים שונים)יזיכום וחיובי 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: שמגר, ק)לח(ב 1חלקה  28603 (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      

  017.208.05: תחילת תקופת החכירה 98 תקופת החכירה:  2.2      

  

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

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

  מרפסת שמש. ,מרפסת שירות, ד)נפרמוש יש(בית  חיםרואי ותחדר רחצה הורים (מקלחת), שר, )אמבטיהחדר רחצה כללי ( פרוזדור,
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    שטח הדירה  .5  
  והמחושב לפי כללים אלה: ,___ מ"ר - כ :הואשטח הדירה       

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

   –לעניין זה         

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

  דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין          

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

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

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

  ים המשופעים והאופקיים; חהמשטכל  להאופקי ש טליההי חת בלבד לפשטחו 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(          

  ). תרילהה תקנות התכנון והבניה (בקש –(להלן  1970           

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

  

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

לה) הנמצא וג(לא פר הדמוי תקר לאמח שט[קירוי הכוונה לממתוכה מרפסת שמש מקורה  ,מ"ר ___ -כ :)1(מרפסת שמש בשטח  6.1     

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

  חניה:  6.2     

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

  : ___,לא מקורה מס'חניה  -      

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

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

  אין. :)3(דירתי בשטחמרתף   6.4     

  אין.: בשטחמוצמד לדירה גג   6.5      

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

  . שטח)והות מ( לפרטם שן בלעדי יופאת הדירה בא שמשיםאו מ וצמדיםמה יםנוספ /חלקים/אזורים,אם יש שטחים  6.7      

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

         

  הערות לחישובי השטחים:        

  קווים ה לע הנוצר על ידיצוהמלוא בתוך כה פהמרפסת הוא שטח הרצת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש"  .1     

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

  במרפסת.       

  קיע כפוף רה לאורו/או  משלש אשר מידת חשיפתה לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי         

  שיש בה כדי להשפיע על  להוהן מחוצה  הקרקע ושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחוםשיחסית ל ןבבנייומה יקלמ       

  .שיפת המרפסת לשמשח       
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  דירה  חלק שללבין  נוביהמחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  .2     

  יכלל שטח הקיר במלואו.יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף חצית הרוחב של מל שמתחת חרק השט לליכאחרת י       

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

  כאשר קיר המרתף  ת למחצית הרוחב של הקיר;חתהשטח שמ ייכלל רק רתירה אחין חלק של דריד בינו לבפמ תףכאשר קיר המר       

  ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף        

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

  ה.טח למעשהש יןלב       
  

  :סטיות קבילות  .7   

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

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

  עיל.ל 4ה והער 6.6יותר כמפורט בסעיף        

  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/און המידיהמכר וב תת בתוכניונויות במידות המצויטס        

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

   כסטייה ממפרט זה ןיראו אות בילות ולאק הן סטיות ים למעשהמידות האבזרוט פרזרים במבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד   ב)(     

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

      

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

  08-6490730:טלפון  
       
  שבעבאר  ,31"ר שז 'דש  :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:דוא"ל  
 

  

  יהתיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזר  ב.
  

  בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותירות אדמית של ינבחלוקה פ יםהכניס שינוירשאי להמוכר      *  

  .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית     

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

        

  תיאור הבניין  .1
  

  קומת מרתף  והכולליםהנמצאים במגרש אחד  ). E,E1( דומים םיבניינ 2ך תואחד מ" גבוה" פחתירב מש גוריםמ ןינב 1.1

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

     
  

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

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

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

  

  :הבנייניםני לש משותפתף רתמת קומ
  

  יאוראו ת ויכינ
 קומה

מתחת/מעל  ותקומ

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

  מרתף קומת
  1 -  --- 

מבואות, חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

 מאגר מים וחדר משאבות,מדרגות,  יחדר

י לפמתקנים ומערכות טכניות מחסנים, 

 ים והרשויות.רישת המתכננד

  

ות קמות הממונוות שומערכן יתכ

בבניין ישרתו גם בניין/ים סמוכים 

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

מיקומם הסופי של המתקנים 

והמערכות בקומות השונות יקבע 

  לפי החלטת המתכננים.

 

    

  

  :Eין בבני  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

 עלקומות מתחת/מ

  יסהנכקומת הפלס מל

 (ד) ןהקובעת לבניי

 רותידמספר 

  מהבקו
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מיסעות,  חניות,  מגורים (דירות גן), 

, מעלית, כניסה (לובי) תמעברים, מבוא

מתקנים ומערכות טכניות , חדר מדרגות

 לפי דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 יינים)נהבי (לשנ

 1-2 מגוריםות קומ
3  

 ומה)ל קבכ(

ה קומתית, מעליות, חדר ואמב ,וריםגמ

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

 2 3 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 .דרישת המתכננים והרשויות

 --- 

  הורים עליונגמ תמוק
 1 4 (פנטהאוז)

, חדר עליתמ מתית,קו המבוא ,ריםוגמ

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  ומות כל קה ךס
 - -- ---  ---  5 גוריםמל

 (הראשי). נכלל הגג העליון לא ניין הקומותבמ 6  קומות סך הכל
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  :E1בבניין 

  

  

   :והבהרות הערות

  לבניין [כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה יזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין, יש לציין א אחת ניסהכמ יותרשיש  במקרה  )א(

  (בקשה להיתר)].    

  מתן שרות  לאפשר או מיקומם, ואף לשנותם או ייעודאו לבטל מתקנים  ףסיהוהמתכננים ל או הנחיות ההחברה זכאית לפי שיקול דעת  )ב(

  מותקנות. חדרים ו/או ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלוהקצאת לרבות  וכים,סמ למבנים םג באמצעותם   

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

  .... וכו'0,1,2ון כג מעליותה בחב'   

  

  )ראשיים( תפיםמשו מדרגות יחדר  1.4   

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

   אין.: חדרי מדרגות נוספים     

  6 : מספר התחנות לכל מעלית; 1: נייןל בבכ ותמספר המעלייש;  מעליות:  1.5   

  אין. :(*)שבתיקוד ן פמנגנו  .6: נייןל בבכ ם לכל מעליתנוסעימספר      

  .אין מר:עמדת שו  1.6   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 2 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

חניות,  מיסעות,   ירות גן),ד( יםמגור

מעלית, מעברים, מבואת כניסה (לובי), 

, חדר לרווחת הדיירים חדר מדרגות

), E,E1(משותף לשני הבניינים במגרש 

מחסנים, מתקנים ומערכות טכניות לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

  חצר משותפת בפיתוח

 (לשני הבניינים)

 1-2 מגוריםקומות 
3  

  (בכל קומה)

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,םיורמג

יות לפי ערכות טכנמתקנים ומ, מדרגות

 .יותם והרשוינישת המתכנדר

 --- 

 2 3 מגורים קומת

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 .דרישת המתכננים והרשויות

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 1 4 (פנטהאוז)

, חדר מעליתמתית, קו אהמבו ,מגורים

לפי  תרכות טכניומתקנים ומע, מדרגות

 .והרשויות יםדרישת המתכננ

 --- 

  יוןלע גג
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

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

 (הראשי). וןנכלל הגג העלי לא במניין הקומות 6  ותמקול סך הכ
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  :(בכל בניין) חומרי הבניין ועבודות גמר  .2

  
  .ת/או משולבות עשו/או מתו רגילה: שיטת הבניה; לפי תכנית מהנדס השלד שלד הבניין:          2.1

  ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי .םמתועשים/טרומיימנטים וין מאלזמאו בטון /ו בטון מזוין חומר: :קומת קרקע תרצפה ותקר           2.2

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

    .יעת החלקההישראלי למנאם לדרישות התקן יהיה נגד החלקה בהת םריגוריצוף בניין המ    

   .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר :ומתיתתקרה קו הרצפ          2.3

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

   .דשלה חישובי מהנדס פיל עובי:. ן,בטון מזוין, או אלמנטים מתועשים מבטו: רמוח גגות הבניין:           2.4

   .1045לפי תקן ישראלי מס'  :בידוד תרמי .לפי הנחיות היועץ ום:ז ואיטעי ניקוופשי     

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

  .1045ס' לי מראיש לפי תקן :תרמי בידודדס. הנהמתכנון : לפי עובי .או בלוק תאי  ן,ובטי החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוק

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

  גימור קירות חוץ:  2.6

  הבניה. תנאים בהיתרקשיח דוגמאת קרמיקה. הכל לפי ה חיפוי אוו/. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי /ציפוי,חיפוי  2.6.1  

  ; לפי התנאים בהיתר הבניה עם חיפויים אחרים משולב ות)שכב 2(: טיח חוץח טי  2.6.2  

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

  

  או משולב, לפי ו/ק תאי בלואו ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ : בטוןרחומ: קירות הפרדה בין הדירות  2.7

  . 1חלק 1004בכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש על פי ת"י יועץ והשלד וה סמהנד יותחנה   

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

  

  ראשי: מדרגותחדר   2.8

, הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגות י המהנדסשובחי לפי בי:ועו משולב. א מזוין או בנוי טון: בחומר: פתקירות מעט  2.8.1  

  והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

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

  ן התקנים.ירוק" מטעם מכו

  ירוק" מטעם מכון התקנים.  בעל "תו תקן סידור גימ ,ח: טיחומר :ר תקרהמוגי. תקרהעד לגובה:     

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

הכל  ,הכנגד החלקם ופסים מחוספסי טיםרגות והפודסים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדינטלבהתקנים הר

  . 2279"י תאם לתבה

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

    באמצעות חדר המדרגות.: (ראשי) עליה לגג  2.8.5  

  

  : ותרים לדירדוזרוופ קומתיתמבואה (לובי)   2.9

מת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, ח, דוגפוי קשייחים יהיו בפנגימור קירות : מרוח: מתיתה קומבוא גימור קירות פנים  

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

  נמכת לא יבוצע רה מושל תק (במקרה נטטי ("בעל תו תקן ירוק")ן סיבילמ : טיח + צבעחומר: גימור תקרה  

  .אבן נסורה או גרניט פורצלן: ריצוףזו). תקרה  טיח מעל               

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

לת הכניסה, מעל החיפוי משקוף דלגובה  דע), לפחות לןגיל או גרניט פורצו קרמיקה (ראבן נסורה א: חומר: ימור קירות פניםג

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

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

ומדים בתקן הישראלי , והע"רמ 0.64-מ ד לא יפחתודשטח אריח בוורצלן ט פסוג גרניאריחים מ אבן נסורה (שיש) אוחומר: : ףצורי

  .למניעת החלקה

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

  .ישת הרשות המקומיתיהיה לפי דרפר בניין חיצוני ומואר, עיצוב המספר סמ קןהבניין יות

  : פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).ארונות למערכותאה קומתית. כמו מבו: לדירות פרוזדורים

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

  וני בלבד).פח צבוע בתנור (צד חיצ ות למערכות:ונאר

  התקנים.   סינטטי , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון במלבין צבוע בטון : ות חניהמור קיריג :ה מקורהניעבודות גמר ח  2.11

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

  .,תמשתלב או באבן קחלמו בבטון שהיע החניות או המרתף רצפת גימור: רהקומ הניגימור רצפת ח  

  .6.1.3: ראה עבודות פיתוח סעיף מקורהנית לא יצויה חנחגימור   

   :חדרים לשימוש משותף  2.12

  .)חדר/ים טכניים (ככל שיהיו  

מל, ארונות חש (למעט גומחות,כון התקנים. מם טעמלבין סינטטי דוגמת פוליסיד, בעל "תו תקן ירוק" מ: טיח + צבע גימור קירות  

   ו/או משולב,. ו/או תקרת משנה במלבין סינטטיו/או טיח צבוע  ינטטן סימלביוע בבצטבעי  וןבט :גימור תקרה. )ו'וכמים   

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

   :הערות

  מטעם מכון התקנים.תקן ירוק"  צבוע בצבע , בעל "תו בבטון או פנים חבטי וצביעת קירות/תקרה יעש . 1

    .למניעת החלקה 2279יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי  שטחים המשותפים)וב ירות(בד ייןנבבריצוף . 2
  

  

  נטרקום ומחזיר ת על ידי מערכת איטשלהנבעלת פתיחה  וזיגוג) אלומיניוםמשולב במכלול המבואה (: יש, ןבנייכל לדלת כניסה   2.13

  .)3.7.8עיף רקום (ראה ס, כולל אינטשמן

דרישות הרשויות והיתר הבניה), למילוט מחדר לפי  אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תכנית (מתכת .: ישיןינוספת לבנ, יציאהסה/ כני תדל    

  מדרגות דרומי בקומת הקרקע.

  אש. שור כיבויאית יועץ הבטיחות ובת, לפי החלטידני ן, סגירה אוטומטית באש או סגירהשע ש/דלתות חדר מדרגות: דלתות א       2.14

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

    אין.  :דלתות לובי קומתי  2.15

  .שי :משותפים וחלקים םחדרי ,םכנייים ט/חדר חניות, מבואות קומתיים,ות, רגדמ , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה  2.16

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

   .להדלקת  אור בחדר המדרגות               

   .האדריכלן נותכלפי בד)  בגוון החיצוני בל פח מכופף צבוע בתנור (בחלקם ם: חומר:יומז ארונות חשמל, ג  2.17

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

  .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ילמונה הדירתי אליו משויך המחסן 

  הבניין/ים לפי  של שותףהרכוש המ החשמל של כתהזנה ממער : יש.ותכניות משותפלמערכות אלקטרומלתאורה וחיבור חשמל     2.19

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

  השונות). ותוי, בכפוף לאישור הרשסמוכים
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  פרטי זיהוי) –' אמור בפרק אתיאור הדירה (בנוסף ל  .3
  

  רה*:ידגובה ה  3.1  

  .)בתקנות התכנון והבניה (כאמורמ'  2.50-לא פחות מ: ה מפני הריצוף עד תחתית התקרהגובה הדיר     

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

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

  ;מ' 2.05 -פחות מ אל: ם נרכשה)*גובה חניה מקורה (בא    
  

  כות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימלירקורות, מעעט תחת מלהערה: *  

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

  

  תה.ים אומשהמשמוצמדים לה או טחים הה ובשבדיר רשימת חדרים וגימורים – 2' ה מסטבל  3.2  
  שלאחר טבלה זו). /הבהרות, רותעוט יתר בה(ראה פר    

  

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

 (בס"מ)

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

  ריצוף
מ"א  ר/מ"מחיר לזיכוי ל

  בשקלים חדשים
 הערות

 רות בהמשך.וט בהעפר ראה  אין )3(ראה  )2( ראה)1( י בטוןבלוק בטון, כניסה

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

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

. מעל משטח ארון תחתון ס"מ 60-כ
  יים).(באם ק חלוןלמעט אזור 

  ות בהמשך.ערראה פרוט בה
  ---  )4(ראה חתוןתארון משטח מעל  חיפוי

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

 .ת בהמשךוערבהראה פרוט  אין )3(ראה  )2( ראה)1( בטון, בלוקי בטון פרוזדור

 .המשךבבהערות  ראה פרוט ןיא )3(ראה  )2( ראה )1( י בטוןבטון, בלוק חדר שינה הורים

  רחצה הורים חדר
 (מקלחת)

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

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

 בהמשך.  ט בהערותרופה רא 
  ---  )4(ה רא חיפוי קרמיקה

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין )3(ראה  )2( ראה )1( וקי בטוןבלבטון,  חדרי שינה

 ממ"ד
  בטון מזוין 

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

  חדר רחצה (כללי)
 (אמבטיה)

)1( בטון, בלוקי בטון
הדלת ף קומשחיפוי קירות לגובה  אין )3(ראה  )2( הרא

 לעאקרילי ב בעעל טיח + צחות. ומלפ
  עם מכון התקנים.ן ירוק" מט"תו תק

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

)1( בטון, בלוקי בטון שרותי אורחים

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

"תו תקן ומעל טיח + צבע אקרילי בעל 
  .יםק" מטעם מכון התקנירו

 בהמשך.  רותבהע טוראה פר 
 ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה

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

  .2.6אה סעיף חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ר אין )3(ה אר 2.6ראה סעיף )1( בטון, בלוקי בטון מרפסת שמש 
 ת בהמשך.רוראה גם פרוט בהע

  3.4ראה סעיף  אין  אין  )2( ראה )1( בלוקי בטוןבטון,   יסהמסתור כב

  דירתי מחסן 
  )שהוצמד(ככל 

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

אקרילי. גימור תקרה סיד 
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן
קירות מחסן לפי החלטת  ביעו ןיא

החברה  צגממ  נדס.האדריכל/המה
  נהקולבחירת ה
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  בלה:לטוהבהרות  הערות
  

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

דוד יב. 1045"י בתהרלוונטית לרבות  מידה בתקינהבלוקי גבס או בלוק תאי. הכל בכפוף לע ס,גבשל קירות אלו תהיה עשויה מלוחות 

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

  בטון".  קיובלו ע"י היצרן א"עמידים למים" המוגדרים בלוקים מהקירות 
ות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או באם קיר רף.פקוד העו תפי הנחיול בממ"ד .הרלוונטייםהתקנים שות ודרי : טיחגמר קירות  )2( 

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

  אלי. "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישר ליבעכל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו  : לבן.גווןצביעה בצבע אקרילי.    

  לבן. גוון: ומר דומה.או ח ליסידופדוגמת  ייד סינטטסב צביעה . : טיחקרותמר תג

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

  שאחת  לפחות מאות/גווניםדוג 3 - ו יצוףשל ר ותסדר 4לבחירה מבין וצגו לקונה לכל מידת אריח י. שיש, גרניט פורצלן ,צוראאריחים מסוג ט    

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

   שתציג, הדא/גוון/מיגמתעשה מאחת מדו וכשהר בחירת . ומרפסת שמש ושירותים, מרפסת שירותצה חר ריבכל הדירה למעט חדאלו.     

   ו הספק, שיבחר על ידה.החברה א    

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

 יט, גרנשיטרצו, שג סו, אריחים מR-11חת פת תא מקלרצובR-10 נטיות ובדרגת התנגדות להחלקה ולוהרודרישות התקינה והחקיקה 

 ניטרלי. - לפחות שאחת מהן היא בגוון בהיר דוגמאות/גוונים  3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין  ל מידת אריח יוצגו לקונהפורצלן. לכ

החברה או יג שתצן/מידה, הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוו בחירת.  ואלם דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרי

   .הדיבחר על יש הספק,

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

תעשה  בחירת הרוכש חלקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשם.הה גתהמתאימים בגודלם ליצירת שיפועי ניקוז, ובדרניטרלי.  - בהיר 

  במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים).( ר על ידה.פק, שיבחסהחברה או ה ממבחר שתציג
ניטרלי.  –א בגוון בהיר יה הןדוגמאות/גוונים שאחת מ 3מבין לפחות  ת הרוכש. לבחיר- סוג א'. קרמיקה  :שירותיםו חדרי רחצה חיפוי  )4( 

   שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.דה, גמא/גוון/מימאחת מדו כש תעשהרוה ס"מ. בחירת 30/60- כ ס"מ או 25/33- כ במידות

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

ס"מ ללא  33/33- כ ,ס"מ 20/50- כ ותפסבמידות נון ות דומות למפרט וכאריחים המידבהסכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע  ).ליאקרי

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

  כים.רים סמודחקי בניין/חללמניעת מעבר מים להרלוונטיים י הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים פל מווהנקזים באזורים רטובים יאט

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

ל אורך לכס"מ לפחות  60 ובהבג   ל ידה.ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר ע העשת ניטרלי. בחירת הרוכש –מהן היא בגוון בהיר 

חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי  BIתחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת (מעל ארון  העבודה חטמש

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

 בודדהאריח ה. שטח קבלן/היזם או טראצו לפי בחירת ט פורצלןניגר ריצוף ס"מ, 3/333 -במידות כסוג א'. שנרכש): כל (כ ריצוף במחסן  )5(  

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   הערות:  

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

  חברה.ה ם מאלו שנבחרו ע"יים שונים, גמוצרים שונים מספק  

עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת סות (באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה) מעקה אלומיניום משולב ת המרפמעקו עיצוב – המעק

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

  .ס"מ 2 -עד כ לים סמוכיםלחבין ל ומרפסת שרות, חדרי רחצה, ממ"ד ה,ירבכניסה לד – הפרשי מפלסים  

  האדריכל. תכנוןלפי  ,גובה/רוחב) ס"מ 20גובה המותר בתקנות (עד  (מדרגה) עד /מונמךגבהמו יתכן סף /גג,שמש תמרפסואה לציבי  

  גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בטבלה.  - חיפוי קירות  

  רה.לפי החבאו /וס"מ,  60 - פחות מ כםורות שאורפינות קמבאם יש  ,PVCיבוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או  – ויפרופיל פינות בחיפ
  טבעי, שהאבן היא חומר ...יש להביא בחשבון ),2חלק  5566מתוך ת"י ( -אריחי אבן טבעית (ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי)  

 ים המשמשים במערכתיחות או הארגוון הלוח, בנוסף נאמר בתקן זה.... םקמרו גידים והבדלי גוון עלולים להיות בו נימים,ש

  .שוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקה יהיהך לפיכן, והזמ עם הנמשת צפה רה
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  "ג הריצוף בדירה.עה ברלמניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ליטוש ו/או הברקה ע"י הח - ליטוש/הברקה  

  ו/או  פלדה ו/או ) עץ ו/או בטוןית המכרון בתוכניב בסימיחי שהדבר יבלתקין, ומהחברה לה ככל ותבחר( – , קורה/ותרגולהפ  

  משולב,   

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

  גרונג).טום פינות (ם טכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיוריואז  

   לפחות. מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים (פוגות)נדרש , באבן טבעית וקרמיקהלריצוף נים התק י דרישותפל – וגות)(פמרווחים   

  מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו   

  
  או במסמך אחר פרט מכר זה קנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במתיול (מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעי

  ישה).כרכם הף להסורשצ 

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

  לים. קודת חשמל להצתה), הכנה למדיח כנו ול(כולל: פתח, נקודת גז לביש הכנה לכיריים מובנות

  . MDFנדוויץ'), וגב הארון יהיה מעץ דיקט. שאר חלקי הארון עץ מעובד (סנדוויץ') או מעובד (סיו מעץ היוהמדפים  וןגוף האר                    

  מעל    ס"מ לפחות 90 -כיה הי דהסף עליון של משטח העבו ס"מ לפחות. גובה  60-כ, כולל חזית הדלתות, יהיה  עומק הארון    

  ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון.    ס"מ  10-בה של כוג(סוקל) ב ההבתחתית הארון הגב .סף הרצפה           

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

                    5ך לבחירת הרוכש מתו .קהייפורמ: ציפוי חיצוני מתכת. ידיות:ות פינה". נרופתיותקנו " ות הפינה של הארוןביחיד

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

  ;שךראה הערה בהמ :אורך הארון* מידות)1( .בןל ו/או מלמין בגוון קהייפורמ: מדפים                   

     ח ג'ראה נספ :בח התחתוןמטי בעד ארון הלזיכומחיר     

          

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

ם עם שוליי), לפי העניין  1,2 (חלקים 4440ת"י  שותדריל פולימרית (כדוגמת אבן קיסר או שווה ערך), העונהטבעית או 

יותקן קנט  המשטח יותאם להתקנה שטוחה של כיור. בהיקף המשטחם. בכל היקפהארונות  יחס לחזיתב ס"מ 2של  בהבלטה

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

   ).הבגין אי ביצוע ז זיכוי יינתן. לא טחדרש כולל אף מים בכל היקף המשנה

   ק תחתון,המטבח חלי ארון פלמידות: 

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

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

      

  אין.ן: יוטבח עלארון מ  3.3.2  

  

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

  . ותס"מ לפח 80 אורך  מידות: סטה.ות וצירי נירוש, לרבות מגרה/ות, דלת/יש אוקוורץ (אינטגרלי) ניאו מחרס או       

  לפי החלטת  גוון: ו/או מלמין לפי יצרן הארון. קהייפורמ: פנימיציפוי . קהייפורמני: פוי חיצויצ     

  החברה.     

     ראה נספח ג' הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 
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              :הערות
  שבתחומ שקיימת (פינה ככלר ה לאורך הקיהמדיד אורך. מטר 0.6מטבח ארונות  של תחתוןארון  אורך תידדמ   )1(

 הארונות המשולבים בתוך(למעט מקרר)  המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב ). חלליםבאורך הארון פעמיים

    זה. אוריה מתיטיו כסשבחי המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. יכללו באורך הארונות
יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח חת בחשבון כי הקונה לק עצמי, על ועארונות המטבח וביצר זיכוי עבובמקרה של   )2(

  פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה. קיימים
  קונה.ו' מובנים בארון תחתון הינם להחלטת הכו ורתכנון הארון לצורך התקנה של מדיח, תנ           )3(

במקומות  דלתות ומדפים, לרבות ,בשלמותו המטבח ארון תלספק א רכהמו על ,םינלהתק שלא הקונה יטהחל  -

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

  ש.וכשהחברה תנחה את הרקבע ובמועד זמנים שהחברה תל בחירותו על פי הלוח עח וובאחריות הקונה לדהכיור. 

  

  ליית כביסה:קנים לתתימ  3.4

  תח בקיר חוץ אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה.פ

נימלי של ימ רךחבלי כביסה פלסטיק, באו 5כולל גלגלות,  ניצבים ממתכת (מגולוונים) מוטות 2: (קטנה) מיתקן לתליית כביסה  

  .מטר סה"כ 8 -לא פחות מ באורך של סהבלי כביח כולל ס"מ 120י של ורך מינימלאבאו מתקן מתרומם  ,ס"מ 160  

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

   5 ות. המתקן יכלול לפחומקובע לקירצפה בחזיתות המבנה. המתקן יהיה יציב נו ינמגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע ושא  

  וניתנים למתיחה. UVס"מ. החבלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינת  160של ורך מינימאלי סה באכבי חבלי  

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

פריטי  תיפרעה לתליה זה עלולה להיווצר ן/ים, במקרההעיבוי של המזג יתכן ויותקן גם יחידת סהבי: בחלל מסתור הכהערה

   .אך לא פחות מהכתוב במפרט המחייב כביסה גדולים  

  

  

  

  

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

ם ידות המעבריהפתיחה ובכיוון הפתיחה. בכל מקרה, מ גסוב : יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים,הערה  
  ות התכנון והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.חת מהנדרש בתקנת לא יפונושטח החלות החופשיים בדלתו  

  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
כמות ומידת 

   הפתח
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה (ציר
נגרר/  /כ)ע"כ

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

רוחב) (גובה/

 (עץ חומר
אלומיניום/ 

ת/ אחר)תכמ

ג פתיחה וס
כע"כ/ /(ציר
ר/כיס/אחר)נגר

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

חומר שלבים
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
כיס/חשמלי/אחר)

 כניסה

1 

 הציר רגילפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 ---  ---  --- 

 - -- ---  95/205- כ

 חדר דיור

1 

' מזוגגומאל
  וטרינה,

 נגרר כ.ע.כ

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

 --- 

 ---  --- 

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ - --

חדר שינה 
 1ורים ה

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 .ע.ככ רנגרמזוגג' אלומ

1 

 לילה ידניג 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
נגרר/  /כ)ע"כ

 אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

רוחב) (גובה/

 (עץ חומר
אלומיניום/ 

ת/ אחר)תכמ

ג פתיחה וס
כע"כ/ /(ציר
ר/כיס/אחר)נגר

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
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
 ותלפי הנחי

 "אגה

1 

 . נגרר לכיס אלומ' אלומ'

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

 ף אחת או שתיים, פלדה נגד גז, הדף ורסיסים, הנגררת/יםכנ
         לפי הנחיות הג"א. לכיס. 

 ---   ---  

3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' 'מולא

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

4חדר שינה 

1 

 הילגרציר  עץ

1 

 ר כ.ע.כנגרומ' מזוגגלא

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

ח. רחצה 
 הורים

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

אלומ' מזוגג
  נטוי

 (קיפ)

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  45/75- כ 70/205 - כ

ח. רחצה 
 )בטיהאמ(

 

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  +(קיפ)

חלק קבוע 
 תחתון

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

 --- 

 ---  --- 

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  --- - -- 

 ---  ---  --- 

שרותי 
 יםאורח

1 
  +  עץ 
 אור-וצר/צוה

 הרגילר צי

 --- 

 --- כניאוורור מ

 --- 

-- -  ---  --- 

 ---  ---  70/205 - כ

מרפסת 
  שירות

1 
 ציר רגילה עץ

 --- 
 ---  --- 

1 
 כ.ע.כ אלומ' אלומ'

  135/85- כ  ---   80/200 - כ

דירתימחסן 
  צמוד
(ככל 
  )שהוצמד

  פח 1
לפי החלטת 
 החברה

 ציר רגילה
 --- 

 ---  --- 
 --- 

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

  :ואחרות להבטל ערותה

  בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה). צוין(הקיים בפועל רק באם 

תית פולימרי בתחהתקנת קנט  היינה עמידות למים ויכללוובפתיחה רגילה, הדלתות ת 23בהתאם לתקן ישראלי מס' דלתות לבודות = עץ  דלת .א

סב = פתיחה משתפלת (נטוי), קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  ל:פירוסוג פיום, = אלומינ אלומ' .מ.ס" 7בגובה  לתהד

: יםתריס ,ועה אנכית= כנף בתנגיליוטינה מחה (כיס) בקיר, = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גוניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  (דרייקיפ)נטוי 

= גלילה  .במילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים לאטימה מוגברתהנחיות היצרן),  פיל (בעובייום נאלומי חפעשויים  םיסבי התרילש

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

 ובלבד שהכמות הכללית בדירה תתאים לסה"כ הדלתות/ להבטבמחדרים של אחד  רבתיאופיע הולות ליכו יםדרני חמשותפים לש ,דלתות/חלונות .ב

 .ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר 3חלונות המצוינות בטבלה. יתכן ושולי דלתות פנים יוגבהו מעל רצפה עד 
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המורכבים משני לוחות  ,ןת התקדרישולפי  תיוחרגיל/בטי )Double Glazing(ול כפ ג שקוףגוזי מאלומיניום עם ,(למעט ממ"ד) ינותרטי/ וחלונות .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . או אחר לפי תכנון) מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ"מ  4 (זיגוג בעובי מרווח אוויר ביניהם זכוכית עם

עילה. החלונות יותקנו על ידי ונה גנוני פתיחנות, מנבו, ידיות מיםגלגלים, ציר ,EPDMאטמי גומי  יזרים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג,תקן ואב

 לכל במסילות :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורףיהיה חלון מסוג אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פלדה, בממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב קןיות ,החלונות

יותקן מטבח באם פונה למרפסת שרות הסגורה בתריס או חלון, סניטריים ובם ריבחד ת,שרו בחדר ניוצלקיר חי תגגת מזודל /אוו חלוןבהעדר  .ד

 .(לרפות רפפת כיסוי) מכניאוורור 

קבוע  וגם בזיגביולשהמחים יתכן פת ום.יועץ האלומיני ו/או "י תכנון האדריכלסוג פרופיל, גוון, עפ .עשויים אלומיניום מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .רות מסךקיו מחסום, ו/אכמעקה/ שמהמש

 האדריכל.  בחירתשקופה או עמומה ("חלב") עפ"י בטיחותית זכוכית תותקן  (באם יש חלונות), ושירותים רחצהבחדרי  .ו

 .אש כיבוית ושודרי כלריאדה תכנון ילפ, ועותאו רפפות קב/ו ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ) יעשה באמצעות חלוןככל שנרכש מחסן( אוורור המחסן .ז

מערכות , )טלסקופית(פנורמית/ עינית הצצהסגר בטחון פנימי נוסף,   5044תואמת לתקן ישראל  ,יתרב בריח . דלת פלדה (ביטחון)סהנידלת כ .ח

מ "מ 1.25של י בעובונת וולמגלדה בניה מפ קוףמש .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה סף מברשת ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 קוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעה בתנור. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.משוהכנף הדלת  לפחות.

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

ם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אחר שווה ערך בכל היבט ע רתקים על מסגות מודבחויה משתי לשועת תהיה הדלף כנ :פנים דלתות מכלולי .י

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

בהתאם לתקן ישראלי הדלת יהיה  משקוף. ותצדדים לפח 3-ופה בצמלת (קנט) הדף כנף יקבה .םצדדישני המתכת מידיות  , עםלעמידות במים

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

גוונים לפחות  3שיוצגו לו מתוך ת אומגוון דוגמש מתוך כולבחירת הר :גוון   .תדלה בכנףאור, מזוגג -והר/ צוסיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצ מנעול

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

 ,ףוסבנ .ועקב בוע סורג, אין לקאת כלל הדיירים בקומה) לשמש אמור (בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ .יא

 לוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיון הפתיחה.חיח וסמכות כפתויות המשרכרז ע"י היובפתח ש

 2 -כ סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהיםצונית. יח /נגררת,דלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונים,ת רותיים, הנגראחת או ש פלדה כנף וןדירה. חלהס פלעל מס"מ מ

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

תקינתו הרי שמתקן הסינון, ע"י החברה יודגש שבאם סופק  ).2010 איהג"א מ נות(תק רן.ציי מידות הלפמערכת ה תדומיית. הפרעה מקומ

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

או במפרט המכר לבין הביצוע בפועל יגבר הביצוע בפועל ו/ר וכניות המכצוין בתמהתירה בין ס שלמקרה  לבכי גש כספק יודיעת למנ העורף.

 התואם הנחיות מעודכנות של פיקוד העורף.
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 יםזרביא בהתקנתרך הצועקב , "נטו"בטאות מידות פתחים ן מאינומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' המידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך של מלבני דלתות/ חלונות/ויטרינות/קירות ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים וות וכן  ויסמאו מסגרות ויים ו/מסבנים : מלוןכגמים לימש

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

  

  בדירה םילים סניטרוכתברואה  יקנמת – 4טבלה מס'   3.6  

  רות לאחר טבלה זו)עה גם(ראה     
  

  מיתקן
מיקום

 חדר רחצה הורים  שרותי אורחים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

  כיור מטבח
  (בודדת/כפולה)

 

מידות 
 (בס"מ)

 --- --- --- --- --- ראה הערה (א)

 --- --- --- --- --- א' סוג

  ₪ זיכוי
  
 ןיא

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

 צהכיור רח

ת מידו
  ס"מ)(ב

 --- --- משולב בארון 40/50 -כ --- ---

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

 --- --- אין ראה --- ---   ₪זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- --- א' ---  סוג

 --- --- --- --- אין ---   ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- א' א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 מקלחת

ת מידו
  (בס"מ)

--- --- 
הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 --- ---  וגס
  ריצוף משופע

 (מקלחת)
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ---   ₪זיכוי 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,/חמים ל

  או מהמשטח

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

 --- --- 'א א' א' א'  סוג

 --- --- פח ג'ראה נס 'גראה נספח  'ראה נספח ג אין   ₪זיכוי 

יה לאמבט הסולל
  ים קרים וחמיםלמ

 --- ---  (ה)סוללה --- --- ---  דגם

 --- --- א' --- --- ---  סוג

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

סוללה למקלחת 
  למים קרים וחמים

ינטרפוץ אדרך (-רב --- ---  דגם
 --- --- ---(ה)או סוללה )3דרך 

 --- --- --- א' --- ---  סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' --- ---   ₪ יזיכו
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  מיתקן
מיקום

 חדר רחצה הורים  שרותי אורחים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

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

 לשרוול בדופן חיצונית4פתח "
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
  שמלוהזנת ח

 --- יש --- --- --- ---

  יםליבור מדיח כהכנה לח
 רניקוז כיוב ה משולבתההכנ(

  )המטבח
 --- --- --- --- --- יש

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

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

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

  :ואחרות טבלהל רותעה

  ם הרכישה).להסכ שצורף רבמסמך אח אומכר זה  ה, במפרטלבטב צויןאם בפועל רק ב(הקיים 

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

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

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

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

  .רי נירוסטהבעל צי כבד פלסטי

מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפינות ומיטת תמיכה מ" 3.5עובי בר אקרילי ומתהיה מח אמבטיה:

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

עים לניקוז שיפו עם 2279ישות ת"י דרהעומד ב ין, בגמרדבהוראות כל המקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש שטח משטח  מקלחת:

  המשטח.

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

ת"י ב תועומדשנה שיככל ארץ תוצרת ה תכשאחת לפחו סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ. 20ולעומק  ס"מ לפחות 25 -פיה בגובה כתהיינה: 

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

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

שיוצגו ע"י החברה/  לפחות תוצרת הארץ כשאחת סדרות 3רה מתוך חילב פחות,ס"מ ל 15 פחות ולעומקס"מ ל 15 -באורך כברז תהיינה: 

  .  קבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה

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

   ס"מ לפחות ומזלף. 60אורך אנכי ב פי ומובילקוחלקה טלסן, מוט הנמתלה מתכוו צינור שרשורי,

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

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

  ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. כשאחת לפחות תוצרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/קבלן סדרות 3חת, לבחירה מתוך ה/מקלהאמבטי סוללות

דית יקרים בעזרת גנון קרמי דו כמותי(ויסות מים לחמים/כל הסוללת  למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל,דגם מערבל מיקסר בעל מנ-

  מים.סכויכללו חאחת)

  .ניל יברזו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהם וכיוריהתקנת   (ו)  

  .: לבןגוון הקבועות  (ז)  

  . והזנת חשמל ין או שפכים) וחיבור לקו דלוח2007אוג'  תיקון -(הל"ת : מים קרים, מים חמיםהכנת חיבור למכונת כביסה כוללת  (ח)  

  רי קצה.אביז בד ללאלת נחושת בנראחרת, צ לא נאמר םבא: לנק' גזהכנה   )ט(  

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

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

    .R-11 -ולא פחות מ החלקה

  = קרי ברז הממוקם על מישור משטח העבודה או הכיור.  פרח קבוע. למתוך שרווף ברז הנשלראש ף = לנש  )יב(  

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

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

  הכביסה יש להשתמש במייבש כביסה הפועל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות מיבש /לח, מםקת אויר חניחיבור ליבהעדר  =רקונדנס) יג(

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

  בסמוך למכונה.
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  נים למערכות הקצה הסטנדרטיות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו').מתוכנניקוז הקת המים וספמערכת ה חשבון כיביש לקחת   )די(

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

  הניקוז ברצפה. יבולתמים לקהלטת ממפל נפת המים הבין כמו העקב אי התאמעלול לגרור הצפה בחדר הרחצה 

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

   החלקה.הדבקת מדבקות המיועדות למניעת      

הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לא ירייםתמש בכשלל, יש להבכלחלון ו בסמיכות םבישול נמצאי)  ככל שמיקום הכיריים לטז(  

  להבה/ות הבישול.  רצוני של          
  

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

  ישה).כרף להסכם הרשצו 

  

  , ברצפה, הבניין) משותפים לכללו(בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : אחר בדירה, לכל צורךספים ציה נולזרי אינסטביא   3.6.1  

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

  בין  להעברת גז וכבלי פיקודוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזידס האינסטלציה. ניקוז למזגן מת מהני החלטפל ,מיקוםב םמחלקי מיארון ל    

  . למאיידהמיועד המיקום המיועד למעבה, עד המיקום     

  

  הערה:    

  דמוי  רו בליטותיצואסטטי וי מבודד והתקנת כיסו ידרשו), יתכן ויחייבככל שבוי, (זי כיהצורך במעבר צנרת מים/ביוב/מת    

  , כרבתכנית המ בסמוך לקירות ורצפה, שלא בהכרח יסומנוו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,או "ספסלים"" ודים או קורותעמ"    

  או שסומנו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.    

  פתחי  וידרשויתכן  ןבנייהים לגובה ברטנים העוציה בקוללהנדס האינסטלקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מ יש ,בנוסף    

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

  

  

כת קנת המערתה. ת כל דיןתהיה לפי הוראוולארית משותפת מאולצת באמצעות מערכת סהספקת מים חמים לדירות : מיםחימום    3.6.2

  .גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום המים (טיימר)לרבות  579תקן ישראלי ישות אם לדרתת תהיה בהריהסולא

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

  עלה.הפת זמני הן מראש אנבמאפשר לתכ

  הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים באמצעות מערכת סולארית, יעשה חימום המים באמצעות חשמל והתקן קוצב  ם לפיות שלהרלדי 

  זמן לחימום המים (טיימר).  

גג  או הל בסמוךאו שירות ת סבמרפש כגון במקום מוסתר אך נגי: מיקום הדוד ;ריםליט 150: תבקיבול למים חמיםמכל אגירה (דוד) 

      מהנדס האינסטלציה. וןתכני יון לפלע

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

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

  לטת החברה).(מיקום לפי הח: יש ה למונה מים לדירההכנ  3.6.5

   לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.Pדה מגולוונת, פקסגול, : פלםם וקריית: מים חמרומר הצינוחו  3.6.6

  : פלסטי.שפכים: פלסטי, דלוחין   

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

  : יש.רההכנה למונה גז לדי  3.6.8

  

   הערה:  

בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז הראשית ת גז צנרול ליכהדירה  ירמחחברה. החלטת ה ירה, הינו לפהגז בדינק' מיקום   

  וכן הכנה למונה גז דירתי.  במטבח

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

הגז המורשית ע"י החברה לפעול ' אותם ישלם הקונה ישירות לחב הגז, לחיבור עצמו מונהוהת המונה ורך התקנצם הנדרשים לנוספי  

   צנרת אספקת גז מושחלת בשרוול פלסטי (הכנה בלבד), כלולה במחיר הדירה. בבניין.  
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 )טבלה זוהערות לאחר  (ראה מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'  3.7
 
  

  'נספח ג לפון, ראהט ונקודות בית תקע ,נקודות מאורמחיר זיכוי ל
  

  קוםמי

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

 לדירה כניסה
  בואהמ או

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  רקוםאינט -
ובי תאורה לל מפסק -

  .תחדר מדרגוי/קומת
  .ל דירתיח חשמלו -
ארון תקשורת כולל  -

   .שקע
  טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 דיור חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

תוספת  - תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת 

  התריס.

  פרוזדור

1  
(כולל מפסק 

  מחליף)
1  -  -  -  

 3בפרוזדור באורך מעל 
ולל כבפרוזדור ה מ' או
קודות נ 2ת "ר", פניי
  ליף.+ מח לפחות רמאו

  1  מטבח

6  
(אחד מהם 
כפול, אחד 
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

מהם מוגן 
בדרגה 
  רגילה)

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

מיקום השקעים, בתי 
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

ן המטבח יותקנו לתכנו
שקעי כח נפרדים 

  ררק, לתנור, למלמדיח

שינה  חדר
   יםהור

1  
מפסק  (כולל
 חליףמ

  ) למנורה
  

4  
(שניים ליד 

  המיטה)
-  1  1  

אינטרקום (נק'  -
  שמע/דיבור בלבד)

   רחצה חדר
  הורים

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 
י השמש במיקום עפ"

  התכנון. 

  -  1  1  -  3  1  חדרי שינה

  /ד"ממ
  הנח. שי

לפי מנורה 
 ותהנחי

  רףופיקוד הע
3  -  1  1  

פיקוד  תקנותלפי 
  העורף

  חדר רחצה
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

בית תקע (
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

השמש במיקום עפ"י 
  התכנון. 

  + אוורור מכני

  -  -  -  -  1  שירותים
  העדר חלון,ב

הכנה לנק' אוורור מכני 
  ידרש.נמפסק היכן ש+ 

  1  תרפסת שרומ
  ם)י(מוגן מ

-  -  

2  
  גן מיםמו

  (מכונת כביסה,
  מייבש כביסה)

-  -  

  מרפסת
  שמש

1  
  (מוגן)

-  
1  

  (מוגן)
IP44  

-  -  
כולל תריס חשמלי + 

מפסק + מנגנון פתיחה 
  ידני.
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  קוםמי

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

  נקודות 3 כ"סה

  אחר/ הערות

  מחסן
(ככל 
  )שהוצמד

1  -  1  -  -  

צריכת החשמל של 
ן תחובר לשעון המחס

החשמל הדירתי אליו 
  יך המחסן.משו

 ן שהזנותלחילופי וא
 לחשמל של כה
וברו למונה ים יחהמחסנ

משותף ונפרד 
למחסנים בלבד, או 

מונה נפרד לכל מחסן, 
להחלטת המוכר ועפ"י 

  בחירתו.

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  

(פקט הכנה 
  למזגן)

-  
  
-  

  
 

   הערות לטבלה ואחרות

 חת.לקה אודת הדק), כולל נרהל/ ארמטואהי -סוייללא נורה וכבית נורה על גבי קיר או תקרה ( = קרהנקודת מאור קיר/ ת )א(

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

 ממ"ר לפחות. 1.5החיבור יבוצע בכבלים 

החיבור  נל אחד, נספר כל שקע בנפרד).תר בפאו יו ם(שני שקעי לחשמל רגיון מזרם זהני כיסוי, שקע בודד עםמוגן מים:  ע מאור (רגיל)בית תק  )ג(

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ספתושאינם תושל נקודות המאור (בתקרה או קיר), המצוינים בסעיף א'  תאור בלבד לאופן ההדלקה נקודת מאור הדלקה כפולה= )ד(

 יף א'.מאור המצוינות בסעה נקודות

 ושאינם בהכרח נקודה/ות "כוח". מעגל חשמלי נפרד (כל נק' במעגל נפרד), ל גביא/ים עצע/ים" הנמשק" = נפרדקע מעגל תבית  )ה(

 ת הגנה גבוהה.בדרגבית תקע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נפרד אך אביזר הקצה מוגן מים או אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  )ו(

בין מחשבים,  –וללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת וד וכאו לח )ד (קומפלטיחנקודות ב 3= חשב)מ( וץ/תקשורתטלפון חטלויזיה/נקודת  )ז(

ט. /אינטרנללא חיבור הדירה לרשת הטלפוניםחיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים.   –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55א וקופס רההכנה בקית ועד נקודהתקשורת  מריכוז שיכהנקודת התקשורת תכלול צינור וחוט מ

 .)עמדת שומר לפי הענייןלדלת כניסה למבנה או לנקודה/ות מלאות כולל אביזרי קצה לתקשורת פנים (נקודת טלפון פנים (אינטרקום)=  )ח(

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

הכנה לנק' תקשורת (מחשב) מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה  רת הכוונה לצנרת ("שרוול") וחוט משיכה בלבד.ין אחלא צו םבאהכנה"= " )י(

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

 ההכנה לתנור חימום כוללת שקע מוגן מים. חברה.ע"י הופקים סימום לא מח כי אמצעייודגש 

דליקים/מכבים את אותה/ם נקודה/ות מאור הניתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אך מ =חליףמ )יא(

 מאור. ותנקודה/

 שמל.חת מהנדס השוחוק ודריהנחיות ה בעקבות הנק'יתכנו שינויים במיקום וסוג  )יב(

תחובר ישירות תותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי= דירת ב )יג(

 דירתי.הבלוח החשמל את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק  . הנקודה תכלול2.5/5למפסק תלת פאזי בלוח החשמל ותחווט בכבל 

 

  ש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחריהם יים לגבנציוד ומתקי (מובהר כ

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

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

   יש. :קומתית צן מתוך הדירה להדלקת אור במבואהלח יש. לחצני הדלקת אור: יש. גופי מאור:. הקבוע                             

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

  ת החברה.לפי החלט , או אחרמזםז צליל: .לחצן פעמון: סוג:  3.7.3  

  , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגעקה/שקרי הדלזאבי  3.7.4  
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לפי   מיקום:: יש בתוך הדירה (כולל שקע רגיל),דירתי ולוח תקשורת  מודולים) 6-(כולל השארת מקום פנוי לדירתי  לוח חשמל  3.7.5   

  אין.שעון שבת: : יש. מפסקי פחת שמל.הח  תכנון מהנדס    

                              צב זמן.לל קוכו  ש.י: חשמליש/שממים,  ודחשמל לד תנקוד  3.7.6  

  .מחיר הדירה אינו כולל הזמנה והתקנת מונה אשר יוזמן ויותקן ע"י וע"ח הקונה)אמפר. ( 3×  25: תלת פאזי: גודל חיבור דירתי  3.7.7  

  הראשית בקומת כניסהדלת ה תחצן לפתיחל , כוללורשמע דיב ם(אינטרקו .5 : כמפורט בטבלהמיקום: יש, אינטרקום מערכת  3.7.8  

  בחדר שינה הורים). רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה    

  ן.: אימערכת טלוויזיה נוספת במעגל סגור (נפרדת)  3.7.9  

   לקליטת טלוויזיה רב ערוציתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי   3.7.10  

.  לחילופין )אשר תספק שרות זה ערוצית -חברת הטלוויזיה הרבלרות נה ישיולם ע"י הקשול  אשר יבור בפועיממיר וללא חללא (     

ה ע"י הקונ ש(ללא ממיר דירתי אשר יירכ M.Fדיו ור 33, 1,2לקליטת שידורי ערוץ  או למספר בנינים ןלבנייאנטנת צלחת מרכזית     

  מספק שרות זה).    

  :נים אחריםמיתק     3.7.11  

צריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל ה של ולבקר ררכת לניטומעה תותקן בכל דיר  -

  זנת תעריפי החשמל המשתנים.ההישראלית ותאפשר 

  :המערכת תכלול

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

  .אלחוטי רת לשידורשויחידת תקת פאזי) לעבור לוח ת (שלושה חיישני זרם

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

ג לפחות את הצג יצימהרצפה מ',  1.5במקום נגיש ובגובה  / במבואת הכניסההצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכניסה

  הכספית.  תםואת עלו (בקוט"ש) והמצטברת פתהשוט נתוני צריכת האנרגיה

  .3.5ראה גם תריסים בטבלת פתחים סעיף  ./יםחשמלי יס/יםר לתרחיבו  -

  

  

  מתקני קירור / חימום, בדירה:.         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 או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת תיתלתח דבצמו דילמאי וכנןמת מיקום      .1                   

  ;הדירה חלקי

                    כנןהמתו קוםיהמ בין רצפהה במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי קודופי נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע      .2                   

   מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                            

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

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

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

  .ביםהמע / בהעהמ למיקום רומוסת מוצנע מיקום      . 5          

  ההכנה תכלול: , תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד. במקרה זהורףוד העור פיקשבאי      . 6   

  נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח החשמל.  -                    

  במכסה. ור ייסגרנרה. קצה הציוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדיצנרת ניקו מים, מנקודה בקיר מח -                    

  יקום המעבה יהיה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ התכנון.מ -                    

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

   חלקיה לכל מיזוג רמאפש ינוא הדירה ןתכנו האוויר מיזוג מהנדס קביעת פי שעל ככללעיל. ) 6( 4.1מעבר לאמור בסעיף  .: איןמזגן מפוצל  4.2

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

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

   .איןין: ויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבנימיזוג א  4.3

    .ן: איל בגזועהפחימום תנור     4.4

  (בחדרי רחצה). .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןור חימום הפועל בחשמלתנ    4.5

  .אין: רדיאטורים    4.6

  : אין.קונבקטורים חשמליים    4.7
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  .: איןחימום תת רצפתי    4.8

  : אין.ם אחריםמיתקני    4.9
  
  

  
  סן:ירה, במחדש ובטיחות בסידורי כיבוי א*  .5

  .: יש(באם נרכש) במחסן .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: הבדיר ית (ספרינקלרים):וטומטי אש אומערכת כיב  5.1   

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

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

  ,אותות הכבשע"י ר דרשיי, ככל שםעליה פוייבות חיפוי/צלר ,כיבוי ובטיחות אלו גילוי, סידורי* התקנת     

  , ו/או שיסומנו אך יותקנו במיקום אחר עקב דרישות תיכנוניות.כנית המכרבתו יוצגו לא בהכרח      

  

  עבודות פיתוח ושונות:  .6

  חניה  6.1  

                           : בתחום המגרש;כולםהיתר הבניה. לפי : לכל הבניינים סך הכל מקומות חניה  6.1.1     

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

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

  (עם הצגת תג נכה רשמי   ה נכהכש דירותימכר לר ר,ניה להיתבנספח החוביבה/פיתוח חנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/ס               

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

  : יש.הרכת תאורעמ האדריכל. לפי הנחיות, / אבנים משתלבותמוחלק וןבט חניה לא מקורה: גמר רצפת  6.1.3    

  יש.: שמהכבילחניה  גישה  6.1.4    

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

   אין. :לחניהבכניסה מחסום   6.1.6    

  פיתוח המגרש  6.2  

   מבואת חבברו תלפחו[  מרוצףהיה י כניסה ילשב  .יןינבכל ל כניסהעד למבואת ה שבילים/חיצוני רחבה וכנןתת המגרש בתחום                               

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

  .: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעיתשבילים: חומר גמר  6.2.1    

  .רגוון בהייתן בעל ניהיה ככל ה הריצוף ט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית.: בטון/ גרנוליט/ אספל: חומר גמר/ מדרגותשבילים  6.2.2

  גינון חסכוני במים בהתאם  (על פי תוכנית אדריכל הפיתוח) .יש :צמחיה(על פי סימון בתכנית  מצורפת). .יש :ותפתחצר מש  6.2.3     

   להנחיות משרד החקלאות.                                

  ני במים בהתאם חסכו גינון )יכל פיתוחדרתכנית א . (על פישי צמחיה: .) (על פי סימון בתכנית מצורפתיש. : פתמשות חצר  6.2.4    

  להנחיות משרד החקלאות.

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

  כש בעתושה ע"י הריע בניין )משולי ה םמי (להרחקת יפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות: סידור שהערה      

  . סידור הגינה הפרטית       

  ,שוחות וכו') צנרת,מרזב/ים, (, חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : ות גןה/פירוט מערכות משותפות, בחצר הצמודה לדיר  6.2.6    

  ).מכרושלא בהכרח יוצג בתוכנית ה ןהעניי פי(הכל ל כיבוי קשורת,תחשמל,       

  מ"ר. 7-לא פחות מש, בשטח : יגןות ה/ריהצמודה לדר רוצף בחצמשטח מ  6.2.7    

  לפי היתר הבניה ודרישת הרשויות. חומר: : ות של המגרש/גדר בחזית  6.2.8    

  .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע       

  אין.): בחלקה קומה פתוחהים מפולשת (קומת עמוד  6.2.9    

  

  שותפותממערכות   .7

  גז:ת מערכ  7.1  

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

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

   תחזוקתה.רת הגז ונלהנחת צ       

  בבעלות חברת הגז.הינם וצנרת אספקת הגז  ,/י הגז כאמורצובר זאת כיבמובהר       
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  ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז   7.1.2    

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

  

  :ים לכיבוי אשסידור  7.2  

  עץ הבטיחות.ות יווהנחי ישות הכיבור י דרישותלפ :רגותדלחץ בחדרי ממערכת להפעלת   7.2.1    

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דרישות  :במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן   7.2.2    

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

  שות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.שות רפי דריל: ותכולתןי גזי כיבולרבות אר עמדות כיבוי  7.2.4    

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות. לפי דרישות :גלאי עשן  7.2.5    

  

  םיבוי בשטחים משותפידרנטים) וארונות כ, ברזי כיבוי (היאש כיבויו גילוי מערכותכל סידורי הכבאות, לרבות הערה:         

  ות הכבאות.ות רשי דרישפם וכמות לקומי טיים,פר או                
  

  רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי דרישות : בקומת מרתףאוורור מאולץ   7.3  

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

  .אין ימוש הדיירים:מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לש  7.5  

             הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תתיבו מיקום: אר שגוי. דול 1בית, לוועד ה 1לכל דירה,  :תיבות דואר  7.6  

  .816 י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי אלומיניום חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                    

 : מיתקנים אחרים  7.7  

  חדר/ים לשימוש כלל  חלקים משותפים),ב(רה תאו ותכמים, מער גרמאנאים, ש ח., יםמת קה ומשאבומערכות סני    

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

  

  ה למערכות תשתיתחיבור המבנ  .8

  לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל פרדנ מים המונ: יש; יתלב ראשי מונה מים : יש;מרכזי חיבור לקו מים  8.1   

  יש. חיבור לביוב מרכזי:  8.2   

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

  .ונים' הטלפבהדירה לח ורחיבכולל תר): לא ייה (בקשה להתכנון והבנבהתאם לתקנות ה :הטלפונים הכנה לחיבור הבניין לרשת  8.4   

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

  ל עבודות שביצועם בפועבמחיר הרכישה.  םכלוליומכים, ניקוז, דרכי גישה, : כביש, מדרכה, קירות תפיתוח כללי הגובל במגרש  8.6   

  .החברה תנם באחריואיהמקומית י הרשות "יעשה ע    

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

  .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה    

    

  רכוש משותף  .9

  :תיאור הרכוש המשותף  9.1  

  באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: םמקומות חניה משותפי    9.1.1     

  יש.: )חלקית וחהפת ם,ועמודי ומת כניסה(ק חלקית תמה מפולשוק  9.1.2     

  לפי החלטת בחברה.: מחסנים שאינם צמודים לדירות  9.1.3     

  .: ישמבואה (לובי) בקומת כניסה  9.1.4     

  יש. : מבואה (לובי) קומתית  9.1.5     

  בכל בניין. 1): (מספר חדרי מדרגות  9.1.6     
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  ן.יבכל בני 1: ר מעליותמספיש;  :מעליותיש;  :פיר מעלית  9.1.7     

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

  ממ"דים. -יש מרחבים מוגנים דירתיים אין. :ממ"ק/ מקלט  9.1.9     

  אין.: חדר דודים משותף  9.1.10     

  ות, משאב חדרר, ושאבות סחרמ ולאריות,מערכות ס :) כגוןתפותשומ ו/או: יש מערכות טכניות (פרטיות מיתקנים על הגג  9.1.11    

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

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

  משותף  ושמנים כרכמסוהזה,  אחרים במפרטכמפורט בפרקים : ית שהינם רכוש משותףמיתקנים וחלקים נוספים של הב  9.1.13     

  מכר.יות הבתוכנ      

  

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

  , (מילוט).י 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    

  .געל הג ים)תפהמשו( יםנים השונקגות אל המיתגישה מחדר מדר  9.2.6    

  ישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.ג  9.2.7    

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

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

  .מעליות  9.2.10    

  רות).ים מוגנים בדיש מרחבי -(אין .ממ"ק /מקלט  9.2.11    

  החברה כרכוש משותף. ו ע"ישיוגדר ככל: אחר לקח  9.2.12    
  

  בית משותף  9.3  

  חוק המכר דירות), המוכר דירה בבית משותף או בבית  –(להלן  1974 – דלחוק המכר (דירות), התשל" 6בהתאם לסעיף   (א)    

  י ן המצוושל התקנ הראמשנה הו מבטל או תהחיל על הביותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להמיועד להירשם כבית מש       

  אותו עניין; ואלה העניינים: המכר פרטים על המתייחסת לעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה       

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף;  )1(       

  ברכוש המשותף הצמוד לדירה; שיעורו של החלק  )2(      

  ם בקשר אליו;חויביתים המוותף ובשירמשת הבית הת בהוצאוויעור ההשתתפש  )3(      

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  )4(      

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

  חייב תר, כמי שהמכבחוזה ה אף האמור יראוהו, על ין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן (א)מוכר שלא מסר פרטים על עני  (ב)    

  הוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף. ש       

  

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:  9.4

  של כל שטח ) ל5מפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף יהיה קרוב ככל האפשר ליחס שבין שטח הדירה (כהגדרתה ואופן חישובה כ  

   כפי שיידרש על ידי כל רשות  ון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,ל תיקפוף לככ, זאת ביןניהדיור בביחידות    

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

  ).6א' סעיף  מפרט זה פרק(כהגדרתם ב
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  ניהול הבית:בדבר חלטות הדרי קבלת ס  9.5

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

  

  :שיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשר אליו  9.6

  מוד לכל דירה.יהיה על פי שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצ  

חלקן היחסי ברכיב ההוצאות הקבועות של אחזקת שלום בתיבו ויחבפועל  ושבהן שימ ולא יעשה בידי המוכר דירות שהחזקה בהן תהיה

הרכוש המשותף בלבד, להבדיל מתשלום רכיב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשותף, אשר המוכר יהיה פטור מתשלומן 

  וי.קנון המצתלהן כאמור בת, וזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שביחס לדירות האמורו

  
  או שיוחזרו לרכוש המשותף):/המשותף (ורכוש אים מהצחלקים המוה  9.7

  כניות המצ"ב ותף השטחים הבאים אשר מסומנים בתמהרכוש המש יוצאו, בהסכםמבלי לגרוע מהאמור בעניין זה        

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

  תף לפי קביעתה של החברה.המשו ת בביתוצמדו לדיריוהמשותף ומהרכוש  םהמגרש מוצאימקומות החניה שבתחום  .א

כל השטחים שהוצאו מהרכוש וכן החברה.  המחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות שבבית המשותף לפי קביעתה של .ב

  משותף.המשותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית ה

  לעיל). 9.2.9ר בסעיף מרפסות וגגות (למעט החלק כאמו .ג

 רכוש המשותף. צא מהמו  ם)י(באם קי םאיחדר השנ .ד

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

  תיד. ן עיר שיאשרו בעירו על פי תכניות בניהקרקע, וכן זכויות בניה עתידיות שייווצ

שבבעלות המוכרת  ת ו/או המחסנים לדירות, יוצמדו החניות והמחסנים לתאהחניודו כל מתף לא יוצשוהבית המ עת רישוםבככל ש .ו

 כמפורט לעיל.

  

  

   ____________      ____________      ____________  

  המוכר חתימת        תאריך              חתימת הקונה          

  

  

  

  

  תף.שוהבית המ ולנציגות ועברו לקונהמסמכים נוספים שי  נספח א'
  אזהרות.ות כלליות הערו  'בנספח 

  .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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  מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירות – 'נספח א

  

  תוכניות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:  10.1   

  דירה.הל יות) שנ(חיצויות ללומידות ככל חדר  למידות שללת הכו 1:50 -הדירה בקנה מידה לא קטן מ תכנית  10.1.1     

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

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

  הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -ה לא קטן מנה מידקרתף בות מומולשות; קקומות מפ קומת כניסה/תכניות   10.1.4     

  .1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  ושטחים דירתיים מוצמדים; תכניות אלו ניתן לצרף      

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

משותפת  חצרללת סימון הכו 1:250ה מידה קנר בניה בבלת היתקלות המקומית תכנית המגרש כפי שהוגשה לרש  10.1.6     

  וגינות צמודות.
  

  בהתאם לכל דין לרבות על פית ולחומרי הגימור, שיש למסור ורכלכל המע ושימוש בעת מסירת הדירה יינתנו הוראות תחזוקה  10.2   

  ן:חוק המכר דירות בעניי     

  ם.על גימור רכיבי הדירהפעולות שוטפות לתחזוקת כל   (א)     

  מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, השירות המותקנות בדירה לרבות  של מערכות זוקה מונעתלת ותחלתחזוקה כו  )(ב     

  מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה.      

  ות.תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם נדרש  (ג)     

  פר טלפון ליצירת קשר.ספק ומסרן/מות יצשה, לרבות ירתקנים בדרכות המועשל ציוד ומ מפרט טכני ותעודות אחריות  (ד)     
  

  של המערכות וחומרי הגימור של תכנית והוראות תחזוקה  )1( ה בבנייןהמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת הדירה הראשונ  10.3   

  :ענייןבירות המכר דפי חוק  התאם לכל דין לרבות עלהבניין שיש חובה למסור ב    

  ן על גימורם.כיבי הבניית כל רקפות לתחזווטפעולות ש  (א)     

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

  .באלהוצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי      

  שות.אם נדר ,תות ותקופתיואפיון ביקורות שוטפתדירות ו  (ג)     

  של ציוד ומערכות המותקנים במבנה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.ות אחריות ותעוד ימפרט טכנ  ד)(    

  מיליה.יפקסומספר  רשימת צוות המתכננים של הבניין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון  (ה)     

  ות בטיחות שורת, מערכמל ותקשחניטרית, ס ינסטלציהלבד של אבות ת המשותפ) למערכוAS MADEתכניות עדות (  (ו)     

  המוכר יצרף למסמכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור  ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.      

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

  

  

  

  

  לעיל, יראו החברה  10.3תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעיף ת והוראות תוכניוהבל לידיו לק הראשון רב הרוכשס )1(    

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

  .בבניין)        
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  ת ואזהרותיוערות כללה –ח ב' פנס  

  בנה ולדירהכלליות למ הערות  

  

 .בוצעו שינויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירה הבסיסי (כלשונו בצו מכר דירות), בטופס המפרט .1

  .תקן הישראליכל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה וה .2

ניין מתקן הכנה לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת התקינה בב זית אםכאנטנה מר אובניין ו/לאנטנה ב התקנת מתקן החברה תהא פטורה מחובת .3

 להוראות כל דין. פוףלווין, בכ

 , ששטחי התקרה האטומיםחניה של הבניין ממוקמים מעל תקרת מרתףהוסבר לו וידוע לו ששטחי גינון ו/או שטחי מסעה/שהקונה מצהיר  .4

כדי לגרום לשינוי  התקנת מערכות ו/או פעולות כגון אלה, שיש בהן בנייה ו/אוו/או  הו/או הריסה לות שתילעקב פעו עו/או להיפג עלולים להינזק

 במצב התקרה על מרכיביה, כגון שינוי ניקוז ו/או פגיעה באיטום המרתף או כדומה. 

ו חלקה כולה א וכר. החצרהמיה מטעם האינסטלצ ע ע"י מהנדסבמיקום שייקבהינה שוחות ביוב וניקוז הקונה מודע לכך שבחצר הפרטית ת .5

ס"מ טוף ו/או פרלייט ו/או אחר. על הקונה להקפיד שלא לפגוע באיטום המרתף וכן  30את מעל מרתף חניה. עומק המילוי המינימלי נמצ

ת צמחיה אי שתיל ,ות אך לא רק, לרב) אשר עוברות בחצר הפרטית כאמורמתחייב הקונה לאפשר תיקונים במערכות המשותפות (אם יש

 .למניעת קינון חרקים ריסוס תקופתיים וביצוע חודרני לת שורשיםבע

ייתכן מעבר מערכות מים, מערכת שלד הבנין (עמודים, קירות נושאים, קירות בטחון וכו'), אינם בהכרח מסומנים בתוכניות המכר. כמו כן  .6

הודע לקונה, כי  מוקדמת. יקהבד, מחייב וכו') ,סה, פתיחהרישינוי (הלכן כל  .רות ומחיצות, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קיחשמל ביוב,

תועבר אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל האלמנטים של מערכות הבניין 

רת הב, מנשוחות ביו ניקוז, יוב, צנרתב מל, צנרתצנרת חש ,נרת מיםצן: שאינן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגוהמשותפות ושל מערכות 

מ.א. ואוורור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בדירה, המחסנים, וחצרות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוריים, 

 ה אחרתרו/או סגי להבתקרה ק ור יכוסומ. מערכות כאבתכניות, לפי החלטת היועצים הטכניים בקירות ובתקרות הכל מעבר למסומן/ למצויין

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

וכן התחמצנות מינרלים (ברזל)  ,"עיניים" בדלי מרקם, גוון, גידים,יתכנו תופעות טבעיות כגון: הובכפוף לתקנים, באבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .7

 .מוי חלודהת בכתמים דוהמתבטא

בחיפוי קירות ו/או שיפולים לא יבוצע קיטום פינות . ם הישראלייםנדרש בתקניחות מהפמידות לא ב (פוגות) מרווחים וובריצוף יעשבחיפוי  .8

 .(גרונגים)

 גורות.חל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חומרים הפולטים ריחות חריפים או רעילים, באריזות פתוחות או ס .9

 .ירה לקונההדם נמסרה טעמו בטרמקונה או מי עבודות בדירה ע"י ה יבוצעולא  .10

לכלים אלו כאמור  המינימליים עלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישהלאחר קבלת החזקה, ריים ע"י הקונה כלים סניט החלפת .11

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

שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין. יכול  ירים"י הדיערכשו שי ,ם)ל שקיימי(ככ סניםחבמ .12

 ונפרד למחסנים בלבד הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף

אך לא  עהפרליצור ה ועלולים למקטינים החלוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, של דוד המים החמים ויח' מיזוג הא מםמיקו  .13

 רט.הקבוע במפ חות מןפ

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

dB60 לפי םגלי המתקן/י, וכן בולמי רעידות תחת רחידה ממוקמתבו הי במקוםמ' ממפוח פליטת אויר חם  1.5, במרחק של   .

 .הקץ האקוסטיועהנחיות י

הוסבר שחל עליו איסור מוחלט לבצע כל שינוי הנוגע לצד חיצוני של הדירה ו/או הפוגעים בחזיתו או במראהו או נה מצהיר שהקו .15

 וו הבניה ו/אריסה ו/או שינויים בשכבות הריצוף ו/אברכוש המשותף או בשלד הבניין, בייעוד חדרים ו/או במהלכי צנרת ו/או ה

ו/או פעולות כגון אלה,  שקועים בתוך קירות הפרדה בין דירות פלזמה וכד', T.Vמסכי  ,מקוליםר ות התקנתרבערכות, להתקנת מ

ים ובתקנות. שיש בהם בכדי לגרום למטרדי רעש ורעידות לדירות שכנות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש המותרות בתקנ

 אלו. ינוייםשפעולות ו יןשיהיו בגלתלונות ושהי לנזקים למוכר לא תהיה אחריות כל

פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו זק כלשהו שיגרמו לחומרי הבניין, ם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נמוסכ .16

דה וביצוע העבו מרים ו/אלטיב החו ין אלה כוללכל האחריות בג ,בדירה ובין לאחר מכן ע"י הקונה לדירה או לבניין, וזאת בין לפני התקנתם

 יזרים והתוספות הנ"ל תחול על הקונה בלבד.ריטים והאבהפ,

המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה לרשות הקונה וזאת על מנת  חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .17

 .מרחב המוגןמהם עשוי הבטון שהא בקירות מצאדמה והנק מבטן הפ(חצץ), המו באגרגטים אלהימצי גז ראדון אשר עלול לסלק שריד
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יתכן ובאחת מהדירות בכל קומה בבניין, ימוקם חלון/ דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל הדיירים בקומה בעתות חרום לצורך מעבר  .18

ת אפשר איעת חירום ב זה, וכי בוע בפתחקייקבע סורג וקם חלון/ דלת החילוץ, מתחייב כי לא ומילוט. הקונה, אשר בדירה אותה רכש ממ

 ירה אל חלון/ דלת החילוץ.המעבר בד

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

 קט.ויועצי הפרתכנני וימעפ"י החלטת מרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן יקבעו חניות, מחסנים, ו

עוברות צנרות (מים, ביוב, ניקוז וכד') וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל או המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תקרובסמוך לת קירות ,ברצפה .20

  ע מכך.זוקה וטיפול לפי העניין, על כל המשתמלאפשר גישה לצורך תח מחויבהבניין, ומהווים חלקים משותפים. הקונה 

(חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם  כות השונותשל מער ים ושוחותניות) עירוים (גומחרפיל .21

 לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.

ניה ובלתכנון  המקומית הבמבנה, הועדור חברת הגז שנבחרה ע"י המוכר לפעול אישבתכנון והי גז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי /מיקום צובר .22

 .העבודה ומשרד

 כבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.ברנסיעה  .23

 יהומות החנמכמות מק מבלי לגרוע והכלרכי התכנון ו/או אישור הרשויות, יתכנו שינויים במספר מקומות החניה בפרויקט ומיקומם בהתאם לצ .24

 מכר.מהכלולה ב

 .ה לרכבים המונעים בגז פחמימני (גפ"מ), למרתפי חניה תת קרקעייםסורה הכניסא .25

 ים.בשטחים פרטיים או משותפים במרתף/ בגז פחמימני (גפ"מ),בנוסף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המופעל  .26

בהתאם לאילוצי התכנון, וחלוקה סופיים, ליך רישום ים בתהייות ושינוסטוייתכנו סופיים  םצמודים, אינגבולות המגרש, הפיתוח, והחלקים ה .27

 הרשויות. הביצוע ולדרישות

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

ה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות וכש לא תהיתו ולרעלשיקול ד אםויות בהתחת האפשראיבחר מתוך  הושלם, לא תתאפשר בחירה. הקבלן

 בחירה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן.

 'ברנה ], תג8.12.2016 - 10[מפרט מחייב מחיר למשתכן מהדורה  1במקרה של סתירה בין הוראות המפרט להוראות נספח ג
 הוראות הנספח, בכפוף לכל דין.

 
  ,ו/או המכרז (להלן:"ההוראות") לבין המפרט לעיל הקוגנטיות הדיןוראות הו/או  אות החוזהוררה בין הה של סתירבמקכמו כן-

  . תגברנה ההוראות.
 

__________  __________  
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   זיכויים טבלאות –' גנספח 

  

  יםיריכוז טבלאות זיכו
  
  

  תהערות מיוחדו

   08.12.2016  -  10דורה למשתכן מה , מחירןוי והשיכוינמשרד הב מחייב שלהבמפרט רשים אלו הינם אך ורק הנד ריכוז זיכויים .1

  כוללים מע"מ.  להלןהמחירים הנקובים  .2

/ הקבלן ימסר לרוכש הדירה ע"י החברהאלו  המועד האחרון שעל רוכש הדירה להודיע לחברה/קבלן, על רצונו  לנצל זכותו לזיכויים .3

  .ביום החתימה

  ן.ל פי כל דיו זו עתיתור לזכווותתקבל כ האמור עדומהדירה עד האי הודעת רוכש  .4

ו/או גורמים לעיכוב וק ובתקנים ו/או פוגעים בבטיחות בחבדרישת הרשויות ,למניעת ספק יודגש כי לא יאושרו שינויים שאינם עומדים  .5

  י אכלוס.בהתקדמות העבודה או השלמת הבניין וקבלת אישור

, התקנת אחר שאינו ספק החברה ספק מטבחיםשר עם קדייר) להת(הת הרוכש ,ובחירם יטבח המתוכננמניצול זיכוי בגין ארונות ה .6

  המטבח תתאפשר לרוכש רק לאחר מסירת הדירה, ובאחריות הרוכש ועל חשבונו.

כסיום  מה התקנתם, יחשבויים או בנויים והסתיהנמצאים באלמנטים יצוק /ביוב,מיםתקשורת/למניעת ספק יודגש כי צנרות לחשמל/ .7

  מהאמור במפרט המכר. כויודעת רוכש על מימוש זכותו לזיכר לענין החוק המל 6בתיקון ו כמשמעות הפריט"ת נהתק"

  בנספח זה ושאינו מצוין במפרט המכר, לא ינתן כל זיכוי בגינו. פריט מתומחר לזיכויבמקרה של ציון  .8

ל קונה עה/ המוכרת רהתימת החבה זו, בחלמפורטים בטבתו לזיכויים, מהפריט/ים המתומחרים והמימש הקונה בפועל את זכו .9

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

  יחידה.  - יח'

  מטר מרובע.  - מ"ר

    מטר אורך.  -מ"א

  חומר לבן+ חומר שחור+ עבודה.  - קומפלט

  ריט אחד בודד. פ -פריט
  

  וי בלבדבגין זיכ מחיר - רחצהנושא: ארונות מטבח, 
  
עיף ס

 במפרט
  המכר

 יאורת
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון תחתון/עליון, ( לכלל ארונות המטבחזיכוי 

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

 5,812 ---  ---  ---   קומפלט

3.3.3 
לפי  גרלי),טכיור אינ לל. כוכללידר רחצה חרון רחצה (בא

 ר שבמפרט המכר.התיאו
 600 ---  ---  ---  קומפלט

  
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד -נושא: קבועות שרברבות ואביזרים
  

  
  ת:הערו

  נה.קפריט+ הת ויללים זיכחירים כומכל ה  .1

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 פריט טקומפל ר.כור במפרט המסוללת ברז לכיור רחצה,  לפי התיא 3.6

3.6  
,  לפי התיאור במפרט ילת ידייםנטז לכיור ללת ברוס

 המכר.
   80 פריט קומפלט

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

3.6 
מפרט ,  לפי התיאור ב(אינטרפוץ) סוללת ברז למקלחת

 המכר.
   102 פריט קומפלט
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  מחיר בגין זיכויים/חיובים - תקשורת ושא: חשמל/נ
  

סעיף 
במפרט 
 המכר

  תיאור
 חומר/
  עבודה

  יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 סה"כ כמות

3.7 
  

   72 פריט קומפלט זיכוי –נקודת מאור קיר/ תקרה 

3.7 
  

   78 פריט קומפלט זיכוי –מאור בית תקע 

3.7 
  

    48 פריט קומפלט   ןנקודת טלפו

  
  

  :שורתת החשמל/תקלטבלאו ותהער
  ), במפרט המכר.5(טבלה  3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1
  מתייחסים לזיכויים לפני ביצוע. חשמל/תקשורת . מחיר המחירון2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 ת המוכרחתימ                      תאריך           חתימת הקונה     


