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  מפרט מכר 

  1974-לפי צו מכר (דירות) (טופס של מפרט) התשל"ד

  )2008 –(תיקון התשס"ח 

  (כולל התאמות והבהרות הכוים למבה ולדירה)

  
  בין:
  

  515200137בע"מ ח.פ  קידום א.מ.ב התחדשות עירונית

  ")החברהלהלן :"(

  לבין:

, יצחק 2/101בירושלים בגון ט' בר יוחאי  30169גוש  60,99בעלי זכויות בדירות הקיימות חלקות 
 כהגדרתם בהסכם פיוי ביוי במפרט זה ספח לו 7וברגר  1שדה 

  מקבלי דירות התמורה")הבעלים/ (להלן : "הקוים /הרוכשים/
  הוא מקבל דירת תמורה כמשמעה בהסכם פיוי ביוי.  בעליםלעיין מפרט זה מוכר/

  
  פרטי זיהוי:   א.

 ישוב: ירושלים

 או חלקות שיבואו במקומן.  _60,99,98,100ות_חלק _30169_גוש מס' 

מגרשים מס': __________לחלופין על פי תכית: תכית מפורטת מס' : 
_______ . 

מהוות לפחות לתקופה שהדירה  בעלות / חכירהרוכש בדירה:  בעליםבעל הקרקע: הזכות שה
  הקיימת מהוות 

 הכל כקבוע בהסכם פיוי ביוי.  -דירה קומה : בביין:  

במקביל, ), אשר יבו ____(באותיות ומסומים שוים במודלים  בייים ______

מעל חיון תת קרקעי משותף לכולם, חזית מסחרית ושטחי ציבור; הכל 

, ככל שלא ישתה עד (ימולא בהמשך )בהתאם לתשריט בתכית מספר 

  למתן תוקף, ובכפוף לאמור בהסכם.

דירות למגורים; (ימולא בהמשך )בבייןדירות למגורים; (ימולא בהמשך )בביין

דירות (ימולא בהמשך )בביין דירות למגורים;(ימולא בהמשך )בביין

  למגורים;

; ככל שלא (ימולא בהמשך )כפוף לשיויים והתאמות המאופשרות בתכית  

 תשתה עד למתן תוקף, ובכפוף לאמור בהסכם. 

 (במפרט מכר זה "דירה/ות", הכווה למגורים בלבד).

 
 : על פי זכאות הדייר כקבוע בהסכם פיוי ביוי.  שטח הדירה

  שטח הדירה הוא  מחושב לפי כללים אלה:

החיצויים השטח הכלוא בתוך המצולע הוצר על ידי הקווים העוברים על פיהם   (א)
  של הדירה. חוץשל קירות  (אמצע)

  -לעיין זה 
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לה, לרבות בין הדירה לבין קיר המפריד בין הדירה לבין מה שמחוצה  -"קיר חוץ"   )1(
  מרפסת שמש, ביה לבין שטח משותף בקומה או ביה לבין דירה או תכית אחרת;

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

ללו גימור; בקיר עם חיפוי אבן פי הקיר יככולל פי הקיר  -"פיו של קיר חוץ"   )2( 
  את החיפוי.

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

שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם אחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל   (ג) 
  רגות.המשטחים המשופעים והאופקיים; השטח יצורף למפלס שממו עולה מהלך המד

בחישוב השטח ייכללו רק השטחים שגובהם תואם לדרש בתקות התכון והביה   (ד)
"תקות התכון והביה (בקשה  -(להלן  1970-(בקשה להיתר, תאיו ואגרות), התש"ל

  ).להיתר)"

פירוט שטחים וספים המוצמדים לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדי: כקבוע 
 ביוי.בהסכם פיוי 

 אין.מרתף דירתי : 

 זה להלן,בשטח המופיע בהסכם . ישמחסן: 

פרדת ממקומות החייה השייכים לשטחים  איה. חיה למגורים ישחייה: 
שחיות המסחר ירוכזו באזור אחד וודא המסחריים והציבוריים (היזם י

בפרד מחיות הדיירים ויופרדו באמצעות מחסום ו/או כל אמצעי אחר על 
מפות מת שחוים מזדמים שמגיעים למסחר לא יכסו לחיון הדיירים). ר

משותפים למסחר, למגורים הירידה והעלייה לחיון עלולים להיות 
  ולשטחים הציבוריים.

  לכל דירה תהייה חייה אחת לפחות ובהתאם להחיות התב"ע. 
ם פתיחת המחסומיצורך  פחות לכל הללכל אחד מבעלי הדירות  שי שלטים  

 חיון. כיסות לב

 .איןגג מוצמד לדירה : 

 גיה מוצמדת לדירה: על פי ההסכם.

יש לפרטם (מהות ושטח): או משמשים את הדירה  שטחים וספים המוצמדים
  הערות לחישובי השטחים:.אין

מרפסת חיצוית לדירה; שטחה של מרפסת הוא שטח הרצפה  -"מרפסת שמש"  . 1
של החיצויים הכלוא בתוך המצולע הוצר על ידי הקווים העוברים על פיהם 

קירות החוץ או המעקים הבויים של המרפסת ועל פיהם החיצויים של קירות 
א חישוב , שטחי המרפסות ימדדו בשטח רצפה טו ללהדירה הגובלים במרפסת

 .מעקות וקירות

שטחו של מחסן הוא השטח הכלוא בין קירות המחסן; כאשר קיר המחסן מפריד   .2
ביו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של 

ובכל מצב  שטח הקיר כל הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ייכלל 
 "רמ 7היו ם השטח של המחסים לבעלי הדירות יע"פ ההסכם מול חברת קידו

 מ"ר יפוצה על השטח שקוזז לו ע"י חברת קידוםבטו ובמידה ודייר יקבל פחות 
  .ע"פ הערכות שמאי שיקבע ע"י ציגות הדיירים

קירות החוץ של המרתף; כאשר אמצע שטחו של מרתף הוא השטח הכלוא בין   .3
קיר המרתף מפריד ביו לבין חלק של דירה אחרת ייכלל רק השטח שמתחת 

הרוחב של הקיר; כאשר קיר המרתף גובל בשטח משותף ייכלל שטח למחצית 
  הקיר במלואו.

 
של עד  השטחה של גיה כולל את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטיי . 4

 .מופיע במפרט המכר לבין השטח בפועלבין שטח הגיה ה 10%
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בכדי לפתור .ב. יש לציין שאין בהתרת הסטייה בפועל מאי אלו אילוצים תכוים 
את היזם מלפצות את הדיירים על שטחים שחתמו עימם בחוזה או/ו במפרט המכר 
או לכל ספח אחר הקשור לחוזה הפיוי ביוי, גובה הפיצוי ייקבע ע"י שמאי מוסכם 

  שיבחר ע"י הציגות.
 סטיות קבילות 
  וגע לסטייה של שטחקבילות הסטיות המפורטות להלן הן סטיותפיצוי  המחייבת למעט ב

. מובהר בזאת שחובת היזם לפצות את הבעלים בגין  מהסטימטר הראשון כאמור בהסכם
  .להסכם  14כל סטייה בוגע לשטחים כאמור בסעיף 

 בין שטח כמפורט בסעיפים דלעיל  ובין השטח למעשה תותר בכפוף  2%בשיעור של עד  הסטיי
גדולה יותר  היה תותר סטיישטחה של ג ןואולם, לעיי ;לפיצוי הבעלים כאמור בהסכם 

  והערה 6.6 כמפורט בסעיף
  לעיל. 4

 בין מידות האביזרים כמפורט ומידות האביזרים למעשה. 2%בשיעור של עד  הסטיי  
  ייה."האדריכל" -שם עורך הבקשה להיתר (להלןיקבע בשלב היתר הב :(  

  יקבע בשלב היתר הבייה. ):"המהדס" -האחראי לתכון השלד (להלן  שם. 7

 ייה, הדירה, ציודה ואבזריה:ןב. תיאור הבהמב ,  

ובמידה ואין תקן ישראלי תקן  כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי אם יש כזה
  .בילאומי אחר

 י המהווים מקרה  בכלשבו זכאים בעלי הזכויות לתוספת או לשדרוג על עיקרי המפרט הטכ
  בלתי פרד ממפרט זה יחולו הוראות ספח ג'.חלק 

 ייןתיאור הב  

  ים ע"פ מספורים והמסומים במודלים שוייו באשר ייב ,
  במקביל,
 יון תת קרקעי משותף אחד לכל הבייים,מעל ח

  'יין ויעודה של כל קומה  - 1טבלה מסחדרי  2 –פירוט הקומות בב
  .או אחד לפי דרישות התקן מדרגות בכל ביין

מספר דירות   מספר קומות   כיוי או תיאור קומה
  בקומה

  סוג השימוש

  טרם קבע   טרם קבע  קומת חיון

 מסומת קומת כיסה
  01בתכית קומה 

  טרם קבע    טרם קבע

  טרם קבע    טרם קבע  02קומה 

  טרם קבע    טרם קבע  03קומה 

  טרם קבע    טרם קבע  _____קומות 

  טרם קבע    טרם קבע  כל קומות למגוריםסך 

      קבע טרם  סה"כ קומות בביין

  ייתכו שיויים בטבלה בהתאם להיתר הביה.הערות: 

  :חדרי מדרגות

); אפיון כל חדר מדרגות: חדר מדרגות אחד(  1מספר חדרי המדרגות בבייים: 
  ;         סגור, מגיע לגג, מוגן

או שידלר או טיסקרופ   KONE.  מתוצרת חברת "מיצובישי " או ,ישמעליות:  
 מטר לשייה.  2.8במהירות סיעה של לא פחות מ 

 מספר  ;לפחות או יותר לפי דרישת התקן  מעליות)  שתי(  2ן:  בביי  המעליות  מספר
; מספר בהתאם למספר הקומות בביין בכפוף להערה להלןהתחות לכל מעלית: 
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לפחות מעלית אחת מעלית אלוקה על פי  וסעים 9לפחות וסעים לכל מעלית: 
מובהר כי הכווה   –: "מעלית שבת"  הערה:  ישאופציה למעלית שבת:    עם;התקן  

היתת להפעלה ע"י הדיירים במידה וייבחרו  מגון פיקוד שבתבמעלית בעלת 
 . בשבת להפעילו

החשמל בשטחים המשותפים (חדרי מדרגות, לובי וכו') יחוברו לשעון  מערכת
ויפעלו באופן רציף כך שלא יהוו מכשול הלכתי בשבת גם אם הם יפעלו  שבת

 . ע"י מערכת חשמל חכמה בשאר ימות השבוע

  ועבודות גמר ןחומרי הביי

 לפי תכיות המהדס. שיטת הביה: קובציואלית. :ןשלד הביי

; בטון מזוין עם צלעות ו/או תקרות בטון מזויןחומר:  רצפה ותקרה קומתית:
  ; רגילה; שיטת הביה: ס"מ 20-כעובי 

 .בהתאם לתקן); עובי: 1004בידוד אקוסטי (לפי תקן ישראלי מס' 

. בטון מזוין עם צלעות ו/או תקרות בטון מזויןחומר:  תקרת קומה עליוה:
): חומר: 1045; בידוד תרמי (לפי תקן ישראלי מס' ס"מ 20 -כעובי: 

 עוביב; שיאושר ע"י המפקח או ש"ע מוקצף קלקר או פוליאוריטן
 .ס"מ 3 שלא יפחת מ:

בטון מזוין עם צלעות, מילוי בלוקי איטוג ו/או בלוקי בטון חומר: גג הביין: 
  .  אותקרות דרוכות ו/או תקרות בטון מזויןו/

  ) 1045בידוד תרמי (לפי תקן ישראלי מס'  ;ס"מ 20 -כעובי: 
 3 שלא יפחת מ: עוביב; או ש"ע מוקצף קלקר או פוליאוריטן חומר: 
  .ס"מ

 בלוקי איטוג/בטון מזוין עם בידוד תרמי ו/או בלוקי בטוןחומר:  קירות חוץ:
. בידוד תרמי (לפי תקן ישראלי מס' ס"מ 40-25+ חיפוי חוץ עובי: 

1045( :  

  גימור קירות חוץ:

  בטון    ;  החיפוי משולב עם חומרים אחרים כגון: אבןחיפוי עיקרי:   
ו קירות מסך או דומה מאלומייום חשוף, טיח, אלומייום, א  

 .והתקן הכל ע"פ קביעת האדריכל וזכוכית

 .םמשולב עם חיפוי אבן ו/או שיש ו/או אלומייוטיח חוץ 

בלוקי בטון ו/או בטון מזוין ו/או בלוקי איטוג ו/או קירות הפרדה בין הדירות: חומר: 
 בלוק סיליקט ו/או בלוקי גבס מצופים בטיח הכל בהתאם לתקים השוים

 ס"מ. 20 שלא יפחת מ:עובי ב

 חדרי מדרגות:

 .ס"מ 20 -כ של עוביב יצוק באתר בטוןקירות מעטפת: חומר: 

טיח חלק ס"מ וחלק עליון  120בגובה אבן סורה גימור קירות פים: חומר 
 עד לתקרה.ריכל דבצבע לפי בחירת הא צבוע סופרקריל או ש"ע

אבן ממרצפות ; ריצוף משטחים: אבן סורה לפי קביעת החברהמדרגות: 
 .אדריכל לפי קביעת הגוון סוג ובסורה 

  
חומר:   ובטיחותי כדרש ע"פ התקן, תקי גובהב(תיאור):  מעקות/סורגים

לפי בעיצוב   שכבות בתור 3מיקרון ובצביעה של  80בגילוון חם  מלאה מתכת
 התקן.דרישות  ע"פו אדריכל,ה החלטת

, בהתאם לתקים יש–, דרך חדר המדרגות, עליה לגג עליון ישעליה לגג: 
  מבואה (לובי) קומתיתהשוים.
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ס"מ ו/או אבן  80*80גריט פורצלן במידות מיימום של   :גימור קירות פים: חומר
האדריכל  וטיח או טיח אקרילי לפי קביעת  מומכת,תקרה  עד לגובה שישסורה או 

   .להסתרת מערכות הכוללת תאורה דקורטיביתהמכת גבס  עד לתקרה,

ס"מ ו/או אבן סורה או אחר ו/או  80*80גריט פורצלן במידות מיימום ריצוף: 
  שילוב בייהם לפי קביעת האדריכל.

 מבואה (לובי) כיסה:

(שיש  יוקרתי) או לוחות גבס וצבע או טיח  אבן סורהגימור קירות פים: חומר: 
טיח אקרילי דקורטיבי עם שילוב ,  , עד לגובה תקרהו/או שילוב ביהם

. המכת תקרה אדריכלהכל לפי קביעת ה - מראות קריסטליות ואדיות
מגבס או מחומר אחר על פי בחירת האדריכל הכוללת גופי תאורה 

 דקורטיביים. 

  קרתי), לפי קביעת האדריכל.אבן סורה (שיש יוריצוף: 

 .022גובה וב  מ'  2  -כרוחב,    על פי תכון אדריכלי; מידות :  ישדלת כיסה לביין:  
כבד ע"פ יועץ  אלומייום מזוגגחומר: מ דלתות כפולות מטר לפחות,

  .אלומיום

 גבוהה דלת הכיסה תהיה מעוצבת ברמה יוקרתית

 .ישמרתף חיה: 

 עבודות פיתוח ושוות

 בחיון משותף חיה

חיות   485-כסך הכל מקומות חיה (לכל הבייים ולכל השימושים)   *
; מספר המקומות הסופי יקבע בשלב ולפי תקן שידרש בתחום המגרש

דרש תקן החיה הדרישת הרשות המקומית להבקשה להיתר בהתאם ל
  .באזור

תהיה הפרדה מוחלטת בין החיה הציבורית עבור  חיות מחוץ למגרש; אין
  ים במתחם.יהשטח המסחרי ובין אזור החיה הפרטית לדיירי הבי

 .כמות החיות יקבע ע"פ יועץ תחבורה ישחיה לכים: 

חיות ושילוט ע"פ ה, סימון האדריכל  בחירת בטון/צביעה על פיגמר פי החיה: 
 .יועץ התחבורה וע"פ דרישות התקן

 .ע"י כבש ירידה לחיון גישה לחיה מהכביש

על , צמודות לדירה; מיקום: כמפורט בספח א' להסכם המכרמספר חיות לדירה 
  בהיתר הבייה תכית שתצורף פי סימון בתכית

  פיתוח המגרש

אבים משתלבות או חומר אחר לפי קביעת אדריכל החברה ודרישת שבילים: חומר גמר: 
 . והכל ברמה גבוהה ודקורטיבית הרשויות

 
אבים משתלבות או חומר אחר לפי קביעת אדריכל ; חומר גמר: ישמשטחים מרוצפים: 

 .החברה ודרישת הרשויות

צמחיה בוגרת לפי קביעת האדריכל, התכון שיוגש לאישור העירייה רשת  יש-גיה משותפת: 
וטפטפות לכיבוי והדלקה מחוברת לצרת ציבורית הכוללת שעוי שבת יש -השקיה: 

ואשר תתוחזק באופן שוטף ע"י חברת היהול והאחזקה של  באופן קבוע ובלתי תלוי
 .הבייים

 . על פי ההסכם ובהתאם לתכית שתאושרגיה צמודה לדירה: 



  רט הסופי לא יפחת ממפרט זהכולל לכל הדירות, המפמפרט זה היו מפרט 
  . י על פי חוק המכרכלאחר אישור הפרויקט על ידי מוסדות התכון והבייה יצורף מפרט ט

 

  6

הרוכש יתחייב בפי החברה כי לא יעשה עבודות שעלולות  פירוט מערכות בגיה הצמודה:
 .לפגוע בתשתיות

 ע"פ מפרט האדריכל. .ישוצף בגיה הדירתית: משטח מר

בחזית ובצידי המגרש לפי קביעת אדריכל הפיתוח ודרישת גדר בחזיתות אחרות של המגרש: 
  הרשויות.

  

  

  

 

 מערכות משותפות

  מערכת גז

 או בסמוך לו. צובר גז מרכזי במגרשגז מרכזי: 

 .ישצרת גז מצובר הגז עד לדירה: 

 .ישצרת אספקת גז בתוך הדירה: 

  : לפי דרישות התקיםסידורים לכיבוי אש

 לפי דרישת כיבוי אש.מבואות:  \מערכת להפעלת לחץ בחדרי מדרגות 

 לפי דרישות רשות הכיבוי והחיות יועץ הבטיחות. מערכת לייקת עשן בחדרי מדרגות: 

לפי דרישות רשות הכיבוי והחיות יועץ מתזים (ספריקלרים):  -מערכת כיבוי אוטומטית 
 הבטיחות. 

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

 .לפי דרישות רשות הכיבוי והחיות יועץ הבטיחותגלאי עשן: 

 .ישמערכת מיזוג אוויר מרכזית:  

ליד דלת הכיסה לביין או לפי . מיקום:  תקןאלומייום, בגודל עפ"י תיבות דואר:  
 קביעת אדריכל החברה 

מערכות איטום למרתפים קומת הקרקע וכל מקום אחר שיידרש על פי מפרט יועץ 
 איטום באחריות היזם. 

ומאגר מי שתיה ע"פ דרישות  מתזים וגלגלוים מאגרי מים לכיבוי אש,מתקים אחרים: 
 .לקיבולת לחץ מים אזורית מתכן המים וע"פ בדיקות איפיון רשת

  
 חיבור המבה למערכות תשתית

 אין.; מוה מים לגיה: יש; מוה מים ציבורי לבית: ישחיבור לקו מים מרכזי: 

 ע"פ דרישת התקן, והרשויות. יש.חיבור לביוב מרכזי: 

חיבור  כולללרשת החשמל בהתאם להוראות חברת החשמל. מחיר הדירה  ןחיבור הביי
 40*3בגודל של  כולל התקת מוה המחירהדירה לרשת בכפוף לאמור בהסכם. 

 .לכל סוגי וגדלי הדירות אמפר לפחות

לרשת הטלפוים בהתאם לתקות התכון והביה (בקשה להיתר); לא  ןהכה לחיבור הביי
 כולל קו טלפון.
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. צרת הכה יש לרשת תקשורת (טלוויזיה בכבלים וכדומה): ןהכה לחיבור הביי
בלבד לקליטת שידורי לוויין ולקליטת שידורי טלוויזיה בכבלים. לא כולל 

 חיבור הדירה לרשת תקשורת. 

ולתקות לכל ביין יותקן גרטור לשעת חירום, בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות 
 הדרשות ע"י הרשויות המוסמכות בחוק,הרלווטיות 

 יקוז, דרכי גישה כלולים.  כביש, מדרכה,פיתוח כללי הגובל במגרש: 

 פיוי אשפה לפי דרישת הרשות המקומית.

  פרטי זיהוי) -תיאור הדירה (בוסף לאמור בפרק א' 

"ממ"ד")  -מרחב מוגן דירתי (להלן  מבואה, חדר דיור, פית אוכל,בדירה: 
מרפסת שמש או המשמש כחדר שיה, פרוזדור, מטבח, חדר אמבטיה, 

בהתאם לגודל  .  חדרי שיה, חדר רחצה הורים ושירותי אורחיםגיה
 הדירה ותכוה.

  גובה הדירה

  מ'. 2.60-מ תיפחלא  גובה הדירה מפי הריצוף עד תחתית התקרה:

  מ'. 2.20-פחות מגובה פרוזדור: לא 

  מ'.2.20-גובה חדרי אמבט: לא פחות מ

  .איןגובה חדרים על הגג: 

  . אין עליות גג.בהתאם לתכית שתאושרגובה עליית גג למגורים: 

  .איןגובה מרתף המשמש למגורים: 

  מ'   2.20גובה מרתף המשמש לא למגורים: 

מ"ר,  12(התכית כוללת מרפסת של  טומ"ר  12 שלמרפסת שמש בשטח 
מ"ר, (יעשה רק ובתאי שמוסדות  12-ושטח מרפסת ככל שיפחת מ

, ע"פ מול חברת קידום הדייר יצמצמו את שטחן אילוץ תכוי/התכון
וע"פ שמאי שיבחר ע"י ציגות  כספי בהתאם להסכםיקבל פיצויי 

  ). הדיירים

 טות ו, ו: יתאפשרו המכות תקרה קודתיות לטובת מערכת מיזוג אווירהערה
  ותעלות המיזוג הדירתיות.

רשימת חדרים וגימורים בדירה ובשטחים המוצמדים לה או  - 2טבלה מס' 
  המשמשים אותה

  הערות  ריצוף***  גמר קירות** ותקרות  חומר קירות*  תיאור

  מבואה
בלוקי בטון חלולים 

ו/או בלוקים ו/או בטון 
  מזוין  

טיח רגיל או טיח גבס 
או טיח  או טיח אקרילי

  תרמי

אריחי 
פורצלן  או 
או  קרמיקה

  שיש.

  

  חדר דיור
בלוקי בטון חלולים 

  ו/או בטון מזוין 

טיח רגיל או טיח גבס 
או טיח  או טיח אקרילי

  תרמי

אריחי 
   פורצלן.  

חדר 
שיה 
  הורים

בלוקי בטון חלולים 
  ו/או בטון מזוין 

טיח רגיל או טיח גבס 
או טיח  או טיח אקרילי

  תרמי

אריחי 
 פורצלן.  

שילוב חדר 
ארוות ככל 

  שיתאפשר.
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חדרי 
  שיה

בלוקי בטון חלולים 
  ו/או בטון 

טיח רגיל או טיח גבס 
או טיח  או טיח אקרילי

  תרמי

אריחי 
   פורצלן.  

  בטון מזוין.  ממ"ד
עפ"י דרישת פיקוד טיח 

  העורף.
אריחי 

  חדר שיה  פורצלן.  

  פרוזדור
בלוקי בטון חלולים 

  ו/או בטון מזוין  

טיח רגיל או טיח גבס 
או טיח  או טיח אקרילי

  תרמי

אריחי 
   פורצלן.  

  מטבח
בלוקי בטון חלולים 

  ו/או בטון מזוין  
ס"מ  60 -קרמיקה כ
   .השיש מעל משטח

אריחי 
  פתוח פורצלן.  

חדר 
רחצה 
  הורים

בלוקי בטון חלולים 
ו/או בטון מזוין ו/או 

  בלוקי איטוג 

קרמיקה עד גובה של 
מ'. חיפוי  2לפחות 

קרמיקה באריחים 
שח למ"ר  60בשווי של 

  לפחות. 

אריחי 
   .פורצלן

חדר 
  אמבטיה

בלוקי בטון חלולים 
ו/או בטון מזוין ו/או 

  בלוקי איטוג 

קרמיקה עד גובה של 
  .מ' 2.1לפחות 

אריחי 
קרמיקה ו/או 

 פורצלן.
  

מרפסת 
  שמש

בלוקי בטון חלולים 
ו/או בטון מזוין  ו/או 
מעקה אלומייום עם 

זכוכית ו/או מעקה 
מגלוון חם וצבוע  ברזל

  שכבות בתור 3

טיח רגיל או טיח גבס 
או טיח אקרילי או 

חיפוי אחר עפ"י 
  חזיתות הביין.

אריחי 
  .פורצלן

  מקורה 

  

  

  הערות  ריצוף***  גמר קירות** ותקרות  חומר קירות*  תיאור

מרפסת 
  שירות

בלוקי בטון חלולים 
  .ו/או בטון מזוין

טיח רגיל או טיח גבס או 
  אקרילי.טיח 

אריחי 
  אין פורצלן.  

שירותי 
  אורחים 

בלוקי בטון חלולים 
  .ו/או בטון מזוין

קרמיקה עד גובה של 
, לפי מ' 1.5-1.8 לפחות

  קביעת אדריכל

אריחי 
 פורצלן.

  

  החיות למילוי הטבלה:
  חומר קירות: בלוקי בטון / בלוקי גבס    *

  גמר קירות: טיח  / גמר תקרות: טיח /    ** 

 בכל תואם שיפולים, כולל 33*33או,   60X 60 או  80X80 :  גריט פורצלן ריצוף  ***
(מחיר   יסוד מחיר. דוגמאות 5 מבין בעליםה בחירת לפי ודוגמא צבע .הדירה

  "ר.למ ח"ש 80עלות המוצר) 

  .ש"ח למ"ר 80במחיר יסוד של  בין ארון תחתון וארון עליון קרמיקה במטבח 

   .ש"ח למ"ר  80במחיר יסוד של  מ' 2.1קרמיקה באמבטיות עד גובה 

  

  מטבח ארוות

 מ"מ 20אדום בעובי  מעץ לבוד ("סדוויץ'")מטבח תחתון: תיאור:  )*(ארון
כולל  מ' אורך 51 - סה"כ מטבח עליון ותחתון . מידות: דלתות ומגירות,

כולל   מטר אורך 18מ"ר    100  מעל לדירות  .  מטר אורך  3בתוכו בילד אין של  
  בהתאם לתוכית אדריכלית. והכלמטר אורך 3בתוכו בילד אין של 

  .מלמין או פורמייקה פימיתציפוי פימי:  פורמייקה (*)ציפוי חיצוי: 
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  (*) פורמייקה ציפוי ,MDFדלתות: 
  . ציפוי: מלמין או פורמייקה.: עץ לבוד ("סדוויץ'")מדפים: חומר

בגודל מידות :   ס"מ 2 עובי: או שו"ע, "אבן קיסר"משטח עבודה: חומר: 
 צבעים שוים 5 צבע ודוגמא לפי בחירת החברה לפחות  הארון התחתון.

  התקה שטוחה לכיורים.ומעוגל קט בגימור 

 MDF: דלתות. כ"ל מעץ לבוד (" סדוויץ' ")ארון מטבח עליון: תיאור : 

  .מלמין או פורמייקה פימיתציפוי פימי  פורמייקה (*)ציפוי חיצוי : 

  ציפוי מלמין או פורמייקה פימית. עץ לבוד ("סדוויץ'").מדפים חומר: 

טה) המגבילות ו(וס"מ וזאת בתאי שמערכות  80 על לגובהיהיה גובה ארון עליון 
  .במידה ויהיו מערכות יחתך הארון בפיה העליוה את גובה זה

עם חזית זכוכית חלבית כל אחת  מ"א 1.5של עד  באורך קלפות 2-אפשרות ל
ס"מ או קלפה כפולה  60גובה של   קלפות 2( ע"ח חשבון ארוות  ,מחוסמת

  .)מטר 1בגובה של 

והשלמת ארון עמוק  .B.Iכולל מקום לתור ה ועמוק : יח' ארון גבוהארוות אחרים

  .מ"א 3היו  B.Iבהיר כי סך כל ה ס"מ.  60ל המקרר לכל אורכו ובגובה מע

  חומר המגירה: עץ לבוד ("סדוויץ'"). מגירות 8עד ארון(*): אפשרות ל

  או מלמין  הפורמייקבציפוי   MDFחזית: 

שקטה וידיות  טריקהון בעל כלל הארוות והמגירות יהיו עם מג

   .לפי בחירת הדייר איטגרליות

  דגמים לבחירה. 5פורמייקה(*): 

  ארוותארוות מטבח יכללו  .'אורך מ 15 -כסה"כ אורך ארוות מטבח של 

B.I  ובמחיר  ס"מ לפחות, 60שיעלה מעל המקרר עם ארון עמוק ובגובה של

יבחרו  ₪ למ"א. 1,000יסוד של במחיר . שיש ש"ח למ"א  1,000יסוד של 

 B.Iבהיר כי סך כל ה  והשיש. יםת המטבחלבחירגדולים ספקים  2 לפחות

כל פרטי המטבח כולל כלים סטרים וכד' (למעט חיוב  הזיכוי .מ"א 3היו 

יתן  ) ₪4 עבור כיור חרסה שהתקתו דרשת לצורך קבלת טופס  500של 

הזיכוי יהיה רק למי שביקש זיכוי מלא על כל במזומן במסירת הדירה. 

הרכבת המטבח בפועל תעשה המטבח על מרכיביו (ארוות שיש כיור וכד')

  ר( מדידות וכד יתן לבצע לפי).לאחר מסירת הדירה לדיי

 מתקים לתליית כביסה: 

 .ישלתליית כביסה:  מתקן

  יש.  מסתור כביסה:

 בדירהורשתות רשימת דלתות, חלוות ותריסים  - 3טבלה מס' 

, עילה ס"מ 7 לפחות דלתות: עמידות במים, הלבשה דקורטיבית רוחב
דלתות של חברת פדור או הר). ומגטית, ציר ספר (סתר) ועיית (תחליף לצ

 6ו) ושמת לבןגוון צבעים לבחירה (כולל  5. ש"ח 1,400, במחיר יסוד של שו"ע
   סוגי ידיות לבחירה.

  ע"פ הדרש בתקן.רב בריח או שו"ע דלת כיסה: דלת בטחון מעוצבת 
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) בעובי על פי התקן 4+6+4בכל דירה חלוות הדירה יהיו עם זגוגית מבודדת (
אשר יבטיחו רמת בידוד אקוסטי ותרמי הדרשים בתקן ו/או בדרישות 
מוסדות התכון, עם תריס אור, כל סוגי האלומייום יהיו בגוון וצבע ובצורת 

ת בחלוות וכן רשתו פתיחה אשר תיקבע ע"י האדריכל ו/או יועץ האלומיום.
  האלומייום למיעת כיסת חרקים ו/או יתושים.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  רשימת דלתות, חלוות ותריסים בדירה – 3טבלה מס' 

  (*)תריסים  חלוות  דלתות  

כמות   חדר
ומידה 

  ) ס"מ(

חומר (עץ / 
אלומייום 

מתכת /  /
  אחר)

סוג 
פתיחה 

(ציר / כף 
על כף 

 -(להלן 
"כע"כ") / 

גרר / 
כיס / 
  אחר)

כמות 
  ומידה

חומר (עץ / 
אלומייום 

מתכת /  /
  אחר)

סוג 
פתיחה 
(ציר / 
כע"כ / 
גרר / 
כיס / 
  אחר)

כמות 
  ומידה

חומר (עץ / 
אלומייום 

מתכת /  /
  אחר)

חומר 
  שלבים

סוג 
פתיחה 
(ציר / 
כע"כ / 
גרר / 
כיס / 
  אחר)

  -, כ 1  מבואה

100/205   

דלת כיסה 
  מתכת.

  1  .ציר
            

חדר 
  דיור

   -, כ 1

2/2.1  

אלומייום 
מזוגגת עם 

זיגוג 
  בידודית

    כע"כ

  

  -, כ1    

  

2/2.1  

  

  אלומייום  אלומייום 

במילוי 
  פולירוטן

גלילה 
  חשמלית

  

  

  טריה.וי*במידה ואין בחדר דיור יציאה למרפסת, ה"ל ישמש כחלון ו

  

 
  תריסים  חלוות  דלתות  

  חדר

כמות 
ומידה 

  במטר) (

חומר (עץ / 
אלומייום / 

מתכת / 
  אחר)

סוג 
פתיחה 
(ציר / 

כף על 
כף 

 -(להלן 
"כע"כ") 

גרר /  /
כיס / 
  אחר)

כמות 
  ומידה

חומר (עץ / 
אלומייום 

מתכת /  /
  אחר)

סוג 
פתיחה 
(ציר / 

כע"כ / 
גרר / 
כיס / 
  אחר)

כמות 
  ומידה

חומר (עץ / 
אלומייום 

מתכת /  /
  אחר)

חומר 
  שלבים

סוג פתיחה 
(ציר / כע"כ 

גרר / כיס  /
  אחר) /



  רט הסופי לא יפחת ממפרט זהכולל לכל הדירות, המפמפרט זה היו מפרט 
  . י על פי חוק המכרכלאחר אישור הפרויקט על ידי מוסדות התכון והבייה יצורף מפרט ט

 

  11

  תריסים  חלוות  דלתות  

חדר
שיה
  הורים

 -, כ1
0.8/2.0  

  

עץ 
  ציר  פולימר/לבוד

  -, כ1
1.3/1   

  

אלומייום 
מזוגג עם 

זיגוג 
  בידודית

  כע"כ
  

  -, כ1
  

1.3/1  
  אלומייום

  אלומייום
במילוי 
  פולירוטן

גלילה 
  חשמלית

חדר
   2שיה

  (ממ"ד )

 -, כ1
0.7/2.0  

  פלדה  1
+  
עץ  1

  לבוד/פולימר
  

  ציר
  
  
  

-, כ1
1.0/1.0  

  

אלומייום 
מזוגג עם 

זיגוג 
  בידודית

ציר / 
  דריי קיפ

 -כ1
1.0/1.0  

  פלדה (*) 1
1 

  אלומייום

---  
 אלומייום

במילוי 
  פולירוטן

  גרר 
  גרר

חדר
  3שיה

 -, כ1
0.8/2.0  

עץ 
 -, כ1  ציר  פולימר/לבוד

1.2/1   

אלומייום 
מזוגג עם 

זיגוג 
  בידודית

  כע"כ
 -, כ1

1.2/1   
  

  אלומייום

 אלומייום

במילוי 

 פולירוטן

  גלילה

 חשמלי 

 -, כ1  ---  ---  ---  מטבח
1.2/1  

אלומייום 
מזוגג עם 

זיגוג 
  בידודית

 -, כ1  כע"כ
  אלומייום  1.2/1

אלומייום 
במילוי 
  פולירוטן

  גלילה 
  חשמלי

חדר
רחצה
  הורים

 -כ 1
0.7/2.0  

עץ 
 פולימר/לבוד

  עיית+ 
-כ  ציר

0.6/0.6  
  םאלומייו

  ---  ---  ---  ---  קיפ  מזוגג

חדר
 אמבטיה

 

 -כ 1
0.8/2.0  

עץ 
 פולימר/לבוד

  עיית+ 
  ---  ---  ---  ---        ציר

מרפסת
  שירות

 -כ 1
0.8/2.0  

עץ 
 פולימר/לבוד

  עיית+ 
 -כ  

1.5/1  

 
  םאלומייו

  מזוגג 
  כע"כ 

 -כ 1
1.5/1.0  

  
  אלומייום

 אלומייום
במילוי 
  פולירוטן

 
  גלילה/כע"כ

  
  תריסים(*): כל התריסים החשמליים יהיו בתוספת אפשרות לפתיחה 

  .בשבת ידית  פתיחהצורך מסוג מואלה ל ידית
  
  
  
 

 מתקי תברואה וכלים סיטריים - 4טבלה מס' 

  מתקן 
                        
                        

                
  מיקום

חדר רחצה   מטבח  תיאור
  חדר אמבטיה  הורים

  
 שירותי
  אורחים

  
  

  זיכויים

  כיור כפול
  או בודד

  

  92/56 -כ  מידות 
        60/52-כ

  

        גריט/ירוסטה  סוג
1500 ₪  

  

ברז מטבח, 
כולל ברז עם 

ציור 
שמאפשר 

יקיון, עפ"י 
במידה (דרישה

והדייר יבחר 
כיורים נפרדים 
(כל אחד בצד 

 2 ואחר) יינתנ
ברזים נשלפים 

  )בדירה

  סוג
שיש מסוג 

גריט/קיסר באורך 
  מ"א  10עד 

      
1000 ₪  
  למ"א

ברז שלף של חברת   סוג
        או שו"עחמת 

1000 ₪  
  ליחי'

  סוג  ארוות מטבח

סדוויץ' אדום 
מ"מ   20בעובי 
  15 באורך

   מ' 

      

1000  ₪
  למ"א

    40/50-כ  56/45 -כ    מידות   קערת רחצה
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    סוג

משטח עם כיור 
איטגרלי 

כלול במחיר ה
ארון האמבטיה 

ארון במידות ה
או  ס"מ 80/40

   80/45עד 
  

משטח עם כיור 
כלול איטגרלי ה

במחיר ארון 
האמבטיה 

הארון במידות 
או  ס"מ 100/40

   100/45עד 
  
  

  

1,300 ₪ 
ליח"ד 
  'קטה'

  
1,500 ₪ 

ליח"ד 
  ראשית

סוללה למים 
קרים וחמים 

לקערה 
מהקיר או 
  מהמשטח

או  חמת  או שו"עחמת   או שו"ע חמת    סוג
  שו"ע

350 ₪  
  ליחי'

כיור לטילת 

כולל  ידיים
חיפוי 

קרמיקה ע"ג 
הקיר 

,בהתאם 
  לתכנון

  
  ח  ברז פר +

        40/30 -כ  מידות 
  

או  חמת        סוג
   שו"ע

700 ₪  
  

אסלה סמויה 
+מושב  תלויה
אסלה 

  הידראולי

          מידות 
  

גרוי או דגם     סוג
  שו"ע

גרוי או דגם 
  שו"ע

גרוי או דגם 
  שו"ע

1500 ₪  
  ליחי'

  אמבט

    70/180 -כ  מקלחון    מידות 
  

    סוג

זכוכיות 
חסיות בעובי 

מ"מ לפחות  10
לסגירת 

המקלחון 
  הרמטית

אמבטיה 
אקרילית כולל 

קוסטרוקציית 
  תמיכה רגלי 

  

1600 ₪  
  ליחי'

ברז אמבט + 
  מקלחון

          מידות 
  

    סוג

 4איטרפוץ 
דרך הכולל 
מזלף וראש 

חמת או  גשם
  שווה ערך

דרך  4 איטרפוץ
+ פיית מילוי 

  ןאביק אוטומטי
  

1200 ₪  
  ליחי'

  

.ב. המחיר לזיכוי היו עבור כל פריט בפרד לדוגמה כיור רחצה קומפלט עם ארון רחצה תלוי 

  בפרד. יחי'עבור כל אמבטיה וביחידת הורים המופיע ב

  
  מתקן  
  

  מיקום                         
חדר רחצה   מטבח

  הורים
  חדר 

  אמבטיה
  מרפסת 
  שירות  

  הכה לחיבור למכות כביסה
יש ברז למים     

 ויציאהקרים 
  *לביוב

יש ברז למים 
ויציאה קרים 
  *לביוב

  הכה לחיבור מייבש כביסה
יש הכת שרוול     

יציאה לציור 
  *איוורור

יש הכת שרוול 
יציאה לציור 

  *איוורור

יש ברז וחיבור   הכה לחיבור מדיח כלים
  לסיפון כיור

  
  

  

        יש  קודות גז לבישול

  יש  ברז מים וקודת גז בגיה
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  יש  ברז מים במרפסת שמש
      

  יש  קודות גז במרפסת שמש
      

  המיקום יוחלט בהתאם לביוי. * 

  
העמיד יוקרתי עם צביעה בתור  באמבטיית הורים ובאמבטיה הכללית יסופק ארון אמבטיה איטגרלי

  במחיר יסוד שקבע בטבלה לעיל. ,ומראה ,ברז ,הכולל כיור לחדרים רטובים

  
 של הפרויקט איסטלציההיועץ של אישור ו ,הערות אדריכלכפוף לכל האמור בפרק זה היו ב:  הערה

  .והתקים הדרשים
  

 אין.אבזרי איסטלציה וספים בדירה: 

ביתרת הקומות,   בקומות העליוות מערכת סולריתסולרית:    מערכתמים חמים:  
; דודי חשמלשלא יתן להעביר מים חמים מהמערכת הסולרית יבוצעו 

 ליטרים;  150דוד בקיבולת של לפחות  

  .על פי החלטת אדריכל ויועץ איסטלציהמיקום הדוד: 

 .טילה, אמבטיה, מקלחון/מטבח, כיורי רחצהכיורי חיבור מים חמים לכלים:

 .בגיה ובדירת הגן ,במרפסת אחתברז גיה: 

 .ישהכה למוה מים לדירה: 

  בהתאם להחיות יועץ האיסטלציה ובהתאם לתקן.חומר הציורות: 

 .ישצרת גז בדירה ממקור הגז ועד קודות הגז במטבח: 

 פתחי יקוז באמבטיות ובמרפסות שרות ושמש לקליטת מים עם מכסה מחורר.

  

  

  5טבלה מס' 

  
  סוג                     

 
 

  מיקום        
 ק' מאור

  קיר /
  תקרה

  

בית תקע 
  מאור

ק' 
מאור 
הדלק

ה 
כפול
  ה

ק' 
תריס 
  חשמלי

בית 
תקע 
מעגל 
  פרד

בית תקע 
מוגן מעגל 

פרד 
  (כוח)

בית תקע 
עם דרגת 

הגה 
IP44  

ק' 
טלוויזיה, 

כבלים 
  ותקשורת

ק' 
טלפון 
  חוץ

ק' טלפון 
פים 

  (איטרקום)

 (עם מסך 1                1  1  מבואה
  )צבעוי

    1  1    1    1  2  4  2  חדר דיור

חדר שיה 
  הורים*

2 
מחליפים 
משי צידי 
  המיטה

    1  1    1    1  1  כפולים 3

  1  חדרי שיה 
כפולים  2

+אחד 
  בודד

1  1    1    1  1    

    1        1      1  1  פית אוכל 

  1  ממ"ד
כפולים  1

 +2 
  בודדים

1      1    1 1    
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            1    1    1  פרוזדור

  

  
  סוג                      

  
  

  מיקום        
  ק' מאור

  קיר /
  תקרה

  

בית 
תקע 
  מאור

ק' 
מאור 

הדלקה 
  כפולה

ק' 
תריס 
  חשמלי

בית תקע 
מעגל 
  פרד

בית תקע 
מוגן מעגל 
  פרד (כוח)

ק' 
טלוויזי

ה, 
כבלים 
ותקשו
  רת

ק' 
טלפון 
  חוץ

ק' טלפון 
פים 

  (איטרקום)

  1    3  2  מטבח

  
 הכה 1

 שקע
 תלת
 פאזי

 ,)כיריים(
 שקע 1 
 + כח
 ( שקע
 )כפול

 שקעים 3
 בודדים

 ,מיקרו(
 ,מדיח
 )מקרר

 שקע 1
  כפול

(כולל 
  מוגן מים)

עם  2+1
הכה לתל 
  פאזי

(למדיח + 
  תור +

כיריים 
  חשמליים)

1      

  חדר רחצה הורים

1 +  
מפסק דו 

קוטבי 
מואר לתור 

  חימום

1      1  +1 
          מוגן מים

  חדר אמבטיה

+ מפסק  1
דו קוטבי 

מואר לתור 
  חימום

 1+ כפול       2
          מוגן מים

                1  1  שירותים (פרד)

                  1  חדר ארוות

מוגן  1        1  1מרפסת דיור 
          מים

        2        1  1  מרפסת שירות

                2  1  מחסן 

גיה בקומת 
מוגן  1        1  קרקע

          מים

  

 .ישצרת גז בדירה ממקור הגז ועד קודות הגז במרפסת שמש: 

 .ישהכה למוה גז לדירה: 

 למיעת (מצדם הפימי) צפהרכל שטח הקירות והבבשי שכבות  איטום ולי האמבטיה יכלחדר
 רטיבות עפ"י תקן. 

  

  מתקי חשמל: - 5טבלה מס' 

  שו"ע.כל אביזרי החשמל יהיו מתוצרת "גביס" או 
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  טרקוםטרקום בחדר דיור  -איטרקום  היזיטלוואיה הורים איובחדר שי
 טלפון בלבד).(

 ק'  החדרים כולל כבל רשת.כל בתקשורת 
  דירתי.בית תקע בארון תקשורת 
 רתת הכוע ביתי רמקולים 4 :ל צדרישת לפי רק יעשה . בחדר דיור למערכת קול 

 .הדירה בעל
  .בהתאם לדרישת כיבוי אשגלאי עשן עצמאי עם חיבור חשמל.  

 ,יסהבהתאם לדרישות כיבוי אש רמקול כריזת חרום בכ. 

  ק'. 10 לפחותחשמל חכם  

  
  החיות למילוי הטבלה:

  משבצת את הכמות.יש לציין בכל 

 . ע"פ יועץ חשמל . גופי מאור:ע"פ יועץ חשמלחדר מדרגות: בכל קומה: קודות מאור: 
  . ע"פ יועץ חשמללחצי הדלקת אור:              

 .ישלחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואה הקומתית: 

 סוג רגיל צליל זמזום.פעמון: 

 .עפ"י החלטת יועץ החשמלמפסקי זרם: סוג: 

 פיכמיקום:  ;ישהדירה:  בתוך ושעון שבת למזגן שעון שבת כוללהחשמל דירתי  לוח
 .ומדגם ע"פ יועץ חשמל תכית

 . ישקודת חשמל לדוד שמש (ככל שיהיה על החלטת היזם) / חשמלי: 

 אמפר. 40X3גודל חיבור דירתי: תלת פאזי 

. מיקום: כןמערכת טלוויזיה במעגל סגור:  הכה למערכת במעגל סגור בכיסה לדירה
 .לביין משולב בדלת כיסה ראשית

  כגון:  פילרים ו/או ארוות לתשתיות שוותמתקים אחרים: 
הכל במידת הצורך מים, תקשורת, חשמל, גז, כבלים, מוים ומתקים וספים 

 דרישת הרשויות.וע"פ 

  מתקי קירור / חימום בדירה

מתוצרת  לפי דרישת יועץ מיגוז האויר. - קפהס ,יש מרכזי: אווירקירור: מיזוג 
עם מערכת  המכסה את כל שטח הדירה אלקטרה, תדיראן או שווה ערך

בהתאם לתכון  שליטה חכמה לפתיחה וסגירה של כל פתח איוורור בפרד
. המכת גבס ו/או סיר גבס בפרוזדור ובכל מקום בו יועץ מיזוג אוויר

קיימות מערכות מיזוג האוויר, כולל תריס אוויר חוזר, ופתח גישה מגבס 
 וכן שי שלטים לפחות. 

 חשמלי בכל שטח הדירה לרבות חדרי אמבטיהחימום : חימום תת ריצפתי 
 העובדת על משאבת חום חשמלית או מערכת גז חסכוית. ושירותים

 .איןמתקים אחרים: 

 סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה:

  .בהתאם להחיות רשויות הכיבוי ותוכיות הבטיחותמערכת גלאים וכיבוי אש: 

  :רכוש משותף

  תיאור הרכוש המשותף:
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 סה"כ מקומות חיה משותפים: יקבע לעת מתן היתר בייה עפ"י התקן. 

 . ע"י הרשויות ; מיקום המחסים: לפי התוכית שתאושראין ים צמודים לדירות: המחסים ש

 .ישמבואה (לובי) בקומת הכיסה: 

 חדר מדרגות.

 הגג. השוים ע"גלרבות החלק התפוס על ידי המתקים  -גג (עליית הגג תהייה מגודרת ועולה) 

 .או בתי הכסת ידרש עבור השטח המסחרייכן אלא אם  אין:  ק/מקלט"ממ

 .איןחדר דודים משותף: 

 , בהתאם לדרישת כיבוי אש.ישגראטור להפעלת מערכות חירום והמעליות : 

ערכות טכיות (פרטיות או משותפות) כגון אטה ; צלחת לוויין, מערכות פיוי מתקים על הגג: 
עפ"י החלטת היזם כמחויב בתקן  -אש ועשן, פיר למעלית,  מערכת קולטי שמש סולארית 

 .ובהתאם לתכית האדריכלית

ע"פ דרישת  הכוללת שעון מיםגיה ושטח פתוח בתחומי המגרש על פי תכית אדריכלית ויועץ וף 
 . הגיחון

מתקים וחלקים וספים של הבית שהים רכוש משותף: חדרים וחללים טכיים, חדר מעליות, חדר 
  מדרגות, לובי, איטרקום, שערי חיוים, 

  .וכיוצ"ב גופי תאורה

  חלק/ים שאין להוציאם מהרכוש המשותף:

 חדרי מדרגות.

 קומה טכית, במידה ויש.

 יה משותפת.גישה לח

 לובי בקומות כיסה.

 לובי קומתי.

 גישה מחדר מדרגות אל המתקים השוים על הגג.

 גישה מחדר המדרגות אל חדר מכוות.

 גישה מחדר מדרגות או מלובי קומתי לחדר/ים טכי/ים.

התפוס על ידי מתקים על הגג (כגון קולטים, במידה ויש, דודי שמש  -חלק הגג 
 למעלית).וחדר מכוות 

  :בית משותף

"חוק המכר  -(להלן  1973-לחוק המכר (דירות), תשל"ג 6בהתאם לסעיף   (א)
), המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף דירות"

והתקון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משה הוראה של 
העייים המויים להלן, חייב לכלול התקון המצוי המתייחסת לעיין מן 

  במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו עיין; ואלה העייים:

  הוצאת חלק מהרכוש המשותף.  )1(

  שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  )2(

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



  רט הסופי לא יפחת ממפרט זהכולל לכל הדירות, המפמפרט זה היו מפרט 
  . י על פי חוק המכרכלאחר אישור הפרויקט על ידי מוסדות התכון והבייה יצורף מפרט ט

 

  17

  החלטות בדבר יהול הבית המשותף;סדרי קבלת   )4(

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

, יראוהו) א(מוכר שלא מסר פרטים על עיין מהעייים המויים בסעיף קטן   )ב( 
כמי שהתחייב שהוראות התקון המצוי לגבי אותו עיין , על אף האמור בחוזה המכר

  .הבית המשותף ו על יחול
  :פירוט ביטול או שיוי לתקון המצוי בעייים המויים לעיל

תישא בהוצאות  והל ע"י חברת יהול כאמור בחוזה, וחברת היולהביין י  ג.
הדירים בגובה עליות כמפורט בחוזה, ה"ל כולל את האחזקות השוטפות לכלל 
המערכות המשותפות בכל הבייים במתחם וכולל עלויות אחזקה ויקיון של כל 

  המתחם ותחזוקה שותפת של השצ"פ ומערכות ההשקיה והגיון המשותפות. 

יוצאו לפי שיקול דעת  בכפוף לאמור בהסכם מוסכם כי מהרכוש המשותף  ד.
, חלקים בלתי בויים של הקרקע, שטחי חיה, שבילים, שטחי גיה, החברה 

 מחסים,  עליות גג, גגות המשמשים מרפסות של דירות, חללים,    חיות, גגות,
לרבות שטחי קרקע בביין, במגרש ו/או במתחם מעברים, מבואות  מרתפים, 

וכל מתקן או מערכת ו/או בפרויקט וכן כל חלק אחר שאיו הדירה החדשה 
לרשמם או להצמידם   לא יהיו חלק מהרכוש המשותף והחברה רשאית  אחרים
, ובלבד שלא יהיה בכל האמור כדי או ליחידות בבית משותף ות אחרותלדיר

לא יהיה בכך בתאי ש, ופי ההסכם או מפרט זה על דייריםלגרוע מזכויות ה
  .לשטחים ולמתקים המשותפים ואו/ ותבגישה לדירלפגוע בשימוש ו דיכב

  כללי:  

 הערות כלליות:

ביצוע אחרי כל מידות התכיות הן מידות בייה (מידות בין קירות או של קירות) 

 הטיח, החיפויים, הציפויים, בידוד וכו'.

אלמטים קוסטרוקטיביים בתקרות, בקירות, במחיצות, וכן צרת ותאי ביקורת, 

 אים מסומים בתכיות.

פריט שתואר על דרך החליפין (או, ו/או) הקביעה היא בידי החברה, אלא אם כן 

וון, דגם, יצרן וכיו"ב, צוין אחרת. כל פריט ו/או מוצר שלא צוין לגביו סוג, ג

 הבחירה והקביעה בידי החברה בלבד.

השטחים שיועדו למיקום מערכות מרכזיות ו/או טכיות ו/או משותפות 

ומידותיהם, ימוקמו וייקבעו סופית לפי דרישות התכון, הרשויות המוסמכות 

ושיקול דעת החברה. אם יגרמו עקב כך שיויים, בתכון הביין תהיה החברה 

 ת לשות את התכון בהתאם. רשאי

, שהתקתם ו/או הפריטים עצמם שוים בעליםע"י ה ךהזמה של פריטים שתיער

ובאחריותו והחברה לא תהיה אחראית  בעליםמהקבוע במפרט תהיה על חשבון ה

עם כך ובלבד שהתקתם תעשה לאחר מסירת  בקשר בעליםבאופן כלשהו כלפי ה

בפועל וחתימה על המסירה. התקה של פריטים מסוג זה לפי המסירה  הדירה

 בפועל תיעשה רק בתיאום מראש עם ציג החברה המוסמך. 

, הרי אם במועד בעליםמובהר כי בכל מקום בו מצוית במפרט חלופה לבחירת ה

 לבעליםהותקה בדירה אחת החלופות, לא תהיה  בעליםרכישת הדירה על ידי ה

 רה.אפשרות בחי
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במידה ויחולו שיויים, מפרט אישור תוכית בין עיר והוצאות היתר ביה,  לאחר

  ה.זה יעודכן/יתוקן בהתאם ויחליף מפרט ז

 .זה מפרטמעיקרי  והדירות המבה של הסטדרט ברמת יפחת לא הסופי המפרט

המפרט הסופי של  בעלי הדירות לא יפחת ממפרט סטדרט של יתרת הדירות. למעט 

 .מיוחדות ו/או דירות בהם בוצעו שדרוגים בתשלום דירות

אלא אם  החברה בידי החלופות בין הבחירה תהיה, חלופות מפורטות בו מקום בכל

 .החברה כלפי לכך בקשר טעהאו /ו תביעה כל תהיה לא לבעליםוצוין אחרת 

  כל המפורט לעיל יהיה עפ"י התקן. 

 

     _________________       _________________    _____________________  
  חתימת החברה        תאריך                הבעליםחתימת     

  
  
  

  

  

  ולציגות הבית המשותף. לבעליםמסמכים וספים שיועברו  – ספח א'

  הערות כלליות ואזהרות ושהים חלק בלתי פרד ממפרט זה. – ספח ב'

  

  ולציגות בעלי הדירות לבעליםמסמכים וספים שיועברו  –ספח א' 

  

  תוכיות אלו יצורפו כחלק בלתי פרד של המפרט:  10.1

הכוללת מידות של כל חדר ומידות כלליות   1:50-תכית הדירה בקה מידה לא קטן מ  10.1.1

  (חיצויות) של הדירה.

הכוללת סימון הרכוש  1:100-תכית הקומה בה מצאת הדירה בקה מידה לא קטן מ  10.1.2

  המשותף בקומה.

הכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100-תכית קומה טיפוסית בקה מידה לא קטן מ  10.1.3

  בקומה.

הכוללת   1:100-תכיות קומת כיסה/ קומות מפולשות; קומות מרתף בקה מידה לא קטן מ  10.1.4

סימון הרכוש המשותף ושטחים דירתיים מוצמדים; תכיות אלו יתן לצרף בצילום מוקטן 

. המוכר רשאי להכיס שיויים בחלוקה פימית של דירות אחרות בביין 1:200לקה מידה 

  הבית או שטחים ברכוש המשותף.בתאי שלא ישו את חזית 

  .1:100 -תכית קומת גג בקה מידה לא קטן מ  10.1.5

הכוללת   1:250תכית המגרש כפי שהוגשה לרשות המקומית לקבלת היתר ביה בקה מידה    10.1.6

  סימון חצר משותפת וגיות צמודות.

  רי הגימור, בעת מסירת הדירה ייתו הוראות תחזוקה ושימוש לכל המערכת ולחומ  10.2

  שיש למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות בעיין:

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

תחזוקה כוללת ותחזוקה מועת של מערכות השירות המותקות בדירה לרבות   (ב)  

  אלקטרומכיות וכיוצא באלה.מערכות בטיחות, מערכות מיזוג אוויר, מערכות 

  תדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופתיות, אם דרשות.   (ג)  
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מפרט טכי ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקים בדירה, לרבות שמות   (ד)  

  יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.

ומרי הגימור של תכית והוראות תחזוקה של המערכות וח )1(לחברת היהולימסור  המוכר  10.3

  הביין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על פי חוק המכר דירות העיין:

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

תחזוקה כוללת ותחזוקה מועת של מערכות השירות המותקות בביין לרבות   (ב)

ות אלקטרו מכיות וכיוצא מערכות בטיחות, מעליות, מערכות מיזוג אוויר, מערכ

  באלה.

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

מפרט טכי ותעודות אחריות של ציוד ומערכות המותקים במבה, לרבות שמות   (ד)

  יצרן/ ספק ומספר טלפון ליצירת קשר.

טלפון ומספר רשימת צוות המתכים של הביין, המערכות והפיתוח לרבות מספר   (ה)

  פקסימיליה.

) למערכות המשותפות בלבד של איסטלציה סיטרית, AS MADEתכיות עדות (  (ו)

חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות ומערכות אלקטרומכיות במבה ובפיתוח. המוכר 

יצרף למסמכים האמורים החיה בכתב ולפיה על רוכש הדירה האמור למסור אותם 

  הקבועה של בעלי הדירות (הראשוה שתמוה) מיד עם מיויה.לציגות הזמית או 

  

  הערות כלליות ואזהרות –ספח ב' 

  
  הערות כלליות למבה ולדירה

בטופס המפרט הבסיסי (כלשוו בצו מכר דירות), בוצעו שיויים, התאמות ותוספות  . 1

  הכוים למבה ולדירה.

  החברה אלא אם צוין אחרת. פריט שתואר על דרך חליפין "ו/או", הקביעה היא בידי . 2

בכל מקרה בו צוין "לפי קביעת האדריכל" ו/או "המהדס" ו/או "המתכן" ו/או 

 "היועץ", הכווה לפי קביעת האדריכל/המהדס/המתכן/היועץ, של החברה.

כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקות התכון והביה והתקן הישראלי  . 3

קבלת היתר הביה, או באם תבחר בכך החברה למועד ביצוע הרשמי, התקפים למועד 

 הביה.

 המפרט הכללי הבין משרדי ("המפרט הכחול") רלווטי למפרט מכר זה. . 4

החברה רשאית להוסיף או לגרוע ממספר הדירות שתהייה במבה ובפרויקט כולו בכפוף  . 5

 להוראות ההסכם.

קות אחרות, ולטובת בתים החברה תהיה רשאית לקבוע זיקת האה לחלקת הבית בחל . 6

 וגורמים אחרים בחלקת הבית.

 לפי הסיווג של אותו היצרן או תוצרת חוץ, שווה ערך לפי החלטת החברה. –סוג א'  . 7

אין החברה אחראית לגווים של הפריטים ולהתאמתם ההדדית. הדבר אמור לגבי  . 8

 .בעליםפריטים המסופקים ע"י החברה והן לגבי פריטים המסופקים ע"י ה

אם יותקן, יחובר למערכת החשמל המשותפת של הבית, וזו שתשרת  T.V-מגבר אטה ל . 9

את דירות הפרויקט או חלק מהן. עלות השימוש בחשמל של המגבר תחולק שווה בשווה 

 בין כל  הדיירים.
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החברה תהייה פטורה מחובת התקת מתקן לאטה בביין ו/או אטה מרכזית אם  . 10

לטלוויזיה בכבלים ו/או צלחת לוויין, בכפיפה להוראות כל  התקיה בביין מתקן הכה

 דין.

מצהיר שהוסבר לו וידוע לו ששטחי גיון ו/או שטחי מסעה/חיה של הביין  בעליםה . 11

ממוקמים מעל תקרת מרתף, ששטחי התקרה האטומים עלולים להיזק ו/או להיפגע עקב 

 שיש, אלה כגון פעולותאו /ובייה ו/או התקת מערכות  וא/ו הריסהאו /ו שתילה פעולות

 באיטום פגיעהאו /ו יקוז שיוי כגון, מרכיביה על התקרה במצב לשיוי לגרום כדי בהן

 וועד באמצעותאו /ו בעצמו לפעול בזה ומתחייב מסכים בעליםה. כדומה או המרתף

או /ו, המרתף איטום על לשמירה המתחייבתאו /ו הדרשת פעולה בכל ולקוט, הבית

 לא אך לרבות, לעיל שפורט כפי, המרתף לאיטום סיכון כדי בה שיש פעולה מכל  להימע

 קיון למיעת תקופתי ריסוס וביצוע חודריים שורשים בעלת צמחיה שתילת אי, רק

 .חרקים

שתילה. באדיות בויות (באם יהיו), אין לשתול צמחיה ישירות באדית אלא במכלי  . 12

טרם העמסת מכלי שתילה מעל, תקרה/רצפה, יש לקבל אישור מהדס (לבדיקת יכולת 

 התקרה/רצפה לשאת משקל זה).

ייתכן מעבר מערכות מים, ביוב, חשמל, תקשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות  . 13

 ומחיצות. לכן כל שיוי (הריסה, פתיחה, קדיחה וכו'), מחייב בדיקה מקצועית מוקדמת.

בן טבעית, בריצוף וחיפוי יתכו תופעות טבעיות כגון: הבדלי מרקם, גוון, גידים, בא . 14

"עייים", וכן התחמצות מירלים (ברזל) המתבטאות בכתמים דמוי חלודה, ואין לראות 

 בכך ליקוי.

  בחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים (פוגות) במידות לא פחות מהדרש בתקים הישראליים . 15

 .רק בשיפולים (פאלים) לא יבוצע קיטום פיות (גרוגים) קירותמ"מ). בחיפוי  1-3(

הגישה לתחזוקה ויקוי, של פתחי ביה החסומים בזיגוג קבוע, קירות מסך, חלוות  . 16

בחלל גבוה (פים וחוץ), ו/או למערכות אלקטרומכיות, ביוב ומים ו/או גג/ות עליוים, 

לעבודות גובה ובציוד מתאים והעומד יעשה רק ע"י בעלי מקצוע ובאם דרש רק מורשים 

 , (פיגום מתרומם/תלוי, ספליג וכו').1139בת"י 

יודע ומסכים כי לאזורים טכיים ולגגות עליוים של המבה, תותר גישה רק  בעליםה . 17

למי שהוסמך לכך וזאת לצורך טיפול, אחזקה, חידוש ובדק של המתקים והמערכות 

 ון לביין.ו/או לצורכי שירותי תחזוקה ויקי

יבצע פעולות התחזוקה והתיקוים של מערכות ומתקי הביין (ברכוש הפרטי  בעליםה . 18

ו/או המשותף) רק באמצעות בעלי מקצוע מתאימים ומוסמכים בושא עיסוקם. לצורך 

 תחזוקה ויקיון קירות המסך בחזיתות הביין.

ת פיגומים, תירשם זיקת מעבר בשטחים פרטיים (חדרים ומרפסות), לרבות קשיר . 19

 ספליג, החת ציוד מכי וכלים, הכל כמקובל בסיבות העיין.

במבה ובחלקיו השוים הותקו מערכות אלקטרו מכיות ואחרות המחייבות תחזוקה  . 20

מקצועית ושוטפת (מועת, ותחזוקת "שבר"), על ציגות הבית חלה החובה לזמן ציגי 

 פן השימוש והתחזוקה.החברות ספקיות הציוד לצורך קבלת הדרכה לאו

התשלום בגין תחזוקה ואחריות של מערכות אלקטרו מכאיות כגון: גרטור, מעליות,  . 21

, ישירות לחברה בעליםמשאבות, מפוחים, מזגים וכו' יעשה ע"י ציגות הבית ו/או ה

 שתספק שירותים אלו.
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פעולות בתקופת הבדק והאחריות הקבועות בחוק מכר (דירות), אין הקוים רשאי לבצע  . 22

ושיויים העלולים להשפיע על תקיות ותפקוד המרכיבים השוים בדירה/בין שלא 

בהסכמת המוכר. ביצוע ביגוד לאמור לעיל ישחרר החברה, מכל אחריות 

לליקויים/חוסרים/פגמים, בקשר עם מרכיבים אלו במידה ויוכח כך על ידי החברה לפי 

 חוק מכר.

והאחריות, מחויב הרוכש באמצעות הציגות, במסגרת ביטוח במהלך תקופת הבדק  . 23

 המעלית/יות בביין.

במקרה של סתירה בין האמור/המוצג, בתוכיות המכירה (באם יתו), הסכם המכר,  . 24

הסכם המכר, מפרט המכר, מפרט המכר, תוכיות המכר, יקבע הסדר הבא ורק: 

 ותוכיות המכר.

תידרש החברה להעמיד שטח/ים בתחומי המבה ו/או למיעת ספק יודגש כי באם  . 25

המגרש, לחברת החשמל, בזק, כבלים, לצורך מערכות המשמשות הביין ו/או בייים 

מתחייב לאפשר גישה חופשית ובזכות השימוש והטיפול  בעליםאחרים סמוכים, ה

טורים בשטח/ים לרבות רצועות הקרקע למעבר כבלים. כמו כן יהיו גופים אלו והחברה, פ

 מתשלום מיסי ועד בית בגין שטחים אלו.

ידוע לרוכש יחידת הדיור, שבאם תפעל החברה לשיוי ו/או תיקון המתאר, באופן שיוגדל  . 26

מס' הקומות בביין ו/או מס' הדירות ו/או שטח הדירות ו/או מס' קומות המרתף ו/או 

 , יקון ו/או שיויכל תהשטחים המשותפים ו/או הייעודים, עפ"י התוכית הקיימת ו/או 

שאין בהם כדי לפגוע בשטח יחידת הדיור המכרת ו/או לגרום קבוע בהסכם  ובכפוף לרק  

 בעליםלשיוי מהותי בתכון יחידת הדיור המכרת ובכפוף ליתר הוראות ההסכם, ה

מוותר בזאת מראש על כל טעהו/או תביעה בקשר לכך ובלבד שתאי השירות של הדייר 

 מפרט מעלה או תעשה הגדלה של מערכות השירות בהתאמה.יישארו כמתואר ב

 הערות כלליות לדירה

במקום בו צוין שימוש ביותר מסוג חומר אחד ו/או בכלים צבעויים, הבחירה בסוג  . 27

החומר ו/או הכלים שיקבעו לבחירה באותו פריט היא לפי החלטת אדריכל החברה, או 

 החברה.

מוחלטת לגווים של מוצרים המיושמים בדירה, מעבר אין החברה אחראית להתאמה  . 28

להחיות התקן, הוראות היצרן והמקובל בסיבות העיין. הדבר אמור לגבי מוצרים 

 .בעליםהמסופקים ע"י החברה והן לגבי מוצרים המסופקים ע"י ה

או מי מטעמו בטרם מסרה  בעליםמובהר בזאת,כי. לא יבוצעו עבודות בדירה ע"י ה . 29

התקה הובעת  מדידות של בעלי מקצוע ו/או ביצוע הכות  ו/או , למעטליםלבעהדירה 

 מהשיויים עפ"י המפרט. 

עלולה לפגוע במידות הדרשות ובמרווחי הגישה  בעליםהחלפת כלים סיטריים ע"י ה . 30

. 3חלק  1205המיימליים לכלים אלו כאמור בהל"ת (הוראות למתקי תברואה) ובת"י 

 , החברה לא תהיה אחראית לחריגה ממידות אלו.למיעת ספק יודגש כי

במחסים שירכשו ע"י הדיירים יכול להיות שיהיו תקרות מומכות, קורות ומעברי צרת  . 31

ואוורור, המשרתים את כלל הביין. הזת החשמל למחסים שאים בסמיכות ממש 

 לדירה, תעשה  מהרכוש המשותף.

יר באם יותקו באזור תליית כביסה, מיקומם של דוד המים החמים ויח' מיזוג האוו . 32

 מקטיים החלל ועלולים ליצור הפרעה מסוימת.
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, יעשה שימוש רק ביחידות עיבוי בעליםבאם יסופקו ויותקו מערכות מיזוג האוויר ע"י ה . 33

מ' ממפוח פליטת אויר חם  1, במרחק של A (dB64(שרמת הרעש שלהם לא תעלה על  

 רעידות תחת רגלי המתקן/ים. ימקום בו היחידה ממוקמת, וכן בולמב

מצהיר שהוסבר לו שחל עליו איסור מוחלט לבצע כל שיוי ללא היתר ביה,  בעליםה . 34

הוגע  לצד חיצוי של הדירה ו/או הפוגעים בחזיתו או במראהו או ברכוש המשותף או 

בשלד הביין, בייעוד חדרים ו/או במהלכי צרת ו/או הריסה ו/או שיויים בשכבות 

פלזמה  T.Vבות להתקין רמקולים, מסכי הריצוף ו/או הביה ו/או התקת מערכות, לר

וכד', שקועים בתוך קירות הפרדה בין דירות ו/או פעולות כגון אלה, שיש בהם לגרום 

לכך שייגרמו מטרדי רעש ורעידות לדירות שכות, באופן שתהיה חריגה מעל רמות הרעש 

יו המותרים בתקים ובתקות למוכר לא תהיה אחריות כלשהי לזקים ולתלוות שיה

 בגין פעולות ושיויים אלו.

לצורך מעבר תעלות מיזוג האוויר, יש לקחת בחשבון מיקום מערכות ככל שאלו קיימות  . 35

 (חגורות, עמודים, תאורה, מתזים וכו').

מיקום מערכות גילוי עשן/אש ומתזי כיבוי אש (ספריקלרים), קבע לפי החיות כיבוי  . 36

 אש, אין לחסום ו/או לשות מיקומם.

ת הבדק והאחריות אין לעשות כל שימוש, שלא באישור החברה (בכתב), באריחים בתקופ . 37

 למשמרת, לצורך תחזוקה. לבעליםרזרביים, אשר ימסרו 

מצהיר שהוסבר לו וידוע לו שבאם יחליט להתקין אמבט ג'קוזי, עליו לקוט בכל   בעליםה . 38

עמידה  האמצעים המקצועיים הדרשים ע"מ למוע מטרדי רעש ורעידות ולהבטיח

ברמות הרעש המותרות בתקים ובתקות, וכן איטום מתאים למיעת רטיבות לשכים. 

 המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לזקים ולתלוות ככל שיהיו בגין שיויים אלו.

מובהר בזאת שכל זיכוי שלא קבע שהוא במזומן  יהיה אצל הספק.(דוגמה לזיכוי במזומן  . 39

 3במזומן). כמו כן קבע שהיזם חייב להציג בכל תחום לפחות הו המטבח שקבע שהוא 

 ספקים.

 בעלים"תחזוקת בייים: בייי מגורים וסביבתם הקרובה" יחייבו את ה - 1525ת"י  . 40

 בעת קבלת החזקה בדירה). לבעלים(חוברת "החיות לתחזוקה" תימסר 

מחסור או זק כלשהו שיגרמו מוסכם כי המוכר לא יהיה אחראי אחריות כלשהי לאובדן,   . 41

לדירה או לביין, וזאת  בעליםלחומרי הביין, פריטים או אביזרים כלשהם שיובאו ע"י ה

בין לפי התקתם בדירה ובין לאחר מכן. כל האחריות בגין אלה כולל לטיב החומרים 

 בלבד. בעליםו/או ביצוע העבודה ,הפריטים והאביזרים והתוספות ה"ל תחול על ה

תוצג "דירה לדוגמה", הדמיות, סרטים ותמוות להמחשה, למיעת ספק יודגש כי באם  . 42

מדובר במצג להתרשמות בלבד ואת החברה יחייב רק האמור במפרט המכר ותוכיות 

המכר החתומים ע"י הצדדים. למען הסר ספק יודגש כי באם לצורך קידום מכירות 

גון: מזגן, טוחן אשפה, כלים הדירה מערכות כ לבעליםושיווק הדירה, ככל שסופקו 

חשמליים, ריהוט וכו', הרי אלו אים כלולים באחריות ובדק, כמשמעותם בחוק המכר 

 (דירות).

חשוב להדגיש כי יש לאוורר את המרחב המוגן, באופן תכוף לפחות בשלוש השים  . 43

וזאת על מת לסלק שרידי גז ראדון אשר  בעליםהראשוות מעת העמדת הדירה לרשות ה

ול להימצא באגרגטים (חצץ), המופק מבטן האדמה והמצא בקירות הבטון שמהם על

 עשוי המרחב המוגן.
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יתכו שוחות ביוב או צרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבה ואשר  . 44

גיות, חיות, מחסים ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן  -יעברו בשטחים פרטיים כגון 

י ויועצי הפרויקט. החברה תהייה רשאית לרשום זיקות האה יקבעו עפ"י החלטת מתכ

ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר מתן היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. 

 הוראות כאמור תהא החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקון הבית המשותף.

ביוב, יקוז וכד') וכן ברצפה, בקירות ובסמוך לתקרת הדירה, יתכן ויעברו צרות (מים,  . 45

מחויב לאפשר   בעליםפתחי ביקורת, השייכים לכלל הביין, ומהווים חלקים משותפים. ה

גישה לצורך תחזוקה וטיפול לפי העיין, על כל המשתמע מכך. החברה תהא רשאית 

לרשום זיקות האה ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר מתן היתר גישה למערכות אלו 

קה. הוראות כאמור תהא החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקון לצורך טיפול ותחזו

  הבית המשותף.

  הערות כלליות למגרש ולפיתוח

פילרים (גומחות) עירויים ושוחות של מערכות השוות (חשמל, בזק, טל"כ, גז, ביוב  . 46

וכד') ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהתאם לתכיות הפיתוח שיאושרו ע"י 

 הרשויות.

ום צוברי גז לאספקת גז מרכזי יהיה על פי התכון ובאישור חברת הגז שבחרה ע"י מיק . 47

 המוכר לפעול במבה, הועדה המקומית לתכון וביה ומשרד העבודה.

יש לקחת בחשבון כי רצפות בטון, אספלט ו/או גרוליט מושפעות באופן טבעי מתזוזות  . 48

צפות אלו. למיעת ספק יודגש כי סיסמיות ו/או תרמיות ולכן יתכו סדקים זעירים בר

אין כל מפגע בטיחותי ו/או תפקודי בתופעה טבעית זו, האופייית לרצפות אלו, ואין 

 לראות בכך ליקוי.

סיעה ברכבים כבדים על שבילים, מעברים ואפילו דרכי סיעה המרוצפים באריחי "אבן  . 49

 משתלבת" עלולים לגרום לשקיעות בריצוף זה.

למוע באופן מוחלט יהיה ש כי בחיוים תת קרקעיים לא יתן למען הסר ספק יודג . 50

חדירת רטיבות קודתית מתקרות ו/או מקירות חוץ ו/או מפגש קירות תקרה ו/או רצפה, 

צדם החיצוי של הקירות (יציקת הקירות עשית כגד יסודות את  הואיל ולא יתן לאטום  

תה לאטום ולמוע חדירות החברה תעשה כל שביכול המוחדרים טרם חפירת המרתף)

 .מים למפלסי החייה

יתכו שיויים במספר מקומות החייה ומיקומם בהתאם לצרכי התכון ו/או אישור  . 51

 הרשויות, מבלי לפגוע בזכויות הבייה. 

ייתכו שוחות ביוב או צרת או מערכות אחרות המשרתות כלל הדיירים במבה ואשר  . 52

חיות, מחסים ומרפסות פרטיות, מספרן ומיקומן  יעברו בשטחים פרטיים, כגון גיות,

יקבעו עפ"י החלטת מתכי ויועצי הפרויקט. החברה תהא רשאית לרשום זיקות האה 

ו/או הערת אזהרה בטאבו בדבר מתן היתר גישה למערכות אלו לצורך טיפול ותחזוקה. 

 הוראות כאמור תהא החברה רשאית לכלול גם במסגרת תקון הבית המשותף.

גבולות המגרש, הפיתוח והחלקים הצמודים, אים סופיים ויתכו סטיות ושיויים  . 53

 בתהליך רישום וחלוקה סופיים, בהתאם לאילוצי התכון, הביצוע ודרישות הרשויות.

  אסורה הכיסה לרכבים המועים בגז פחמימי (גפ"מ), למרתפי חיה תת קרקעיים  . 54

 (באם אלו קיימים).
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במקרה בו פלה טעות ו/או טעות סופר ו/או על פי קביעת אדריכל הושמט במפרט זה,  . 55

בצירוף פרטי התיקון המתבקש   לבעליםפריט כל שהוא, יהיה רשאי המוכר להודיע על כך  

במפרט והדבר יחייב את הצדדים כאילו אמר במפרט זה כך על פי קביעת אדריכל 

ים משתים והודעה על השיוי הועברה מלכתחילה ובלבד שעקרוות המפרט לעיל א

  .ולציגות הדיירים ולאחר אישורםלמפקח 

מובהר בזה כי ההערות ה"ל הן בוסף ומבלי לגרוע מההערות האמורות בתוכיות, וכי  .56

 הוראות המפרט כולן הן בוסף ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם.


