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  510865058בע"מ ח.פ.  ים פרץחאנגב וני הבץ פר
  
  

  16.12.19תאריך עדכון: 
  

  

  1פרץ בוני הנגב בפארק  שם האתר:

  חדרים 5 מס' חדרים:

  *I,I :דגם

  ה',ב',ג',ד',א' קומה:

 113,116,119,122,125,141,144,147,150,153 :(זמני) דירה מס'

 9,10 בניין:
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  תוכן עניינים
  

  פרטי זיהויפרק א.   
  

  .)1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ( : 1סעיף               
  .)2.1-2.2זכות שהקונה רוכש (והבעל הקרקע   :2סעיף               

  ן, מחסן וחניה.יידירה בבנה םקומי : 3סעיף               
  אור הדירה.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 קבילות תיוסט  :7סעיף               
  פרטי אדריכל מתכנן הבנייה.  :8סעיף               
  פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

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

  
  .)1.1-1.6ה (הבניין, הקומות ויעודה של כל קומ אורית  :1סעיף                

  .)2.1-2.19הגמר (חומרי הבניין ו  :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 
  ית כביסה.מתקן לתלי   :3.4סעיף 

  רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,)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           

  ).4.1-4.9בדירה (ם רור/חימוקי נימתק  :4סעיף 
  .)5.1-5.3סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן (  :5 עיףס

  .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- .7.1.3ז (מערכות ג   :7.1סעיף     
  ).7.2.1-7.2.5רים לכיבוי אש (דוסי   :7.2ף סעי    
  חניה.  תפיץ במרולאוורור מא   :7.3סעיף     
  מערכת מזוג אויר מרכזית.   :7.4סעיף     
  : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף     
  דואר. תיבות   :7.6סעיף     
  וספות.מתקנים ומערכות משותפות נ   :7.7סעיף     

  .)8.1-8.7ות תשתית (ערכמבנה למר הבוחי  :8סעיף 
  .רכוש משותף  :9סעיף 

  ).9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף (ית   :9.1סעיף     
  )9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף (  :9.2סעיף     
  בית משותף (רישום ופרטים).   :9.3סעיף     
  .המשותף הצמוד לדירהשיעורו של החלק ברכוש    :9.4סעיף     
  הבית.  דבר ניהולהחלטות בסדרי קבלת  : 9.5יף עס    
  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'

  .תהרוואזת הערות כלליו  פח ב'סנ
  ים.טבלאות זיכוי  ג'  נספח
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    חדרים I  ,5/מס' חדרים:מדגםדירה   באר שבע -שכונת הפארקשם האתר:

  __דירה מס':    

  __קומה:    

  __מס':מחסן     

  __מס': חניה    

  __:בניין    

  123מגרש מס':    
  
  
  
  
  

  "מפרט מכר"

  1974 – דרות), התשל"לפי חוק המכר (די

  2015- התשע", ותיקון ה2008  – התשס"ח קון(תי

  ים שונים)יבעניין חיובים וזיכו

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה) כולל(                           

  

  
  )החברה""או  "המוכר/ת"(להלן       510865058ח.פ. מס'  בע"מ. אחים פרץבוני הנגב  פרץ:  נספח לחוזה בין    

                                                  .זת        לבין:      

  )"/ים"הקונהאו  "/ים"הרוכש(להלן            ת.ז                  

  

             מתאריך:     

  

  

  פרטי זיהוי     א.
  

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

  .123 מגרש: ,(בחלק) 1חלקה  38602ם (בחלק) וגוש רשו 17חלקה  84653ם שוגוש ר(בחלק),  1קה חל 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      

  5.201708.0: החכירהתקופת תחילת  98 :רהכיתקופת הח  2.2      

  

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

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

  מרפסת שמש. ,מרפסת שירות, (בית שימוש נפרד) אורחיםרותי ש ,(מקלחת) הורים החדר רחצ, )יהטבמארחצה כללי (חדר  ,פרוזדור

  

  



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 

31  מתוך 4 'עמ  16.12.19אריך: ת/  123 רש/מגIתכן / דגם כר למש/ מפרט מ באר שבע -1ב בפארק פרץ בוני הנגפרץ בוני הנגב /  / מסד לאיכות הבניה
 

    שטח הדירה  .5    
  והמחושב לפי כללים אלה: ,___ מ"ר - כ :הואשטח הדירה       

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

   –ה ין זלעני        

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

  דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין          

  החוץ; של קיר כזובמרר ולע האמובור קו המצרה אחרת יעכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די         

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

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

  המשטחים המשופעים והאופקיים; פי ההיטל האופקי של כל לחת בלבד חושב פעם אות בדירה יגדרמ שטחו של כל מהלך  )ג(          

  המדרגות.ח יצורף למפלס  שממנו עולה מהלך השט           

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

  שה להיתר). קבת התכנון והבניה (קנות –הלן (ל 1970           

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

  

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

דמוי תקרה (לא פרגולה) הנמצא  משטח מלאל[קירוי הכוונה ורה מקפסת שמש מר כהמתו ,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'   36.     

  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)ו(מהות  ירה באופן בלעדי יש לפרטםדאו משמשים את ה דיםם המוצמספינו /חלקים/אזורים,םשטחי אם יש  6.7      

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

         

  הערות לחישובי השטחים:        

  על ידי הקווים  המצולע הנוצרבתוך  רצפה הכלואמרפסת הוא שטח הל שטחה ש ירה;לד תימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש"  .1     

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

  במרפסת.       

  הרקיע כפוף  ו לאורלשמש ו/א האשר מידת חשיפת , לקהבח ות אומשלב חשופה ו/או מקורה ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי         

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

  .שיפת המרפסת לשמשח       
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  דירה  ן חלק שלבינו לביד המחסן מפרי שר קירות; כאהקיר חשטת ן בתוספ, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן  .2     

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

  ; ס"מ 20  וביעב וץמתחת לקירות החץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי , הוא השטח הכלוא בין קירות החושטחו של מרתף  .3      

  כאשר קיר המרתף  ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של הקיר;ירה אחרת דנו לבין חלק של בי רידמרתף מפכאשר קיר ה       

  ייכלל שטח הקיר במלואו.גובל בשטח משותף        

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

  למעשה.לבין השטח        
  

  קבילות: סטיות  .7   

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

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

  .לעיל 4ערה וה 6.6בסעיף פורט תר כמוי       

  אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוהמצוינות בתוכניות המכר ובין המיד תסטיות במידו        

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

   סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה ןה הות האבזרים למעשומיד במפרטזרים ות האבין מידב 5%ד של ע רעושיסטייה ב  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  
      

  בע, באר ש31שד' שז"ר   :כתובת  08-6490943  פקס:

 yosi@adcohen.co.il:לדוא"  
  
  

  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  
 

  

  זריהודה ואביצי הדירה,מבנה, ין, היבנה תיאור  ב.
  

  בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותשינויים בחלוקה פנימית של דירות א סהמוכר רשאי להכני     *  

  .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית     

  .הבניה תרהימועד קבלת לוהתקנות, התקפים  התקן הישראלי כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות  *  

        

  תיאור הבניין  .1
  

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

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

     
  

  ;, הכוונה למגורים בלבד(*)דירות ןבבניי; ת למגוריםרודי 1A :28 בניין ,למגוריםות דיר A: 29 ןיינב     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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  כל קומה ודה שלן וייעבבניי ותומפירוט הק – 1טבלה מס'   1.3  

  

  :םלשני הבנייני ותפתשממת מרתף וק
  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

  מרתף קומת
  1 -  --- 

מבואות, חניות, מיסעות, מעברים,  כללי:

 דרוחמאגר מים , מעליותמדרגות,  יחדר

ות מתקנים ומערכ, ניםמחס ת,משאבו

 הרשויות.ו לפי דרישת המתכנניםטכניות 

  

יתכן ומערכות שונות הממוקמות 

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.

 

    

  

  :A ןיניבב  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  יאוראו ת כינוי
 קומה

על ת מתחת/ממוקו

  סהכניקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מיסעות,  חניות,  מגורים (דירות גן), 

, תומעלי, כניסה (לובי) תמעברים, מבוא

מתקנים ומערכות טכניות , חדר מדרגות

 ויות.ם והרשתכננימה שתלפי דרי

  בפיתוחחצר משותפת 

 הבניינים)ני (לש

 1-8 מגוריםת קומו
3  

 (בכל קומה)

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

  מגורים עליונהקומת 
 2 9-10 (פנטהאוז)

, חדר תומעלימבואה קומתית,  ,מגורים

ות טכניות לפי ערכומ ניםמתק, תגודרמ

 ננים והרשויות.דרישת המתכ

 )9דופלקס (כניסה מקומה  ותדיר

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

ומערכות טכניות (משותפות/ פרטיות), לפי 

 דרישת המתכננים והרשויות.

 --- 

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

 (הראשי). יוןהגג העללל נכ לא ין הקומותניבמ 12  קומותכל ה סך
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  :A1בבניין 

  

  

   :והבהרות הערות

  והבניה ון ת התכנבתקנו גדרתהלבניין [כההיא הכניסה הקובעת  כניסותמה וזילבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש   )א(

  יתר)]. (בקשה לה   

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

  ות.מותקנ בהם מערכות אלוות ו/או גומחות נרוא חדרים ו/אוהקצאת לרבות  גם למבנים סמוכים, באמצעותם   

  מקובלת ה : קרקע, ביניים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטהועל עשוי להשתנות כגוןת בפהקומו מינלי. כינוירט הינו נו' הקומות במפוי מסכינ  )ג(

  .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'    

  

  )ראשיים( משותפים מדרגות יחדר  1.4   

   לס הגג.למפעד ו מרתףקומת לס ממפרה מקו: אפיון כל חדר מדרגות; 1 בכל בנייןות גדרהמ ימספר חדר      

   אין.: םוספיחדרי מדרגות נ     

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

  .דיש, באחת בלב :(*)שבתמנגנון פיקוד   .6,6: בכל בניין מספר נוסעים לכל מעלית     

  .אין מר:עמדת שו  1.6   

  

  ו/או  דיירי הבניין נציגות ן פיקוד שבת, שהפעלתו תקבע ע"ינגנומעלית בעלת מוונה בבהר כי הכומ –"מעלית שבת"   (*)                      

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

  כניסהקומת הלמפלס 

 (ד) הקובעת לבניין

מספר דירות 

  בקומה
 הערות סוג השימוש

 2 קרקע ןלבנייקומת הכניסה 

מיסעות,  חניות,  מגורים (דירות גן), 

, מעליות, כניסה (לובי) תואבמ ם,מעברי

, חדר לרווחת הדיירים חדר מדרגות

), A,A1(משותף לשני הבניינים במגרש 

מתקנים ומערכות טכניות לפי מחסנים, 

 והרשויות. דרישת המתכננים

  חצר משותפת בפיתוח

 (לשני הבניינים)

 1-8 מגוריםקומות 
3  

 (בכל קומה)

מבואה קומתית, מעליות, חדר  ,מגורים

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,ותרגמד

 ויות.ם והרשתכננידרישת המ

 --- 

  נהורים עליוגמקומת 
 2 9-10 (פנטהאוז)

, חדר מעליותמבואה קומתית,  ,וריםמג

מתקנים ומערכות טכניות לפי , מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

 )9דירות דופלקס (כניסה מקומה 

  גג עליון
 ---  ---   (ראשי)

נים ות סולאריות, מתקכערמ חדר מדרגות,

, לפי רטיות)פות/ פ(משותומערכות טכניות 

 והרשויות.המתכננים  דרישת

 --- 

  קומות  הכלסך 
 ---  ---  ---  11 למגורים

 (הראשי). נכלל הגג העליון לא במניין הקומות 12  סך הכל קומות
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  :בניין)כל (ב מרחומרי הבניין ועבודות ג  .2

  
  .תבו משולו/או מתועשת ו/א להרגי: הבניהשיטת ; מהנדס השלד תכניתלפי  שלד הבניין:          2.1

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

   .1 חלק 1004אלי מס' רשתקן ילפי  בידוד אקוסטי: .1045 קן ישראל מס'י תלפ :יתרמבידוד                  

    .ד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקההיה נגבניין המגורים יוף ריצ    

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

   .1 חלק 1004מס' ראלי לפי תקן יש בידוד אקוסטי:     

   .השלד לפי חישובי מהנדס עובי:. ין, או אלמנטים מתועשים מבטון,זוון מ: בטחומר בניין:ת הגגו           2.4

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

  ת של קיר פנימי בדופן באם מכלול מתועש, .בשילוב רגילה עשתמתו :קירות חוץ  2.5

  .1045ישראלי מס'  לפי תקן :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון : לפי עובי .וק תאי או בל ,דירות, בלוקי בטוןה לצד הפונהחוץ וב

  שראלי.יה יםצבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן  ירוק" של מכון התקנ :בשיטה                 

  גימור קירות חוץ:  2.6

  יח דוגמאת קרמיקה. הכל לפי התנאים בהיתר הבניה.פוי קשו/או חי. אכותיתמל אבןו/או  תטבעיאבן : עיקרי ,/ציפויחיפוי  2.6.1  

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

  מית.ת המקום הרשואום עוחלוקת הציפויים בת , גווןלשנות סוג ישאר : האדריכל יהיהחיפוי אחר  2.6.3  

  

  או משולב, לפי ו/או בלוק תאי ו/או בלוקי בטון מזוין ו/ בטון :חומר: בין הדירות ות הפרדהירק  2.7

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

  .נון האדריכלובה לפי תכוק ו/או משולב, גלו/או בבטון : חומר וגובה: מרפסות (ככל שיש)בין  הרדהפקיר   

  

  ראשי: רגותמדחדר   2.8

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

  והמעלית יבוצע על פי הוראות כל דין.

בעל "תו תקן  ,קריליבשיפולים+ צבע אוי חיפ ד תקרהבצבע אקרילי ע רמוגי, , )כבותש 2( : טיחחומר: גימור קירות פנים  2.8.2  

  ירוק" מטעם מכון התקנים.

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

ת תאם לדרישוצמנט לבן בהטראצו לן או פורצ יהיו מאבן נסורה או גרניט ין המגוריםיבנת מדרגו: ופודסטים מדרגות  2.8.3  

הכל ופסים מחוספסים כנגד החלקה,  ות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים, ובעלהתקנים הרלבנטיים

  . 2279בהתאם לת"י 

  .1142ת"י ם לתאבה, : מתכת או בנוי או משולב (לרבות מאחז יד)/ מאחז ידמעקה  2.8.4  

    המדרגות.ת חדר מצעואב: (ראשי) עליה לגג  2.8.5  

  

  : ותם לדירופרוזדורי קומתית) אה (לוביבומ  2.9

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

  רה.עד לתקוק")  קן יריח יבוצע טיח וצבע אקרילי ("בעל תו תשהקי עד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפו

  (במקרה של תקרה מונמכת לא יבוצע  ("בעל תו תקן ירוק") סינטטימלבין : טיח + צבע חומר: תקרהגימור   

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

  לבד).וני ב: פח צבוע בתנור (צד חיצות למערכותונאר . : כמו מבואה קומתיתפרוזדורים לדירות
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   :בכל בניין שיתרא ) כניסהמבואה (לובי  2.10

אבן נסורה או קרמיקה (רגיל או גרניט פורצלן), לפחות עד לגובה משקוף דלת הכניסה, מעל החיפוי : חומר: ות פניםור קירמיג

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

  .דקורטיביתאו תקרה  הו/או תקרת משנסיד ת פולידוגמ מלבין סינטטי: טיח + צבע חומר: תקרה רמוגי

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

  .למניעת החלקה

 , בחזית816ובניה ות"י תכנון קנות הלפי תלבניין ויהיו בעלות חזית אלומיניום  היסכנתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת ה

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

  : פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד).ארונות למערכות: כמו מבואה קומתית. פרוזדורים לדירות

  , מים וכו'). רונות חשמלט גומחות, אד (למעפוליסיוגמת קורות ותקרה טיח צבוע בצבע סינטטי ד :יםסנפרוזדורים למח

  פח צבוע בתנור (צד חיצוני בלבד). כות:מערות לארונ

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

    נים.קתטעם מכון הרוק" מתקן י ל "תובמלבין סינטטי, בע: בטון צבוע חומר: הקרת גימור  

  ,.משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף רצפת ורגימ: רהמקו ור רצפת חניהימג  

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

   :חדרים לשימוש משותף  2.12

  .)(ככל שיהיו יםניחדר/ים טכ  

ארונות חשמל,  (למעט גומחות,ם. ן התקניתקן ירוק" מטעם מכו, בעל "תו דוגמת פוליסיד טטיסינין מלבע : טיח + צבגימור קירות  

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

  ולב.או מש ןורצלאו פו אריחי קרמיקה או טראצו מוחלק א וןבט: גימור רצפה  
  

   :הערות

  צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. בבטון או פנים בטיח שוות/תקרה יעצביעת קיר . 1

    .הלקלמניעת הח 2279יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי  (בדירות ובשטחים המשותפים) בנייןבריצוף . 2
  

  

  מערכת אינטרקום ומחזיר על ידי בעלת פתיחה הנשלטת  וזיגוג) םאלומיניוהמבואה ( במכלולולב שמ: יש, ןבנייכל לדלת כניסה   2.13

  .)3.7.8, כולל אינטרקום (ראה סעיף שמן

דר ר הבניה), למילוט מחתהיו דרישות הרשויותלפי  אלומיניום מזוגגאו  עפ"י תכנית (מתכת .: ישיןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה    

  .הקרקע בקומתמדרגות דרומי 

  אוטומטית באש או סגירה ידנית, לפי החלטת יועץ הבטיחות ובאישור כיבוי אש.סגירה  עשן,ות: דלתות אש/ ר מדרגת חדדלתו       2.14

  .האדריכל תכנוןי לפ ת,חומר וכמו ,אורית :דלתות וחלונות חדרים לשימוש משותף .דלתות פח ים טכניים:/דלתות חדר   

    אין.  :מתידלתות לובי קו  2.15

  .: ישמשותפים וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ת קומתיים,ו, מבואמדרגות , לובי, חדרןלבניי יסהבכנ, תאורה  2.16

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

   .דרגותדר המאור בחדלקת  לה               

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

  או נת מונה נפרד לכל מחסן, קהתן או לחילופי חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד, :דירתייםתאורה במחסנים      2.18

  .והחלטתו מוכרחירת הב עפ"יחסן משויך האליו מירתי למונה הד

  של הבניין/ים לפי  הזנה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותלתאורה ומל בור חשיח    2.19

  בניין/ים  גם וישרתו יןניבבו/או ימוקמו  /ים סמוכיםמו בבניין קמוי (יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך החלטת החברה   

  ונות).הרשויות הש לאישור , בכפוףכיםסמו
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  פרטי זיהוי) –תיאור הדירה (בנוסף לאמור בפרק א'   .3
  

  גובה הדירה*:  3.1  

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

  מ'; 2.05 -חות מ: לא פגובה חדרי שרות ופרוזדור    

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

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

  ימלנילמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הנמכות מקומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המיהערה: *  

  י דין.הקבוע על פה המינימלי ן הגוביפחת מת לא הקבוע לגבי חלקי דירה על פי התקנו   

  

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

  

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

 )4(ריחי חיפויות אידמו
 (בס"מ)

  )4( פויחיו )3(ריצוף
)דות אריחים (בס"מימ

  ריצוף
א לזיכוי למ"ר/ מ" ירמח

  חדשיםבשקלים 
 הערות

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

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

)1( בטון, בלוקי בטון  מטבח
בגובה  י פוחיהעבודה  לכל אורך משטח  אין )3(ה רא )2( ראה

. ח ארון תחתוןמעל משט מס" 60-כ
  (באם קיים). למעט אזור חלון

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

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

 .בהמשךראה פרוט בהערות  ןאי )3(ראה  )2( ראה)1( בטוןבלוקי ון, טב פרוזדור

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

  חדר רחצה הורים
 (מקלחת)

)1( בטון, בלוקי בטון
הדלת משקוף גובה לת רוחיפוי קי אין )3(ראה  )2( ראה

על רילי בבע אקומעל טיח + צ לפחות.
  התקנים.מכון מטעם רוק" תקן י "תו

 המשך.ב בהערות ראה פרוט  
  ---  )4(ראה  חיפוי קרמיקה

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

 ממ"ד
  בטון מזוין 

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

  לי)(כל רחצהר חד
 (אמבטיה)

)1( י בטוןבטון, בלוק
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  

)1( בטון, בלוקי בטון אורחיםתי שרו

עד ות. לפח הדלתלגובה חיפוי קירות  אין )3(ה אר )2( ראה
  מ'. 1.50גובה 

על טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן ומ
  ירוק" מטעם מכון התקנים.

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

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

  .2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין )3( ראה 2.6ראה סעיף )1( קי בטוןבטון, בלו שמש סת מרפ
 ראה גם פרוט בהערות בהמשך.

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

  דירתי מחסן 
  )שהוצמד(ככל 

 )1( וקי בטון, בלוןטב
ע בצקירות גימור  .טיח
ר תקרה סיד גימולי. ריאק

 נטטי. סי

 פורצלןיט גרנ
סן לפי החלטת ות מחקיר עובי אין

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

  ים פנעטפת השמתן ני ככל שיהיו כאלה -/ מתועשים למחצהםיעשתו(בדופן פנים של קירות מ בלוק תאיבטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות  )1(

. בידוד 1045לוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוונטית לרבות בת"י קי גבס או ביה מלוחות גבס, בלוו תהיה עשושל קירות אל

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

  בטון".  י היצרן או בלוקי"עים" ים למ"עמידהמוגדרים ים בלוקמ ירותקה
באם קירות החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת או  בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. .ודרישות התקנים הרלוונטיים : טיחגמר קירות  )2( 

  ו יעשו מלוחות גבס.לא ותמתועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קיר

  מטעם מכון התקנים הישראלי. תקן ירוק"  פנים יהיו בעלי "תוות וקירות כל צבעי התקר לבן.: גווןילי. צביעה בצבע אקר   

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

  , R-9ות להחלקה התנגד ובדרגתטיות ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונ חלקה,הל ותהתנגד 2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י : ריצוף  )3(  

  שאחת  דוגמאות/גוונים לפחות 3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין לכל מידת אריח יוצגו לקונה רצלן. ש, גרניט פומסוג טראצו, שי חיםארי    

  חדרים נדרש לותה מהיה פחס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תה 33/33 -  ,"מס 45/45 ,ס"מ 60/60במידות ניטרלי.  - מהן היא בגוון בהיר     

  שתציג הרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  בחירת . ומרפסת שמש רפסת שירותושירותים, מחדרי רחצה  רה למעטבכל הדי ו.אל    

   החברה או הספק, שיבחר על ידה.    

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

טרצו, שיש, גרניט , אריחים מסוג R-11וברצפת תא מקלחת R-10 תנגדות להחלקה ות ובדרגת הוונטיה והחקיקה הרלת התקינישוודר

 לי.ניטר - חות שאחת מהן היא בגוון בהיר פלם נידוגמאות/גוו 3 - סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין  פורצלן. לכל מידת אריח יוצגו לקונה

שתציג החברה או תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  הרוכש בחירתנדרש לחדרים אלו.  ה פחותה מההחלקה לא תהייעת הגת מנרד

   הספק, שיבחר על ידה.

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

בחירת הרוכש תעשה  תה לריצוף חשוף לגשם.ה שאינה פחויקוז, ובדרגת ההחלקת שיפועי נבגודלם ליציר ימיםהמתא. יטרלינ - בהיר 

  (במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח, אין צורך בשיפולים). הספק, שיבחר על ידה.ממבחר שתציג החברה או 
ניטרלי.  –גוון בהיר נים שאחת מהן היא בוגמאות/גווד 3מבין לפחות  כשת הרורלבחי .- סוג א'. קרמיקה  :שירותיםו רחצה ריחד ויחיפ  )4( 

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

+ צבע לתקרה טיח החיפוי ועד ת. מעלוף הדלו משקה קרת הקונה ללא שינוי מהמחיר עד גוביבחל (חיפוי קירות בקרמיקה במידות    

ס"מ ללא  33/33- כ ,ס"מ 20/50- כ מוכר יהיה רשאי להציע אריחים המידות דומות למפרט וכן במידות נוספותהקונה ה כמתבהס אקרילי).

צפות ות, הר. הקירקירותדוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר היב לללצנרת גלויה תבוצע סגירה מובנית כו כל שינוי במחיר הדירה.

  ן ולפי דרישות התקנים הרלוונטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.וראות כל דירטובים יאטמו לפי הם באזורים והנקזי

חת ים שאדוגמאות/גוונ 3בחירה מבין לפחות "מ, ס 20/20 - ו/או כס"מ,  10/20 -במידות כא', סוג  –חיפוי קירות קרמיקה : מטבחחיפוי ב   

ס"מ לפחות לכל אורך  60בגובה    חברה או הספק, שיבחר על ידה.ר שתציג הבחממתעשה  חירת הרוכשניטרלי. ב –גוון בהיר היא ב מהן

הסף העליון של החיפוי  ובקו חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביב BIמשטח העבודה (מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אינו ביחידת 

   צבע אקרילי.וי ובקירות: טיח + . מעל החיפמ' מעל הריצוף) 1.50ובה פה (גהקרמי ועד הרצ

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

  מ"ר . 0.20 - עד כ

  

   ת:הערו  

  ר אפשרות לבחופק אחד ולא תינתן הבחר של סממק עשה אך וררוכש תחירת הכי ב למניעת ספק יודגש –בחירת הרוכש/דייר   

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

ו בנוי כדוגמת את סמעם זכוכית מחועיצוב מעקות המרפסות (באם לא נקבע אחרת בהיתר הבניה) מעקה אלומיניום משולב  – מעקה

  דים".ם ומסע"מעקי 1142 ת ולפי הנחיות ת"יהחזי

  .ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ומרפסת שרות, די רחצה, ממ"בכניסה לדירה, חדר – לסיםי מפהפרש  

  כל.דריהא וןתכנלפי  ,גובה/רוחב) ס"מ 20גובה המותר בתקנות (עד  (מדרגה) עד /מונמךמוגבה יתכן סף/גג, ביציאה למרפסות שמש  

  ה.בלהמצוין בטלגובה יעשה  קירותגובה חיפוי ה  - חיפוי קירות  

  לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 - באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCפרופיל אלומיניום או פינות מ צעויבו –חיפוי פינות בפרופיל 
  ,טבעי שהאבן היא חומר ...יש להביא בחשבון ,)2 לקח 5566מתוך ת"י ( -אריחי אבן טבעית (ככל שיותקנו בשטח המשותף/פרטי)  

גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת , מר בתקן זה...בנוסף נא. וון ומרקםהבדלי גגידים ו ם,להיות בו נימי ליםעלוש

  .למטרות תחזוקה םרישמשוני בגוון בין הלוחות או האריחים שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנ יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 
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  דירה.הריצוף ברקה ע"י החברה ע"ג וש ו/או הבא יבוצע ליטש כי לק יודגעת ספלמני - ליטוש/הברקה  

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

  משולב,   

 ות למערכות, ארונמטבחרון , בגב אמחופיםזיתות ות וחלמעט בשולי קירס"מ לפחות,  7בגובה ף ויצהר(פנלים) מחומר  –שיפולים   

  . חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פינות (גרונג).יםם טכניואזורי  

   .תחולפ מ"מ 3של  ביצוע מרווח בין אריחים (פוגות)נדרש , באבן טבעית וקרמיקהנים לריצוף לפי דרישות התק – מרווחים (פוגות)  

  מ"מ לפחות. 1לריצוף טראצו   

  
  ק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרבפועל ר בהערות לעיל יותקנוהתייחסות  קנים לגביהם ישומתציוד  יהר כ(מוב

  שצורף להסכם הרכישה). 

  ארונות:  3.3
 ,רתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של הכיויח ר,הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיו ארון מטבח תחתון:   3.3.1  

  הצתה), הכנה למדיח כלים. ת חשמל לקודדת גז לבישול ונ, נקו: פתח(כולל מובנות רייםלכי נההכ

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

  מעל    מ לפחותס" 90 -כה יהיה משטח העבוד עליון של ףס ס"מ לפחות. גובה  60-כיהיה , כולל חזית הדלתות,  עומק הארון    

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

  מקו.וע כלולו ובהס"מ לפחות לכל ג 60רות ברוחב יידת מגחי ולהארון יכל           

                    5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. דיות:יפינה". יותקנו "פתרונות  ןהארונה של ות הפיביחיד

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

  ;ראה הערה בהמשך :ורך הארון*א מידות)1(וון לבן. למין בגו/או מ קהייפורמ: מדפים                   

     ראה נספח ג' מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון:    

          

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

עם שוליים ), לפי העניין  1,2 (חלקים 4440ת"י  דרישותל רך), העונהאו שווה ע וגמת אבן קיסר(כד מריתליפואו טבעית 

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

ית המשטח ככל בוד בחזעי עם לא קנט מוגבהל התקנה יףהעדי לשארעיבודו יקבע ע"י המוכר (הקונה  פןאועליון מוגבה ש

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

   לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3ה י הקונג בפנ/ים שיבחר/ו על ידו. בחברה/המוכר תציקספה מגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/אולבחירת הקונה מתוך  גוון:    

    . לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד).)ייר ניטרלאלו יהיה בהגוונים (אחד מ ות גוונים לפח      

      

  אין.ארון מטבח עליון:   3.3.2  

  

    ינשולח כיור הכולל תלוי או מונח' או טרספה, דוויץנס עץהעשוי תחתון  ארון (כללי), רחצה בחדר): ארונות אחרים (ציין  3.3.3  

  ס"מ לפחות.  80 אורך  מידות: רה/ות, דלת/ות וצירי נירוסטה.לרבות מגי) או שיש, אינטגרלקוורץ ( אונימחרס או       

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

  החברה.     

     'ספח גראה נ הרחצה:מחיר לזיכוי בעד ארון 
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              :הערות
  מחושבת אורך. המדידה לאורך הקיר (פינה ככל שקיימת מטר 06.מטבח ארונות  של ןתחתון ארו אורך מדידת   )1(

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

    זה. אוריתה מייחשבו כסטי לא המטבח, נותארו אורךמידות ב 5% -ד כות עיטס. יכללו באורך הארונות
במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה לקחת בחשבון כי יתכן ובקיר שבגב ארונות המטבח   )2(

  לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה. הישג פתח/י גישה לקולטן/ים משותפים. יש לאפשר קיימים
  תחתון הינם להחלטת הקונה.בארון תנור וכו' מובנים  ה של מדיח,לצורך התקנ הארון תכנון           )3(

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

 יח תחתוז למדוניק חללים) ולרבות ההכנות הנדרשות של מים לא(לשיועדו להתקנת הכלים החשמליים המובנים 

  הלוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את הרוכש.על פי רותו לדווח על בחי ת הקונהריובאחהכיור. 

  

  מיתקנים לתליית כביסה:  3.4

  פתח בקיר חוץ אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה.

באורך מינימלי של ה פלסטיק, חבלי כביס 5 גלות,לל גלוכ ביםניצ ממתכת (מגולוונים) מוטות 2: )טנה(ק סהמיתקן לתליית כבי  

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

   ו מתקן ממתכתיסה בחצר או במרפסת משמעבכ יתמתקן שווה ערך לתלי( לדירות הגן: אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר  

   5ה. המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפחות ת המבנושאינו נצפה בחזיתוקום מוצנע קיר המבנה, במעל  וונתולמג  

  וניתנים למתיחה. UVס"מ. החבלים יהיו איכותיים, עמידים לקרינת  160חבלי כביסה באורך מינימאלי של   

  5100שראלי בתקן יעומד : מחומר עמיד התיאור: (ככל שמתוכנן) היסכבמסתור   

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

   .אך לא פחות מהכתוב במפרט המחייב כביסה גדולים  

  

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

פתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים ון הבסוג הפתיחה ובכיו ות הפתחים,פתחים, במידיקום היים במשינו : יתכנוהערה  
  החופשיים בדלתות ושטח החלונות לא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והבניה. ראה גם הערות נוספות בהמשך.  

 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
מידת ו תומכ

   פתחה
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
יום/ לומינא
חר)תכת/ אמ

חה (צירסוג פתי
"כ)/ נגרר/ כע

 אחר)

ומידת  ותכמ
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

םילבש חומר
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
חר)מלי/אכיס/חש

 יסהנכ

1 

 ציר רגילהפלדה בטחון

 --- 

 ---  --- 

 --- 

- --  ---  --- 

 ---  ---  95/205- כ

 חדר דיור

1 

אלומ' מזוגג
  וטרינה,

 נגרר כ.ע.כ

 --- 

 ---  --- 

1 

 אלומ' אלומ'
  גלילה חשמלי
 כולל גיבוי ידני

 235/200- כ ---  235/200- כ

 מטבח

 --- 

 ---  --- 

1 

 .ע.כרר כגנאלומ' מזוגג

1 

 ניה ידגליל אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ -- -

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

  ממ"ד 
(משמש 
  כחדר 
 )2 שינה

1 
י לפ דהפל

 א הג"
ציר (רגילה). 
 פתיחה חוץ

1 

זוגג' מומאל

ר רגילה או יצ
  כ.ע.כ
ת לפי הנחיו
 הג"א

1 

 . נגרר לכיס מ'אלו אלומ'

 100/100 - כ 100/100- כ 70/200 - כ

 ---  
 ---  --- 

 ---  
 ---  --- 

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

 ---   ---  
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 תריסים חלונות  דלתות  --- 

 חדר
מידת ו תומכ

   פתחה
 (גובה/ רוחב) 

חומר (עץ 
יום/ לומינא
חר)תכת/ אמ

חה (צירסוג פתי
"כ)/ נגרר/ כע

 אחר)

ומידת  ותכמ
   הפתח

(גובה/ רוחב)

חומר (עץ 
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

סוג פתיחה 
כע"כ/ /(ציר

נגרר/כיס/אחר)

כמות ומידת 
   הפתח

 (גובה/ רוחב)

/ חומר (עץ
אלומיניום/ 
מתכת/ אחר)

םילבש חומר
סוג פתיחה(ציר/

כ.ע.כ/נגרר/ 
חר)מלי/אכיס/חש

3חדר שינה 

1 

 ילהר רגיצ עץ

1 

 כ.ע.כנגרר אלומ' מזוגג

1 

 ניגלילה יד אלומ' 'ומאל

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

4חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כאלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני אלומ' אלומ'

 115/95- כ 115/95- כ 80/205- כ

 ח. רחצה
 םיורה

1 

 ציר רגילה  עץ 

1 

אלומ' מזוגג
  וינט
 )יפ(ק

-- - 

 ---  ---  --- 

 ---  45/75- כ 70/205 - כ

ח. רחצה 
 )אמבטיה(

 

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

אלומ' מזוגג

  נטוי
  +(קיפ)

חלק קבוע 
 תחתון

- -- 

 ---  ---  --- 

 ---  35/135- כ 80/205- כ

-- - 

 ---  --- 

- -- 

 - --מכניור וראו

 --- 

 ---  ---  --- 

 --- -- -  --- 

שרותי 
 אורחים

1 
  +  עץ 
 אור-צוהר/צו

 ציר רגילה

 --- 

 --- אוורור מכני

 --- 

 ---  ---  --- 

 ---  ---  70/205 - כ

מרפסת 
  שירות

1 
 ציר רגילה עץ

- -- 
 ---  --- 

1 
 כ.ע.כ אלומ' אלומ'

  135/85- כ  ---   80/200 - כ

ירתדי סןמח
  ודצמ

(ככל 
  )מדוצשה

  פח 1
טת לפי החל
 החברה

 ציר רגילה
 --- 

 ---  --- 
 --- 

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

  :ואחרות טבלהל ערותה

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

למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתית  לתות תהיינה עמידותהדרגילה,  תיחהבפו 23 מס'לי ן ישראקם לתבהתאלבודות ות דלת= עץ  דלת .א

סב נטוי), משתפלת (= פתיחה קיפ = סוג פתיחה, רגילה ציר,  הנחיות יועץ האלומיניוםלפי  סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ'  .ס"מ. 7הדלת בגובה 

: תריסים ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה ר, יתוך גומחה (כיס) בקכנף ו/או לרת על רנגף = כנכ ע.ר כ.ניגר רגילה+ משתפלת,=  (דרייקיפ)נטוי 

= גלילה  .אטימה מוגברתבמילוי פוליאוריתן מוקצף כולל אטם גומי בין השלבים ל(בעובי לפי הנחיות היצרן), עשויים פח אלומיניום  יםשלבי התריס

  . דיור) לילה החשמלית, בחדרני אחד, לגידבוי (גי יו חשמלעה ו/את רצוי מעלה, באמצעותריס נגלל כלפ

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

 .וירווג האזמית ד מערכלתפקו כהכנהס"מ  3רצפה עד ים יוגבהו מעל . יתכן ושולי דלתות פנחלונות המצוינות בטבלה

 

המורכבים משני לוחות , לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי) Double Glazingכפול ( זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,מ"ד)מ (למעט טרינותי/ וותחלונ .ג

ו בעלי תו הם יהיביירכת וונוהחל. )תכנוןאו אחר לפי  "ממ 6עם מרווח אויר בעובי של לפחות, מ מ" 4 (זיגוג בעובי מרווח אוויר ביניהם זכוכית עם

צירים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידי  ,EPDM, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי יםתקן ואביזרים מקורי
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 לכל סילותמב :ותרשת .ףד העורת פקולפי הנחיולדה, אלומיניום מזוגג עם כנף/ים פ ון מסוגיהיה חלבממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה ףנוס נתיב יותקן ,ותהחלונ

יותקן מטבח באם פונה למרפסת שרות הסגורה בתריס או חלון, בחדרים סניטריים וב בחדר שרות, לקיר חיצוני בהעדר חלון ו/או דלת מזוגגת .ד

 .(לרפות רפפת כיסוי) מכני אוורור

יתכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע  יועץ האלומיניום. ו/או יכלדרן האוון, עפ"י תכנופיל, גפרו סוג .םיונימוים אלעשוי םתריסיהחלונות וה רותמסג .ה

 .מחסום, ו/או קירות מסךהמשמש כמעקה/

 האדריכל.  תבחירשקופה או עמומה ("חלב") עפ"י ית בטיחותזכוכית תותקן  (באם יש חלונות), ושירותים רחצהבחדרי  .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה תכנוןאו רפפות קבועות, לפי /ו מכני ו/או סבכה בדלתר ו/או אוורוות חלון יעשה באמצע) מחסן כשנרככל ש( המחסןור וראו .ז

מערכות , )ופיתטלסק(פנורמית/ עינית הצצהנימי נוסף, סגר בטחון פ  5044תואמת לתקן ישראל  ,יתרב בריח . דלת פלדה (ביטחון)דלת כניסה .ח

מ"מ  1.25בעובי של מגולוונת משקוף בניה מפלדה  .צור דלת ומספר דירהמעתחתון,  מברשת סף ,רוזטות"ו" נעה יתיד ר,צילינד, מגן צירים

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

  בטחון/אש.לתות ד קרקע יתכן ויותקנו ירות בקומתיסה לדבכנ ,תהכבאורשות  נחיותלפי ה .ברהת החבחירגוון לפי  וניל,  ציפוי דלת ממ"ד .ט

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

 המתאים תועשיצוני מציפוי חאו צבע ו אה יקפורמי גמרת. ף הדלהתאם לסוג משקוה, קיים, אחר. צירים יותקנו באקוסטיקחוזק,  –תפקודי 

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

ת טיה / מקלחמברי אבחד  למים. ה עמידו יהיאחר התקנתקוף ל. המשאטימה יכולל פסבגמר תואם לדלת  הלבשות פולימרי או עץ בעל 23מס' 

גוונים לפחות  3מגוון דוגמאות שיוצגו לו מתוך לבחירת הרוכש מתוך  גוון:   אור, מזוגג בכנף הדלת.-"תפוס פנוי" וצוהר/ צוי מנעול סיבובי דמו

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

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועהדיירים בקומה)ל אמור לשמש את כל ום(בחר קומתי חילוץ תחכפוכרז מה  הירבדתח בממ"ד ובפ -לוץפתח חי .יא

 כיון הפתיחה.בפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, סוג החלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה ו

 2 -לת וריצוף הממ"ד גבוהים כהדסף חיצונית.  רת,גר/נחת, הנפתאטומה הלדפ נה דלתוגן הירחב מדלת כניסה למ :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 ים,ס"מ מעל מפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכן  פתחי אוורור מעוגלים בקוטרים שונ

 רוצתיפתח האוורור וליד ר ע"ג הקי העורף),וד פיקות הנחילפי ( רויא סינון מערכת התקנת ניתנים לפרוק.חסומים בדיסקאות פלדה (פלנצ'), ו

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

ך ע"י פיקוד לכשהוסמכו  י הגורמיםת נוספת ע"ואטימו ותינת תקיקבדייב ש, יחע"י הרוכרוקו יפלכן אושרו ע"י פיקוד העורף, ונבדקו והתקנתו 

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

 ודכנות של פיקוד העורף.התואם הנחיות מע

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"ת פתחים דואינן מבטאות מיומ, וערות בס"שמבניה  ותידהינן מ, 3' סמבלה רטות בטות המפוהמיד – מידות .יג

 מסך /ויטרינות/קירותשל מלבני דלתות/ חלונות ,פרופילים היקפיים למיניהםמשקופים וכגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  משלימים 

  התכנון והבניה.  ת בתקנוכנדרש ו ים אללפתח /שטח,ממידות חתיפלא  יםהמתקבלתחים קרה גודל הפל מבכ .(לפי הענין)

  

  מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'   3.6  

  הערות לאחר טבלה זו)גם (ראה     



 

 

  , ג'ב'נספחים א', 

31  מתוך 16 'עמ  16.12.19אריך: ת/  123 רש/מגIתכן / דגם כר למש/ מפרט מ באר שבע -1ב בפארק פרץ בוני הנגפרץ בוני הנגב /  / מסד לאיכות הבניה
 

  מיתקן
מיקום

 חדר רחצה הורים  שרותי אורחים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

  טבחר מכיו
  )כפולה(בודדת/

 

ות מיד
 )"מ(בס

 --- --- --- --- --- ה (א)ה העראר

 --- --- --- --- --- א' סוג

  ₪זיכוי 
  
 אין

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

 כיור רחצה

מידות 
  (בס"מ)

 --- --- משולב בארון 40/50 -כ --- ---

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

 --- --- אין ראה --- ---   ₪זיכוי 

 ידייםת כיור לנטיל

דות מי
  ס"מ)(ב

 --- --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- --- א' ---  סוג

 --- --- --- --- אין ---   ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
  (ב')שטיפה

 

מידות 
  (בס"מ)

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

 --- --- א' א' א' ---  סוג

 --- --- אין אין אין ---   ₪זיכוי 

  אמבט/ 

 קלחתמ

מידות 
  (בס"מ)

--- --- 
הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך
  170/70 -כ

 (אמבטיה)
--- --- 

 --- ---  סוג
  ריצוף משופע

 (מקלחת)
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ---   ₪זיכוי 

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,/חמים ל

  או מהמשטח

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

 --- --- א' א' א' 'א  סוג

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

סוללה לאמבטיה 
  למים קרים וחמים

 --- ---  (ה)סוללה --- --- ---  דגם

 --- --- א' --- --- ---  סוג

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

למקלחת סוללה 
  חמיםום קרים למי

אינטרפוץ דרך (-רב --- ---  דגם
 --- --- ---(ה)או סוללה )3ך דר

 --- --- --- א' --- ---  סוג

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

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

 לשרוול בדופן חיצונית4פתח "
, כביסה מייבשמ  ת אדיםפליט

ה הגנה ומשקולת סגיר לל תריסכו
  והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

  הכנה לחיבור מדיח כלים
ההכנה משולבת בניקוז כיור (

  )המטבח
 --- --- --- --- --- יש
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  מיתקן
מיקום

 חדר רחצה הורים  שרותי אורחים מטבח
אמבטיה חדר 

 (כללי)
  מרפסת 
  שירות

  אחר

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

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

 --- --- --- --- --- ---  (הכנה) מים חימוםנקודת גז ל

  :חרותוא טבלהל ערותה

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

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

 תוצרת לפי ס"מ. 40/50 -כ מידותבחרס : כיור רחצה /ספק, שיבחר ע"י החברה.רןהיצ לפי ):(אינטגרליכיור רחצה שולחני  ה שטוחהבהתקנ

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

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

  .בעל צירי נירוסטה כבד פלסטי

נות ומיטת תמיכה מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציפוי פוליאסטר. מילוי עץ בפי 3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  אמבטיה:

  ה אמאייל.פחות מצומ"מ לפ 2.5פין מפח בעובי מפרופילי ברזל מגלוון או לחילו

עם שיפועים לניקוז  2279חת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין, בגמר העומד בדרישות ת"י יפשטח משטח המקלחת לא  מקלחת:

  המשטח.

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

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

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

  , מידות הכיור ור משטח העבודה אושעל מי ווהם ימוקמ  פיה ערבלפרח/מ: דגם: (כולל חסכמים) לכיור/י רחצה, קרים/חמים סוללה למים  (ד)  

שיוצגו ע"י החברה/  כשאחת לפחות תוצרת הארץ סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ לפחות, 15ס"מ לפחות ולעומק  15 -באורך כיינה: תהברז 

  .  הקבלן ו/או הספק/ים שיבחר/ו על יד

' האמבטיה ילוללת יציאה תחתית למרים מיקס מהקיר הכקחמים ו סוללה מים תותקן :באמבטיה :(כולל חסכמים) סוללה למים קרים/חמים  (ה)

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

 60אורך ביל אנכי בקה טלסקופי ומוכולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלניקל בציפוי כרום  , )3רב דרך ( -מהקיר דגם: : למקלחת

  מ"מ.  15ס"מ וראש מקלחת בקוטר  30דייר, זרוע מהקיר באורך ה לחילופין ולפי בחירתס"מ לפחות ומזלף. 

  ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידה. ןכשאחת לפחות תוצרת הארץ שיוצגו ע"י החברה/קבל סדרות 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך 

כמותי(ויסות מים לחמים/קרים בעזרת ידית  דוסר בעל מנגנון קרמי יקל,דגם מערבל מיקני כרום יהיו בציפוים חמים וקרים כל הסוללת  למ-

  אחת)ויכללו חסכמים.

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

  .: לבןותגוון הקבוע  (ז)  

  . והזנת חשמל םלקו דלוחין או שפכי ) וחיבור2007אוג'  תיקון -(הל"ת חמיםמים קרים, מים : הכנת חיבור למכונת כביסה כוללת  (ח)  

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

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

   למניעת בתקן ישראלי שעומדים קבועותוש כלר ר אורוכש, לבחוברה, באחריות הבאם אינם ממבחר הח -קבועות רחצה (אגנית/אמבטיה)  )יא(  

  .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

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

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

  לפיית ברז ו/או שניהם. אוקרים, לראש מקלחת ו/יאה, של מים חמים/צכניסה/י) = חלוקת (אונטרפוץ דרך- רב    

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

  הדירה ל ין נפלט אויר חם לחלעת ספק יודגש שעדיירך. למנון בעת הצוסוף המחייב ריקהנפלטת בעת תהליך הייבוש נפלטת כמים אל מיכל אי

  בסמוך למכונה.

  יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיות (ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו').  )יד(

מפני גלישת המים, לחת, ומחסום הקפי קח תא המדלוחין, שטמת קוטר צנרת ההאמור לעיל כגון ראש מקלחת דמוי "גשם", ללא התאשינוי מ

  לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטת ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה. ולעל

   אימים כגוןקוט באמצעים מתת האמבטיה אינה כוללת חיספוס מונע החלקה, יש לנ) הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפטו(  

   ת למניעת החלקה.קת מדבקות המיועדובהד     

)  ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לאטז(  

  להבה/ות הבישול.  רצוני של          
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  ר זה  או במסמך אחרמכין כך בטבלה, במפרט בפועל רק באם צוי ול יותקנבהערות לעים יש התייחסות (מובהר כי ציוד ומתקנים לגביה

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  , ברצפה, הבניין) ותפים לכללמשו(בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : אחר אביזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורך   3.6.1  

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

  בין  בלי פיקודלהעברת גז וכוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזילפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן מ ,מיקוםב ארון למחלקי מים    

  . ידלמאיהמיועד ום המיקום המיועד למעבה, עד המיק    

  

  רה:הע    

  דמוי התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו בליטות ידרשו), יתכן ויחייבו כל שכ(בוי, ם/ביוב/מתזי כיורך במעבר צנרת מיצה    

  , כרבתכנית המ צפה, שלא בהכרח יסומנובסמוך לקירות ורו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"    

  שונה מהתוכנית. במיקום נון יותקנונו ומאילוצי תכאו שסומ    

  פתחי  יתכן וידרשו ןהבנייכי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לגובה  וןיש לקחת בחשב ,בנוסף    

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

  

  

התקנת המערכת . תהיה לפי הוראות כל דיןת מאולצת תפת מערכת סולארית משובאמצעומים לדירות חקת מים הספ: מיםם חימו   3.6.2

  .מום המים (טיימר)גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחילרבות  579הסולארית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי 

  זמן (טיימר) הכולל מפסק ב עזר חשמלי והתקן קוצל חימום עם אלמנט לרית וכוערכת הסולאדוד) המחובר למלכל דירה יותקן מיכל אגירה (

  במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה.

  מום המים באמצעות חשמל והתקן קוצב לדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק מים חמים באמצעות מערכת סולארית, יעשה חי 

   המים (טיימר). זמן לחימום 

גג  או בסמוך להשירות או במרפסת במקום מוסתר אך נגיש כגון : דודה מיקום ;ליטרים 150: תבקיבול למים חמים ה (דוד)מכל אגיר

      מהנדס האינסטלציה. תכנוןעליון לפי 

  ).2007ג'תיקון או-ת. מכונת כביסה (הל"תצה, אמבטיה, מקלח: קערות מטבח ורחחיבור מים חמים לכלים  3.6.3

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

  (מיקום לפי החלטת החברה).: יש לדירהם הכנה למונה מי  3.6.5

   לפי תכנון מהנדס האינסטלציה, ,PPR, S.P: פלדה מגולוונת, פקסגול, חומר הצינורות: מים חמים וקרים  3.6.6

  : פלסטי.שפכים: פלסטי, ןדלוחי   

   .שי: מטבחקודת הגז במקור הגז ועד נה מצנרת גז בדיר  3.6.7

  : יש.נה גז לדירההכנה למו  3.6.8

  

   רה:הע  

צנרת גז בדירה ממקור הספקת הגז ועד נקודת הגז הראשית יכלול מחיר הדירה הגז בדירה, הינו לפי החלטת החברה. נק' מיקום   

  דירתי. וכן הכנה למונה גז  במטבח

ון מלאי ותשלומים קדים, ריכוז מונים, פי, מיסמונה פיקדון ,י ניתוקתאמות, ברזה, ים, מאריכיםם עבור מחברמחיר הדירה אינו כולל תשלו  

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

   דירה.כלולה במחיר ה נרת אספקת גז מושחלת בשרוול פלסטי (הכנה בלבד),צ בבניין.  

  

 )טבלה זור (ראה הערות לאח שורתמתקני חשמל ותק – 5לה מס' טב 3.7
 
  

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

נקודת 
 מאור

 תקרה /קיר
 כולל מפסק

 תקע בית
  רגיל

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 במעגל כוח

  נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה
 ;ורתנק' תקש

 .נק' טלפון
  קודותנ 3 כ"סה

  ר/ הערותחא

 דירהל כניסה
  מבואה או

1  1  -  -  -  

  פעמון+ לחצן -
  אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

  .קומתי/חדר מדרגות
  .לוח חשמל דירתי -
ארון תקשורת כולל  -

   .שקע
  טלפוניה/טלוויזיהארון - 

 דיור חדר
  אוכל ופינת

2  3  -  
1   

  מזגן)ל(
1  

וספת ת - תריס חשמלי 
ל להפעלת נקודת חשמ
  תריס.ה

  רוזדורפ

1  
סק (כולל מפ
  מחליף)

1  -  -  -  

 3וזדור באורך מעל פרב
מ' או בפרוזדור הכולל 

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

  1  מטבח

6  
(אחד מהם 
כפול, אחד 
מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP  ואחד

מוגן מהם 
בדרגה 
  רגילה)

-  
  (יג) 1

  (תנור)
-  

עים, בתי מיקום השק
יהיה מעל התקע 

דה ככול ושטח העבמ
תאם האפשר ובה

נו תקלתכנון המטבח יו
שקעי כח נפרדים 

  למדיח, לתנור, למקרר

שינה  חדר
   הורים

1  
(כולל מפסק 

 מחליף
  ) למנורה

  

4  
(שניים ליד 

  המיטה)
-  1  1  

אינטרקום (נק'  -
  שמע/דיבור בלבד)

   רחצה חדר
  הורים

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

ע בית תק(
  לתנור)

-  

מן תקן קוצב ז+ ה
מפסק לדוד  להכול

מיקום עפ"י השמש ב
  התכנון. 

  -  1  1  -  3  1  חדרי שינה

  /ד"ממ
  ח. שינה

מנורה לפי 
הנחיות 

  פיקוד העורף
3  -  1  1  

פיקוד  תקנותלפי 
  העורף

  חדר רחצה
  (אמבטיה)

1  
  (מוגן מים)

-  1  
1  

ע בית תק(
  לתנור)

-  

+ התקן קוצב זמן 
הכולל מפסק לדוד 

 מש במיקום עפ"יהש
  התכנון. 

  מכני ר+ אוורו

  -  -  -  -  1  שירותים
  בהעדר חלון,

כנה לנק' אוורור מכני ה
  + מפסק היכן שנידרש.

  1  מרפסת שרות
  (מוגן מים)

-  -  

2  
  מוגן מים

  (מכונת כביסה,
  מייבש כביסה)

-  -  

  מרפסת
  שמש

1  
  (מוגן)

-  
1  
  )(מוגן

IP44  
-  -  

כולל תריס חשמלי + 
יחה מפסק + מנגנון פת

  ידני.

  ןמחס
(ככל 

  )צמדשהו
1  -  1  -  -  

ל של צריכת החשמ
ן עוהמחסן תחובר לש

החשמל הדירתי אליו 
  משויך המחסן.

או לחילופין שהזנות 
החשמל של כל 

המחסנים יחוברו למונה 
משותף ונפרד 

למחסנים בלבד, או 
מונה נפרד לכל מחסן, 

המוכר ועפ"י להחלטת 
  בחירתו.

  מסתור
  כביסה

-  -  -  
1  
הכנה  (פקט

  למזגן)
-  

  
-  
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   ואחרות הות לטבלהער

 אהיל/ ארמטורה), כולל נקודת הדלקה אחת. -רה על גבי קיר או תקרה (ללא נורה וכיסוינובית  = ור קיר/ תקרהנקודת מא )א(

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

 .ממ"ר לפחות 1.5ים לוצע בכבהחיבור יב

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

 ממ"ר לפחות. 1.5יבוצע בכבלים 

לכמות  ושאינם תוספתמצוינים בסעיף א' הקיר),  (בתקרה או ל נקודות המאורש תאור בלבד לאופן ההדלקה דת מאור הדלקה כפולה=נקו )ד(

 מאור המצוינות בסעיף א'.ה ודותנק

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

 .ההבדרגת הגנה גבומים  ך אביזר הקצה מוגןאל נפרד במעגל חשמ גן שאינו בהכרחבית תקע מואו אחר=  IP44בית תקע עם דרגות הגנה  )ו(

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

/אינטרנט. יםהדירה לרשת הטלפונ א חיבורללכבלים.  לקליטת שידורי בור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור חי –נקודת טלוויזיה 

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

 .)פי הענייןעמדת שומר ללו דלת כניסה למבנה אלל אביזרי קצה לתקשורת פנים (נקודה/ות מלאות כולנקודת טלפון פנים (אינטרקום)=  )ח(

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

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

למניעת ספק ולא "תנור להט" (ספירלי).  ם""מפזר חו ות הדייר),יותקן (באחרירחצה הלת חדר מעל דמצאת לתנור חימום נ באם ההכנהבקיר. 

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

/ם קים/מכבים את אותהידלאך מ וק ביניהם,ם הנמצאים בריחיתנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונינקודה/ות מאור הנ =חליףמ )יא(

 מאור. נקודה/ות

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

 תחובר ישירותחת למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה תותקן נקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתבדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  )יג(

 ט לרבות בית שקע והמפסק בלוח החשמל הדירתי.ווודה תכלול את כל החי. הנק2.5/5ט בכבל ומל ותחוי בלוח החשלמפסק תלת פאז

 

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

  שצורף להסכם הרכישה). 

  

  מנגנון שבת לתאורת לילה ובחדר מדרגות אור ת לחצן להדלק .יש: אורת מוכל קומה: נקודבומתית: ת/ מבואה קחדר מדרגו   3.7.1  

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

  קשה להיתר).התכנון והבניה (ב תפי תקנובדירה על  ולים (צינורות)הכנת שרו: טלפון חוץ  3.7.2  

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

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

לפי   ום:קמי: יש בתוך הדירה לל שקע רגיל),(כודירתי ולוח תקשורת  מודולים) 6-מקום פנוי ל (כולל השארתדירתי  לוח חשמל  3.7.5   

  אין.שעון שבת: : יש. חתפ מפסקי החשמל.  מהנדסתכנון     

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

  .וע"ח הקונה) יותקן ע"ר יוזמן ויוהתקנת מונה אשמחיר הדירה אינו כולל הזמנה אמפר. ( 3×  25זי: : תלת פאגודל חיבור דירתי  3.7.7  

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

  בחדר שינה הורים). רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה    

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

   זיה רב ערוציתוילקליטת טלור לכבלים לחיבו הכנה :ויזיהוטלדורי לקליטת שי הכנה  3.7.10  

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

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

  ת זה).רומספק ש    

  :מיתקנים אחרים     3.7.11  

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

  זנת תעריפי החשמל המשתנים.הלית ותאפשר הישרא
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  :תכלולהמערכת 

  מלי, חשרכיב המודד זרם על  דירתית אשר מתבססתההחשמל  מדידה בלוחיחידת  

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

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

 הצג יציג לפחות אתה מהרצפמ',  1.5ובה גנגיש ובבמקום  יסה/ במבואת הכנסההצג יותקן בפנים הדירה בסמוך לדלת הכני

  ואת עלותם הכספית. (בקוט"ש) והמצטברת  השוטפת תוני צריכת האנרגיהנ

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

  

  קני קירור / חימום, בדירה:מת.         4  

  :תכלול אשר ,פאזי לתת סטנדרטית אחת זיתמרכ מיני למערכת דבבל הכנה יש,ן. אי מרכזי רתי מינידי מיזוג אוויר  4.1  

   לכל וקצר ליעי אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד למאייד מתוכנן מיקום      .1                   

  ;הדירה חלקי

                    המתוכנן המיקום בין הרצפה במילוי ונעה נסת בקירמוכ חשמלי ופיקוד חושתנ צנרת של "צמה" תולרב שותהנדר שתיותהת ביצוע      .2                   

   מוצא .ההכביס וז מסתורלניק או רצפה למחסום המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  מעגל כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד למאייד                            

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

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

  .אוויר מיזוג מהנדס ידי לע מערכתה לתכנון םבהתא יהיה כנותהה מיקום      . 4                  

  .המעבים / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

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

  שמל. נקודת חשמל נפרדת הזנה ישירה מלוח הח -                    

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

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

  זוג האויר.כל ההכנות הנ"ל בהתאם לתכנון מהנדס מי -                            

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

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

  .מים ניקוז רתנוצ גז תצנר, חשמל צנרת לרבות שותהנדר התשתיות

   .איןזון ממערכת מרכזית בבניין: הנימיזוג אויר דירתי   4.3

    .: איןהפועל בגזתנור חימום     4.4

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

  .אין: רדיאטורים    4.6

  אין. :טורים חשמלייםקונבק    4.7

  .: איןת רצפתיתחימום     4.8

  ין.: אמיתקנים אחרים    4.9
  
  

  
  סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן:*  .5

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

  .אותדרש ע"י רשות הכביככל שי: גלאי עשן  5.2   

  יש. ן (ממ"ד):גרחב המות סינון בממערכ  5.3  
  

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

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

  

  עבודות פיתוח ושונות:  .6

  חניה  6.1  

                           : בתחום המגרש;ולםכ. לפי היתר הבניה: יםלכל הבניינ ת חניהוכל מקומסך ה  6.1.1     

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

  בתוכנית המכר. כמצוין :מיקום ניהלפי היתר הב: תחניו מספר: יש, חניה לנכים (פרטית/משותפת)  6.1.2     
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  כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לרוכש דירה נכה (עם הצגת תג נכה רשמי   כיםחנייה לנ               

  ינו נכה.וגם לדייר שא םהבניינינכה, בין כלל דירי   בורה), ובהעדר רוכש מטעם משרד התח                               

  : יש.מערכת תאורה לפי הנחיות האדריכל., ים משתלבותאבנ/ מוחלק בטון קורה:חניה לא מ מר רצפתג  6.1.3    

  יש.: גישה לחניה מהכביש  6.1.4    

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

   אין. :לחניהבכניסה מחסום   6.1.6    

  פיתוח המגרש  6.2  

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

  .גינון בעל ומואר, ]לבנין הכניסה      

  .בעית: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טרשבילים: חומר גמ  6.2.1    

  .הריצוף יהיה ככל הניתן בעל גוון בהיר בות/ אבן טבעית.שתליט/ אספלט/ אבנים מ: בטון/ גרנולגמר ר: חומות/ מדרגיליםשב  6.2.2

  גינון חסכוני במים בהתאם  יתוח)(על פי תוכנית אדריכל הפ .יש :צמחיה(על פי סימון בתכנית  מצורפת). .יש: חצר משותפת  6.2.3     

   חקלאות.הת משרד להנחיו                                

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

  להנחיות משרד החקלאות.

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

  יעשה ע"י הרוכש בעת מים משולי הבניין ) ני הקרקע בחצרות פרטיות (להרחקתז פסידור שיפועי ניקו :הערה      

  . סידור הגינה הפרטית       

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

  ).א בהכרח יוצג בתוכנית המכרושל ןהעניי (הכל לפי יכיבו קשורת,תשמל, ח      

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

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

  .החברה תפי קביעול המאושרתתוכנית הפיתוח לפי בגובה ממוצע       

  אין.): בחלקה מה פתוחהקו(ומת עמודים מפולשת ק  6.2.9    

  

  מערכות משותפות  .7

  מערכת גז:  7.1  

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

  ת הנאה וזיק נהרך תינתהצובמידת  המקומית. ותעפ"י דרישות הרש ואו/ חברהיקבע ע"י הו במיקום אחר שהמגרש או הבניין א      

   להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.       

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

  ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז   7.1.2    

  ).3.6(סעיף  4 אה טבלהר: מיקום. : ישבתוך הדירהצנרת אספקת גז   7.1.3    

  

  :אשסידורים לכיבוי   7.2  

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

  שות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.רלפי דרישות  :במבואות/פרוזדוריםמערכת ליניקת עשן   7.2.2    

  יועץ הבטיחות.ות רשות הכיבוי והנחי לפי דרישות :לרים)ק(ספרינ מתזים –ית ת כיבוי אוטומטמערכ  7.2.3    

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

  כיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.רשות ה לפי דרישות :גלאי עשן  7.2.5    

  

  יבוי בשטחים משותפיםות כרוניבוי (הידרנטים) וא, ברזי כאש כיבויו גילוי תמערכורבות דורי הכבאות, לכל סיהערה:         

  מיקום וכמות לפי דרישות רשות הכבאות. פרטיים, או                
  

  חיות יועץ הבטיחות.רשות הכיבוי והנלפי דרישות : בקומת מרתףאוורור מאולץ   7.3  
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  אין.: רות)(להזנת הדי זיתמערכת מיזוג אוויר מרכ  7.4  

  .אין ים:דר/ים לשימוש הדייררכת מיזוג אויר בחעמ  7.5  

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

  .816 י "תו ובנייה תכנון ותנתק לפי אלומיניום חזית בעלות היווי הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , בנייןכל ל                    

 : ם אחריםקנימית  7.7  

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

  והיועצים. םהמתכנניתוכנית פי ל מיקום וכמות: .וכו' סמוכים לטובת הבניין בבנייניםאו  מוכים,נים סיבבניין ולטובת בני הדיירים    

  

  יתתשתבור המבנה למערכות חי  .8

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

  יש. חיבור לביוב מרכזי:  8.2   

  נה.ל התקנת מולא כול; יש. מלבהתאם להוראות חברת החש ,בור הבניין לרשת החשמלחי  8.3   

  .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל תכנון והבניה (בקשה להיתר): לא תאם לתקנות הבה :יין לרשת הטלפוניםהכנה לחיבור הבנ  8.4   

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

  עבודות שביצועם בפועל ה. כישבמחיר הר כלוליםה, , ניקוז, דרכי גישםומכית תדרכה, קירו: כביש, מבמגרשפיתוח כללי הגובל   8.6   

  יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.    

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

  .הרשות המקומית ע"י: פינוי אשפה    

    

  ףרכוש משות  .9

  :ףרכוש המשותתיאור ה  9.1  

  כמשותפים בתוכנית המכר.נו באם סומ: ה משותפיםמקומות חני    9.1.1     

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

  .לפי החלטת בחברה: מחסנים שאינם צמודים לדירות  9.1.3     

  .: ישמבואה (לובי) בקומת כניסה  9.1.4     

  יש. : בי) קומתיתמבואה (לו  9.1.5     

  ן.נייבכל ב 1(מספר):  ותחדרי מדרג  9.1.6     

  בכל בניין. 2: מספר מעליות: יש; מעליות: יש; 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. :/ מקלטממ"ק  9.1.9     

  .ןאי: ותףר דודים משחד  9.1.10     

  חדר משאבות, מערכות סולאריות, משאבות סחרור,  :) כגוןשותפותמ ו/אוכניות (פרטיות ת ט: יש מערכום על הגגמיתקני  9.1.11    

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

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

  מסומנים כרכוש משותף הכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, : משותף כושים של הבית שהינם רתקנים וחלקים נוספימ  9.1.13     

  בתוכניות המכר.      

  

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

  , (מילוט).י מדרגות/דרח  9.2.1    

  קומה טכנית.  9.2.2    
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  יה משותפת.גישה לחנ  9.2.3     

  .לובי בקומת כניסה  9.2.4    

  תי.לובי קומ  9.2.5    

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

  גישה מחדר מדרגות אל חדר מכונות.  9.2.7    

  .(משותפים) תי לחדר/ים טכני/יםגישה מחדר מדרגות או מלובי קומ  9.2.8    

  .על הגג משותפים י מיתקניםהתפוס על יד – חלק הגג  9.2.9    

  .מעליות  9.2.10    

  יש מרחבים מוגנים בדירות). -(אין ./מקלט מ"קמ  9.2.11    

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

  בית משותף  9.3  

  ו בבית ית משותף אהמוכר דירה בב חוק המכר דירות), –(להלן  1974 – דירות), התשל"לחוק המכר (ד 6בהתאם לסעיף   (א)    

  של התקנון המצוי  חל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהן שכבית משותף והתקנו המיועד להירשם       

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

  תף;וכוש המשאת חלק מהרהוצ  )1(       

  הצמוד לדירה; ותףשל החלק ברכוש המש שיעורו  )2(      

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

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;  )4(      

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

  המנויים בסעיף  קטן (א) יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב ים ם על עניין מהעניינמוכר שלא מסר פרטי  (ב)    

  שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  המשותף.        

  

  ורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה:שיע  9.4

  של כל ) לשטח 5כר זה פרק א' סעיף ט מחישובה כמפורט במפרה (כהגדרתה ואופן רשטח הדיליחס שבין רוב ככל האפשר יהיה ק  

   י כל רשות כפי שיידרש על יד , זאת בכפוף לכל תיקון ביחס זה או בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,יחידות הדיור בבניין   

מודים לדירה הצ לקחו בחשבון השטחיםרכוש המשותף לא ייבה בבית של כל דיר בחישוב חלקהכי המוכר רשאי לקבוע בתקנון, מוסמכת. 

  ).6(כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף 

  

  סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית:  9.5

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

  

  :בים בקשר אליוההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחוי שיעור  9.6

  רה.משותף הצמוד לכל דיו של החלק ברכוש הרפי שיעויהיה על   

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

תשלומן מה פטור המוכר יהי וש המשותף, אשרמתשלום רכיב ההוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכהרכוש המשותף בלבד, להבדיל 

  לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן כאמור בתקנון המצוי.לי ת האמורות, וזאת מבביחס לדירו

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

  ות המצ"ב כנימסומנים בת ותף השטחים הבאים אשרמהרכוש המש יוצאו, בהסכםה מבלי לגרוע מהאמור בעניין ז       

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

  מקומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית המשותף לפי קביעתה של החברה. .א
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ש ם שהוצאו מהרכוכל השטחיוכן החברה.  בבית המשותף לפי קביעתה שלהמחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות ש .ב

  ם הבית המשותף.מכרו עד מועד רישונאשר לא המשותף ו

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

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

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

  ן עיר שיאשרו בעתיד. יות בניכנית שייווצרו על פי תכויות בניה עתידיוזע, וכן הקרק

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

 ורט לעיל.כמפ

  

  

   ____________      ____________      ____________  

  חתימת המוכר        תאריך              המת הקונחתי          

  

  

  

  מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף.  א' חנספ
  ואזהרות.הערות כלליות   נספח ב'

  .טבלאות זיכוייםנספח ג'       
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  יועברו לקונה ולנציגות בעלי הדירותמסמכים נוספים ש – 'נספח א

  

  ל המפרט:שי נפרד ו כחלק בלתניות אלו יצורפתוכ  10.1   

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

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

  ה.מבקוימון הרכוש המשותף הכוללת ס 1:100 -מ לא קטן בקנה מידה ת קומה טיפוסיתתכני  10.1.3     

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

  .1:200בצילום מוקטן לקנה מידה  ניות אלו ניתן לצרףושטחים דירתיים מוצמדים; תכ      

  .1:100 -מידה לא קטן מ הגג בקנ תכנית קומת  10.1.5     

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

  וגינות צמודות.
  

  יות על פכל דין לרבבהתאם ללמסור  ת ולחומרי הגימור, שישורכלכל המע ושימוש תחזוקהבעת מסירת הדירה יינתנו הוראות   10.2   

  ת בעניין:חוק המכר דירו     

  ת שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הדירה על גימורם.ופעול  (א)     

  וג אוויר, מערכות מיזמערכות בטיחות, השירות המותקנות בדירה לרבות  תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות  (ב)     

  .מערכות אלקטרומכניות וכיוצא באלה      

  אם נדרשות.וטפות ותקופתיות, שיקורות ת ואפיון בתדירו  (ג)     

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

  ור של חומרי הגימשל המערכות וה תכנית והוראות תחזוק )1( ה בבנייןהדירה הראשונ המוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמסרת  10.3   

  עניין:בהמכר דירות פי חוק  בות עלרלמסור בהתאם לכל דין להבניין שיש חובה     

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

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

  באלה.צא ולקטרו מכניות וכיאמערכות אוויר,       

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

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

  מיליה.יפקסומספר  טלפון רבות מספוהפיתוח לרניין, המערכות רשימת צוות המתכננים של הב  (ה)     

  חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ות בלבד של אינסטלציה סניטרית, ) למערכות המשותפAS MADEדות (עתכניות   (ו)     

  אמור מכים האמורים הנחיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה ההמוכר יצרף למס ומערכות אלקטרומכניות במבנה ובפיתוח.      

  מונה) מיד עם מינויה.תעלי הדירות (הראשונה שית או הקבועה של בנגות הזמאותם לנצי למסור      

  

  

  

  

  רה לעיל, יראו החב 10.3לקבל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערכות וחומרי הגימור כמפורט בסעיף  הראשוןסרב הרוכש  )1(    

  תפעל  םית ו/או חב' ניהול (באם לרבות נציגות הבי/ים אחרזמן לרוכש אית למוסרם בכלכעמדה בחובתה לעשות כן. החברה תהא רש        

  בבניין).        
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  הערות כלליות ואזהרות –נספח ב'   

  הערות כלליות למבנה ולדירה  

  

 .ויים, התאמות ותוספות הנכונים למבנה ולדירהבוצעו שינ הבסיסי (כלשונו בצו מכר דירות), בטופס המפרט .1

  .בניה והתקן הישראלית תקנות התכנון והופי דרישכות יהיו להמוצרים והמלא כל .2

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

 ל דין.להוראות כ פוףלווין, בכ

 אטומיםהרת מרתף, ששטחי התקרה ין ממוקמים מעל תקישל הבנ חניהמסעה/ ינון ו/או שטחיהוסבר לו וידוע לו ששטחי גשהקונה מצהיר  .4

כדי לגרום לשינוי  עלולים להינזק ו/או להיפגע עקב פעולות שתילה ו/או הריסה ו/או בנייה ו/או התקנת מערכות ו/או פעולות כגון אלה, שיש בהן

 . ף או כדומהעה באיטום המרתב התקרה על מרכיביה, כגון שינוי ניקוז ו/או פגיבמצ

במיקום שייקבע ע"י מהנדס האינסטלציה מטעם המוכר. החצר כולה או חלקה וניקוז  בפרטית תהינה שוחות ביומודע לכך שבחצר ה ההקונ .5

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

, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה צר הפרטית כאמורח(אם יש) אשר עוברות ב במערכות המשותפות םתיקוני קונה לאפשרמתחייב ה

 .למניעת קינון חרקים בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס תקופתי

ר מערכות מים, ביתכן מעי. כמו כן בתוכניות המכר נושאים, קירות בטחון וכו'), אינם בהכרח מסומניםמערכת שלד הבנין (עמודים, קירות  .6

הודע לקונה, כי  מוקדמת. בדיקהלכן כל שינוי (הריסה, פתיחה, וכו'), מחייב ו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. כחשמל, תקשורת, גז ו ב,ביו

יין נרכות הבנטים של מעת, של כלל האלמובמיקום שונה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניו תועבר אנכית ו/או אופקית, בגבהים שונים

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

ם, בשטחים ציבוריימחסנים, וחצרות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ומ.א. ואוורור, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בדירה, ה

חלטת היועצים הטכניים. מערכות כאמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת הלמצויין בתכניות, לפי הכל מעבר למסומן/  ובתקרותבקירות 

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

(ברזל) התחמצנות מינרלים  וכן ,ם""עיניי ים,רקם, גוון, גידבדלי מיתכנו תופעות טבעיות כגון: הפוף לתקנים, ובכבאבן טבעית, בריצוף וחיפוי  .7

 .מוי חלודהד םת בכתמיוהמתבטא

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

 .נגים)(גרו

 ות או סגורות.לים, באריזות פתוחים או רעיחות חריפימרים הפולטים רחל איסור חמור לאחסן במחסנים דירתיים חו .9

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

לכלים אלו כאמור  המינימליים וחי הגישהעלולה לפגוע במידות הנדרשות ובמרולאחר קבלת החזקה, החלפת כלים סניטריים ע"י הקונה  .11

 יה אחראית לחריגה ממידות אלו.היודגש כי, החברה לא ת . למניעת ספק3 חלק 1205"י ברואה) ובתת למתקני תוראובהל"ת (ה

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

 בדפרד למחסנים בלונ הזנת החשמל למחסנים תעשה  מהרכוש המשותף

אך לא  באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים ליצור הפרעה ויזוג האוויר באם יותקנהמים החמים ויח' מ של דוד מםמיקו  .13

 פחות מן הקבוע במפרט.

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

dB60ן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים.   לפי כ, ובו היחידה ממוקמת םבמקוליטת אויר חם פממפוח  מ' 1.5של  , במרחק

 .הנחיות יועץ האקוסטיקה

רה ו/או הפוגעים בחזיתו או במראהו או הקונה מצהיר שהוסבר שחל עליו איסור מוחלט לבצע כל שינוי הנוגע לצד חיצוני של הדי .15

ים בשכבות הריצוף ו/או הבניה ו/או יו/או הריסה ו/או שינו ו/או במהלכי צנרת םוד חדריניין, בייעותף או בשלד הבברכוש המש

אלה, ו/או פעולות כגון  שקועים בתוך קירות הפרדה בין דירות פלזמה וכד', T.Vמסכי  רמקולים, התקנת מערכות, לרבות התקנת

ות בתקנים ובתקנות. ל רמות הרעש המותרעחריגה מופן שתהיה ירות שכנות, באשיש בהם בכדי לגרום למטרדי רעש ורעידות לד

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

ם שיובאו פריטים או אביזרים כלשהשיגרמו לחומרי הבניין,  זק כלשהומוסכם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן, מחסור או נ .16

כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים ו/או ביצוע העבודה  ,ר מכןחהתקנתם בדירה ובין לא ין, וזאת בין לפנייאו לבנ קונה לדירהע"י ה

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

נה וזאת על מנת ורשות הקדת הדירה לאשונות מעת העמהמוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השנים הר המרחב חשוב להדגיש כי יש לאוורר .17

 .באגרגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגן אלהימצעלול  לק שרידי גז ראדון אשרלס
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מעבר  תות חרום לצורךחילוץ חיצוני אשר ישמש את כלל הדיירים בקומה בעיתכן ובאחת מהדירות בכל קומה בבניין, ימוקם חלון/ דלת  .18

חילוץ, מתחייב כי לא ייקבע סורג קבוע בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את הרכש ממוקם חלון/ דלת  ה, אשר בדירה אותהנוט. הקוומיל

 המעבר בדירה אל חלון/ דלת החילוץ.

גינות,  :ם, כגוןטחים פרטייואשר יעברו בש או מערכות אחרות המשרתות את כלל הדיירים במבנה הודע לקונה, כי יתכנו שוחות ביוב או צנרת .19

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

וז וכד') וכן פתחי ביקורת, השייכים לכלל עוברות צנרות (מים, ביוב, ניקאו המחסן או החניה, יתכן ודירה, ה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, .20

  העניין, על כל המשתמע מכך. יצורך תחזוקה וטיפול לפלאפשר גישה ל חויבמהקונה  ם משותפים., ומהווים חלקיהבניין

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

 לתכניות הפיתוח שיאושרו ע"י הרשויות.

חרה ע"י המוכר לפעול במבנה, הועדה המקומית לתכנון ובניה באישור חברת הגז שנבן ותכנוהיהיה על פי  יגז מרכזגז לאספקת י /מיקום צובר .22

 .ומשרד העבודה

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

והכל מבלי לגרוע מכמות מקומות החניה אישור הרשויות,  והתאם לצרכי התכנון ו/אבפרויקט ומיקומם ב ת החניהמספר מקומותכנו שינויים בי .24

 הכלולה בממכר.

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

 במרתף/ים. פרטיים או משותפים בשטחים ני (גפ"מ),בגז פחמימופעל סף חל איסור חמור להתקין ו/או לאחסן כל מתקן המבנו .26

בהתאם לאילוצי התכנון, ש, הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים, רגבולות המג .27

 הרשויות. הביצוע ולדרישות

שר בחירה כבר מסעיפי המפרט המאפ סעיפים שסעיף ו/אוקדמה הבניה כך ען הסר ספק במידה וטרם חתימת החוזה עם הרוכש התלמ .28

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

 .בחירה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן

 תגברנה 8.12.2016 - 10דורה המשתכן מייב מחיר ל[מפרט מח 1ח ג'במקרה של סתירה בין הוראות המפרט להוראות נספ ,[
 פח, בכפוף לכל דין.סהוראות הנ

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

  . וראות.תגברנה הה
 

__________  __________  
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   וייםזיכ טבלאות –' גנספח 

  

  יםית זיכוווז טבלאריכ
  
  

  מיוחדות הערות

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

  כוללים מע"מ.  להלןהמחירים הנקובים  .2

י החברה/ הקבלן סר לרוכש הדירה ע"מיאלו  םתו לזיכוייצונו  לנצל זכוהאחרון שעל רוכש הדירה להודיע לחברה/קבלן, על רהמועד  .3

  .תימהחביום ה

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

ורמים לעיכוב ו/או גוק ובתקנים ו/או פוגעים בבטיחות בחויות ,בדרישת הרשלמניעת ספק יודגש כי לא יאושרו שינויים שאינם עומדים  .5

  ת אישורי אכלוס.השלמת הבניין וקבל בודה אוהתקדמות העב

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

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

מה התקנתם, יחשבו כסיום יסתיהים יצוקים או בנויים והנמצאים באלמנט ב,ו/בימים/תקשורתשמל/גש כי צנרות לחלמניעת ספק יוד .7

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

  .י בגינותן כל זיכורט המכר, לא ינבנספח זה ושאינו מצוין במפ פריט מתומחר לזיכוי במקרה של ציון .8

פריט/ים המתומחרים והמפורטים בטבלה זו, בחתימת החברה/ המוכרת הקונה על האת זכותו לזיכויים, מ מימש הקונה בפועל .9

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

  יחידה.  - יח'

  מטר מרובע.  - מ"ר

    מטר אורך.  -מ"א

  מר שחור+ עבודה. ולבן+ ח חומר - מפלטקו

  פריט אחד בודד.  -פריט
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד - נושא: ארונות מטבח, רחצה
  

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/
  עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 
ליח' בש"ח

 סה"כ כמות

3.3.1 
כולל ארון תחתון/עליון, ( ות המטבחלכלל ארונזיכוי 

, )וי מטבחמטבח, חיפ מטבח, ברזכיור משטח עבודה, 
 רט המכר.לפי התיאור שבמפ

 5,812 ---  - - - ---   קומפלט

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

 600 ---  ---  ---  קומפלט

  
  

  מחיר בגין זיכוי בלבד -ביזריםנושא: קבועות שרברבות וא
  

  
  הערות:

  כל המחירים כוללים זיכוי פריט+ התקנה.  .1

סעיף 
במפרט 
  המכר

 תיאור
  חומר/

  בודהע
 יח'

י וחיר זיכמ
ליח' בש"ח 

 סה"כ כמות

   100 פריט קומפלט כיור רחצה,  לפי התיאור במפרט המכר.לסוללת ברז  3.6

3.6  
,  לפי התיאור במפרט נטילת ידייםסוללת ברז לכיור 

 המכר.
   80 פריט קומפלט

   126 יטפר קומפלט רז לאמבטיה,  לפי התיאור במפרט המכר.סוללת ב 3.6

3.6 
תיאור במפרט ,  לפי האינטרפוץ)( למקלחתסוללת ברז 

 המכר.
   102 פריט לטפקומ
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  מחיר בגין זיכויים/חיובים - נושא: חשמל/ תקשורת
  

סעיף 
במפרט 
 המכר

  תיאור
 חומר/

  בודהע
  יח'

מחיר ליח' 
 בש"ח 

 סה"כ כמות

3.7 
  

   72 פריט קומפלט זיכוי –רה ת מאור קיר/ תקנקוד

3.7 
  

   78 פריט מפלטוק זיכוי –ית תקע מאור ב

3.7 
  

    48 פריט קומפלט  נקודת טלפון 

  
  

  :לטבלאות החשמל/תקשורתות הער
  ), במפרט המכר.5(טבלה  3.7.ראה הערות כלליות לאחר סעיף 1
  ני ביצוע.מתייחסים לזיכויים לפ חשמל/תקשורת מחיר המחירון. 2
  

  
  
  
  

    ____________      ____________      ____________  
 חתימת המוכר                      תאריך           קונההחתימת      


