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 650588015בע"מ ח.פ.  אחים פרץגב נהפרץ בוני 
 
 

 18.04.2021ון: עדכיך תאר
 

 שבעבאר  – שכונת הפארק שם האתר:

  
 ןג ,חדרים 5 מס' חדרים:

  
  *AB,AB :גםדדירות מ

  
 קרקע :מס' קומה

  
 76,126 :)זמני( דירה מס'

  
  H1/6,H/11 :'מס בניין/מדגם  בניין

  
 151 :'מס מגרש
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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               
 ין, מחסן וחניה.ניבב הרהדימיקום  : 3סעיף               

 ר הדירה.ואית  :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 ותליבת קסטיו  :7סעיף               

 תכנן הבנייה.ריכל מפרטי אד  :8יף עס              
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

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

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

 .(2.1-2.19מר )גהו חומרי הבניין  :2 יףסע               
 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 
 ת כביסה.תלייל ןקתמ  :3.4סעיף 

 דלתות, חלונות ותריסים. ימתרש ,(3)טבלה   :3.5 יףעס        
 (.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 ) וםימח/רירומתקני ק  :4סעיף 
 .(5.1-5.3במחסן ) ובטיחות בדירה, בוי אשסידורי כי  :5 ףיעס

 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 
 (.6.1.1-6.1.6חניה )  :6.1סעיף   
 (.6.2.1-6.2.8פיתוח המגרש )  :6.2סעיף   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (.7.2.1-7.2.5)סידורים לכיבוי אש   :7.2יף סע  
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3 יףסע  
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

 .(8.1-8.7כות תשתית )ערלמ הנהמבחיבור   :8סעיף 
 .שותףרכוש מ  :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   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  ר ניהולבדב החלטותסדרי קבלת  : 9.5 ףסעי  
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6 סעיף  
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

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

 .םייופח ג'   טבלאות זיכסנ
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   גן - חדרים 5,  __ מס' חדרים:/מדגםדירה  באר שבע -שכונת הפארק ר:שם האת

 __ דירה מס':  

 קרקע :ס'מ קומה  

 __ מס':מחסן   

 __ מס': חניה  

 __ :'מס בניין/מדגם  בניין  

 151 מגרש מס':  
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – דל", התש(תורלפי חוק המכר )די

 2015-ה"עשון התק, ותי2008  –יקון התשס"ח )ת

 ים שונים(יזיכוובים ובעניין חי

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                            ת.ז      לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.
 

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

  .151 מגרש:  .(קחל) 1 מס': תוקלח .38464 :גוש מס' 1.1   

 .605-0225284ום: קמלה בחההתכנית  1.2   

 

 : רשות מקרקעי ישראל.קרקעכויות בעל הז .2  

 : חכירה.הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 : רשות מקרקעי ישראל.שם המחכיר 2.1    

  : תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה"הלן )ל :____בבנין מס'  ___,_מס'  המובק ____,דירה מס'  .3 

 

ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(,   –חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן  2שינה הורים,  אוכל, חדרנת פי, בחמט ,דר דיורח ,היס: כנהרבדי .4

יציאה ) פתבה מרוצחר ות,רשי תסמרפ ,(מקלחת) ףחדר רחצה נוס , חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(,יםפרוזדור

 .(גישה מהחצרי )תדיר ןסמח ,וחצר (מחדר דיור
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   הדירה שטח .5 

 :י כללים אלהוהמחושב לפ ,ר___ מ" :הואהדירה  חשט    

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

  – לעניין זה     

 משותף  בינה לבין שטח מש,השת רפסמין לברה יהדלה, לרבות בין  ה שמחוצהמלבין  הקיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ"    (1)     

 דירה או תוכנית אחרת. ה לביןבקומה או בינ     

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

 החיפוי.ת א ללוכר יהקיי נפבקיר עם חיפוי אבן ימור; גבלא  רפני הקי –" פניו החיצוניים של קיר חוץ" (2)     

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה לגבי טח הש ורטית יחושב ויפירה רב מפלסדב (ב)     

 אופקיים; הים ועפהמשטחים המשוי ההיטל האופקי של כל ד לפלבב תחא םעפשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב  (ג)      

 המדרגות.לה מהלך עוו ממנשס  למפל ףח יצורהשט      

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה ם תהשטחים שגובה ללו רקשטח ייכשוב הבחי (ד)      

 להיתר(.  )בקשהה בניוה ןונתקנות התכ –)להלן  1970      

  הדירה. אינו כלול בשטחש, ו'ב חלקב 9.4 עיףס: ראה המשותף הצמוד לדירה שברכו קשיעורו של החל (ה)     

 

 :ם לדירה או המשמשים את הדירה באופן בלעדים המוצמדיספינו חיםטשפירוט  .6 

 אין. :(1)פסת שמש בשטחרמ 6.1  

 ה:חני 6.2   

  _,___ :'מס מקורהחניה  -   

 : ___,'סורה מלא מקחניה  -   

 המוצמדת(; החניקום המהחניה עם סימון כנית שטחי תרף לצ )יש     

 (;גישה מהחצר) מ"ר __: (2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.4   

 ן.יא: בשטחמוצמד לדירה  גג 6.5    

רבות מדת לצהמו רצחכנית הת ה)רא מ"ר ___: (4) ר'(;ת ואחפורוצות מ/הורחבלרבות שבילים  טחבשירה מוצמדת לד רצח 6.6    

 ר'(;מרוצפות ואחם ורחבה/ות שבילי

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

 .רה(דיה ממפלס רצפת הכמונ התהיתור סמת הצפר תכן ומפלס)יכמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

  

 חים:ישובי השטחל ותרעה     

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

 ם בליגוה קירות הדירה לש ייםצוניחה פניהםל ועל המרפסת הבנויים שים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר    

 .סתבמרפ    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, חשופה ו/או מקורה בשלמות או בח ,הכוונה "שמשמרפסת "מובהר כי      

 על  עפילהשכדי  השיש ב להה והן מחוצ הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום    

 .מששלסת המרפ תפשיח    

 

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסמחסןשל  וחטש .2   

 .ואלור במקיה יכלל שטחיהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל    

 

 ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי החו ותירק יןכלוא בה שטחהוא ה ,שטחו של מרתף .3    

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

 .וואבמליר קה כלל שטחיי שטח משותףגובל ב    

 

 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יומכים בהיקפה; תותר סטת התוריקה חשט, את ללוכ רחצל ש השטח .4   

 לבין השטח למעשה.    
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 סטיות קבילות: .7  

 ה:המפורטות להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זהסטיות    

  שה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה ח למעטשן היבו 6-ו 5 םיעיפבס רטופבין שטח כמ 2% עד של רועסטייה בשי  )א(   

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 שלא  איתנאור זה ובאי התאמה מתי ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד     

 לעיל. 6-, ו5ורטים בסעיפים ר(, המפצחשטח  עטים )למרחם אטחיוש הח הדירמשט 2% לו עיעל    

  הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

 .(ארונות ,תוברברש תועקבו ים,יסתר דלתות,, חלונות, אריחים)אביזרים קרי:    

   

 )ורה ברוכיס( א.ד כהן בע"מ "(:האדריכללהלן "") תריהל הבקשה ךרוע שם .8

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 
 

 הן(ף כסוי) הן בע"מא.ד כ   "(:המהנדס)להלן " שם האחראי לתכנון השלד .9

 08-6490730 :ןופלט 

        
 בעבאר ש ,31"ר זש שד' :תבוכת 08-6490943 פקס: 

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.

 

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

 .תףוהמשוש ין או שטחים ברכניהב תיזח   

 .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  התקן הישראלי דרישות יו לפיהי מלאכותהוים המוצר כל * 

     

 

 תיאור הבניין .1

 

פת משות ףים קומת מרתבמגרש אחד והכוללהנמצאים  (1-11)בניינים  בניינים 11בנין מגורים רב משפחתי אחד מתוך   1.1  

  .(2,3,4 נייניםמתחת לב ינים )למעטניהבת תח

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

 

 ; מגוריםל תרודי H,1H: 10 םגדמ 6,11 ניםבבניי דירות למגורים; C,1C,D,1D: 15 מדגם 1,2,3,4,5 םניבבניי    1.2              

 דירות למגורים;  F,1F: 11 מדגם 8,9 ניםיניבבם; ירדירות למגו G,1G: 9 מדגם 7,10 ניםבבניי

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(ותבניין דירבכל 

 

 ם,ירוחדר או מערכת חדרים שנועדו למג -"דירה"נאמר,  ות"גדרה" 1 סעיף 4197 - דהתשל" (דירות)לפי חוק מכר   ()* 

 או לכל צורך אחר. לעסק,     

 



 

 

 ', גב'ספחים א', נ

 32  ךמתו 6 'עמ 18.04.2021 :ריךתא / AB*,ABדגם דירה מ /גן  ,חדרים 5 / 151מגרש שתכן /כר למרט ממפ / באר שבע -פארקהנגב / שכונת ה פרץ בוני / ת הבניהכוסד לאימ

 

 כל קומהעודה של ויי נייןבבירוט הקומות פ – 1' טבלה מס 1.3 

 

  1,5,6,7,8,9,10,11 קומת מרתף מתחת לבניינים

 כינוי או תיאור
 קומה

מתחת/מעל  ותקומ

 הכניסה למפלס קומת

 (ד)ין לבני תהקובע

ות דיר מספר

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 קומת מרתף
 

1- --- 

 אות,חניות, מיסעות, מעברים, מבו :לילכ

דר חמים ו ת, מאגרחדרי מדרגו ,תמעליו

כניות לפי מתקנים ומערכות ט משאבות,

 דרישת המתכננים והרשויות.

 

 ות שונות הממוקמותכערומיתכן 

ים מוכם סי/ייןגם בנ בבניין ישרתו

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

 ניםהמתק למיקומם הסופי ש

יקבע ות שונבקומות הות המערכו

 .םיהמתכננהחלטת לפי 

 

 

 יןי, בכל בנC ,1C מדגם 1,2 םבנייני

 כינוי או תיאור
 קומה

חת/מעל קומות מת

 היסכנמפלס קומת הל

 ()דהקובעת לבניין 

מספר דירות 

 קומהב
 הערות שימושה סוג

 3 קרקע קומת הכניסה לבניין

 י(,)לוב המגורים )דירות גן(, מבואת כניס

רכות ים ומעתקנ, מותדר מדרגת, חליעמ

 ויות.והרש םיהמתכננ רישתדות לפי טכני

כניסה לבניין גם מתוך  1לבניין 

  .המרתף

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 תחניו ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,ברים, מע, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,(ריםוב)צ זג תכרמע

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 )לבניין/ים לפי העניין(.

 1-3 מגוריםקומות 
3 

 ומה(ל ק)בכ

דר ה קומתית, מעליות, חואמבמגורים, 

רכות טכניות לפי ומע םמתקני, רגותדמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 2 4 קומת מגורים

חדר יות, ה קומתית, מעלואמבמגורים, 

פי יות לת טכנוכרומע םקנית, מתודרגמ

 שויות.דרישת המתכננים והר

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 5 פנטהאוז()

מעלית, חדר  מבואה קומתית,, ריםמגו

לפי ות ינות טכמערכו םיתקנ, מדרגותמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

ם מתקנייות, ות סולאררכמעחדר מדרגות, 

לפי  יות(,פרט /תופשות)מות יטכנ תרכוומע

 הרשויות.דרישת המתכננים ו

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 ריםלמגו

 סך הכל קומות 
 7 1ניין בב

 י(.ראשיון )הלעלל הגג הנכ אקומות לבמניין ה
 סך הכל קומות 

 6 2 בבניין
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 יןינב בכל, D ,1D גםמד 3,4,5בניינים 

 אורכינוי או תי
 מהוק

 עלת/מחמת תוקומ

 הכניסה ס קומתלפלמ

 )ד(לבניין הקובעת 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 עקרק כניסה לבנייןת הקומ

 לובי(,) (, מבואת כניסהרות גןם )דימגורי

, מתקנים ומערכות חדר מדרגות ,תימעל

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

ם ג בנייןכניסה ל( 5)בנין  1Dלבניין 

 .ףתהמר ךמתו

 –)מועדון לרווחת הדיירים ר חד

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 חניות ,חניות :ליהכל חויתבפ

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,מערכת גז )צוברים(

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 לבניין/ים לפי העניין(.)

 1-3 ת מגוריםמווק
3 

 (מה)בכל קו

, חדר תית, מעלימתקואה מבו ,םמגורי

י לפ ותניות טכ, מתקנים ומערכמדרגות

 והרשויות. דרישת המתכננים

--- 

 2 4 וריםגמ מתקו

ת, חדר מבואה קומתית, מעלימגורים, 

יות לפי , מתקנים ומערכות טכנמדרגות

 .תים והרשויודרישת המתכננ

--- 

 הקומת מגורים עליונ
 1 5 )פנטהאוז(

חדר , ליתמע ,תיבואה קומתמ מגורים,

 , מתקנים ומערכות טכניות לפימדרגות

 ננים והרשויות.תכהמת דריש

--- 

 גג עליון
 --- --- ראשי()

מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ר חד

יות(, לפי ומערכות טכניות )משותפות/ פרט

 ות.ידרישת המתכננים והרשו

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 ריםגומל

  הכל קומות ךס
 6 3 יןבבני

 .אשי(רהבמניין הקומות לא נכלל הגג העליון )
 סך הכל קומות 

 7 5 בבניין

  

  יןיבכל בנ, H ,1H םגדמ 6,11 יםנבניי 

 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /מתחת קומות

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

רות ימספר ד

 בקומה
 תוהער סוג השימוש

 1 קרקע יןה לבניסיקומת הכנ

בואת כניסה )לובי(, רות גן(, מיד)ים רמגו

 דון דייריםועמ ,גותחדר מדרמעלית, 

 מערכותו נים, מתק(ניםכל הביניי)משותף ל

 יות.ת המתכננים והרשוטכניות לפי דריש

 .גם מתוך המרתף ןכניסה לבניי

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל  זה, יניםהנמצא בבני

  הדיירים במתחם(.

 חניות ,חניות :לילכה חותבפי

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,רים(בות גז )צרכמע

 שפה טמונה ומחזורירת אצאל

 .)לבניין/ים לפי העניין(

 1-4 קומות מגורים
2 

 )בכל קומה(

ר ת, חדקומתית, מעלי הואמבים, ורמג

ות לפי ת טכניוכמערנים וק, מתגותמדר

 .ותויוהרש דרישת המתכננים

--- 

 יונהעלים רמגו תקומ
 1 5 )פנטהאוז(

 רמעלית, חדית, מבואה קומתמגורים, 

כניות לפי ומערכות ט , מתקניםגותמדר

 תכננים והרשויות.דרישת המ

--- 

 גג עליון
 --- --- י(אש)ר

ת סולאריות, מתקנים וכרעמרגות, חדר מד

ות(, לפי טיפר /תותפות )משוומערכות טכני

 ות.וירשרישת המתכננים והד

--- 

  ותקומ כלה ךס
 --- --- --- 6 למגורים

  סך הכל קומות
 י(.לל הגג העליון )הראשכין הקומות לא נינבמ 7 יןניבב
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  יןיבכל בנ, G ,1G מדגם 7,10 ניםייבנ 

 יאורכינוי או ת
 קומה

ת/מעל חמתת קומו

 ניסהלס קומת הכלמפ

 (ד)ן לבניי הקובעת

 דירותמספר 

 בקומה
 ותהער סוג השימוש

 2 קערק ייןנלב הסקומת הכני

(, )לובימגורים )דירות גן(, מבואת כניסה 

ים , מתקנן, מחסדר מדרגותח ת,לימע

דרישת המתכננים ומערכות טכניות לפי 

 והרשויות.

ם מתוך ין גלבנינוספת כניסה יש 

  .תףהמר

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 חניות ,חניות :לילכה חותבפי

 ,ברים, מעותעסמי ,ועיםנאופ

 םימתקנ ,מערכת גז )צוברים(

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 )לבניין/ים לפי העניין(.

 1-3 יםמות מגורוק
2 

 בכל קומה()

ת, חדר מבואה קומתית, מעלי, םמגורי

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,מדרגות

 המתכננים והרשויות. דרישת

--- 

 היונעלים רמגו תקומ
 1 4 )פנטהאוז(

, מעלית, חדר יתקומתמבואה  ,ריםמגו

ים ומערכות טכניות לפי תקנ, ממדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

אריות, מתקנים מערכות סול ,חדר מדרגות

כניות )משותפות/ פרטיות(, לפי ומערכות ט

 .שת המתכננים והרשויותדרי

--- 

  ותקומ כלה ךס
 --- --- --- 5 ריםוגמל

  ומותכל קה ךס
 העליון )הראשי(.לא נכלל הגג  במניין הקומות 6 בבניין

 

 

  יןיבכל בנ, F ,1F םמדג 8,9 בניינים

 תיאור וכינוי א
 קומה

חת/מעל ת מתוקומ

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 הבקומ
 הערות סוג השימוש

 2 ערקק ןיניבל יסהכנה קומת

(, ובי)ל כניסה תאמבו גן(, ירותים )דורמג

ים , מתקנ, מחסןותמעלית, חדר מדרג

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 

 והרשויות.

ניין גם מתוך בלנוספת ה יסנכיש 

 .תףרהמ

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 חניות ,ותינח :יללכה בפיתוח

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,רכת גז )צוברים(עמ

 שפה טמונה ומחזורת איראצל

 .ין(העני יין/ים לפבני)ל

 1-4 יםמגור קומות
2 

 ה(קומ )בכל

ת, חדר מבואה קומתית, מעלימגורים, 

פי , מתקנים ומערכות טכניות למדרגות

 והרשויות.נים נכשת המתדרי

--- 

 הונעלי יםרוגקומת מ
 1 5 )פנטהאוז(

מעלית, חדר  מבואה קומתית,ם, מגורי

לפי  יותות טכנרכמע, מתקנים ודרגותמ

 .שויותרההמתכננים ודרישת 

--- 

 ליוןגג ע
 --- --- )ראשי(

רגות, מערכות סולאריות, מתקנים מד חדר

י לפ ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(,

 .ם והרשויותכנניתמרישת הד

--- 

 ות מקו לכסך ה
 --- --- --- 6 גוריםמל

 סך הכל קומות 
 הראשי(.)ג העליון הגל במניין הקומות לא נכל 7 נייןבב
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  :תווהבהר ותהער

  היכנון והבנלבניין ]כהגדרתה בתקנות התזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת ילבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרש שיקרה מב (א)

  ([.ריתה לה)בקש  

  תמתן שרו רפשלא או ף לשנות מיקומם,או םיף או לבטל מתקנים או ייעודסום להינהמתכנ או הנחיות השיקול דעתלפי ת כאיז הרבחה (ב)

ש לא אך זכויות הרוכ מותקנות ארונות ו/או גומחות בהם מערכות אלו חדרים ו/אוהקצאת לרבות  סמוכים,בנים גם למ םתצעובאמ

 .הנתפגע

 ת למקובה וכו' ו/או בשיטה ..: קרקע, ביניים, א', ב'ת כגוןלהשתנו יוהקומות בפועל עש נלי. כינוימינונו הי טרפמהקומות ב 'כינוי מס (ג)

 .... וכו'0,1,2ן וגכ תמעליוהבחב'   

 

 )ראשיים( יםחדרי מדרגות משותפ 1.4  

 לס הגג. למפ עד( וםיקי ם)בא מרתף תמממפלס קומקורה  :דר מדרגותאפיון כל ח; 1 מספר חדרי המדרגות בכל בניין    

  ין.: אספיםונחדרי מדרגות    

 תחנות;  7 :1,5,6,8,9,11ם נינייבב :יתל מעלכתחנות לר הפמס; 1: ות בכל בנייןיעלהממספר יש;  מעליות: 1.5  

 תחנות. 6 :2,3,4,7,10בבניינים 

 ן.י: א)*(שבת פיקוד מנגנון .6: ל מעלית בכל בנייןלכ םימספר נוסע   

 .ןיא מר:שו תדמע 1.6  

 ו/או  הבניין ירידי ותגיצנ יבע ע"ק, שהפעלתו תבעלת מנגנון פיקוד שבת יתמעלמובהר כי הכוונה ב –שבת"  "מעלית  )*(                      

 .1969-"טתשכ ןז' בחוק  המקרקעי 59בהתאם לסעיף  חב' הניהול        

 

 :יין(נ)בכל ב ודות גמרבעהבניין וחומרי  .2 

 .תלבשומ ו/או מתועשת ו/או רגילה: בניהשיטת ה; לפי תכנית מהנדס השלד ניין:הב דלש         2.1

 ; השלד סמהנד י: לפי חישובעובי .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי מזויןון בט ר:מוח: עת קרקמת קוותקר פהרצ          2.2

  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  טי:אקוס ודביד .1045 ל מס'ישרא לפי תקן :תרמי דוביד                 

   .החלקה תעמניאלי לרות התקן הישישגד החלקה בהתאם לדרנ יהריצוף בניין המגורים יה  

  .1045מס'  ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי; השלד נדסי מהבולפי חיש עובי: .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית         2.3

  .1חלק  1004קן ישראלי מס' י תלפ :יטסוקא בידוד   

  .השלד מהנדס חישובי ילפ עובי: .שים מבטון,ין, או אלמנטים מתועומזן : בטוחומר גגות הבניין:          2.4

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

 בדופן פנימית של קיר  מתועש, ולמכלם בא .רגילה ילובשמתועשת ב חוץ: תוקיר 2.5

 .1045ישראלי מס'  קןי תלפ :ימרתוד ביד. סהמהנדתכנון : לפי עובי .לוק תאי ב או לדירות, בלוקי בטון,ד הפונה החוץ ובצ

 .קנים הישראליהת ןמכו ק" שליו בעלי "תו תקן  ירום יהינצבעי תקרות וקירות פ :בשיטה                 

 ץ:חו תוריק גימור 2.6

 יה.נבהתר ם בהייכל לפי התנאדוגמאת קרמיקה. השיח ק ויו/או חיפ. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי ציפוי,/חיפוי 2.6.1 

 ; יההבנ רתלפי התנאים בהי משולב עם חיפויים אחרים שכבות( 2: טיח )טיח חוץ 2.6.2 

 ויים בתאום עם הרשות המקומית.פצית הקולחו , גווןסוג תשאי לשנויהיה ר ל: האדריכרחיפוי אח 2.6.3 

 

 לפי  משולב, ואו/תאי  קאו בלוו/ון או בלוקי בטמזוין ו/ וןבט: חומר: הפרדה בין הדירות רותקי 2.7

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

 .בה לפי תכנון האדריכל: בטון ו/או בלוק ו/או משולב, גובהוגו מרחו :(שיש לת )ככפסורמקיר הפרדה בין  

 

 ראשי: מדרגות רדח 2.8

 רגותדמ, הבידוד האקוסטי לחדרי הלפי חישובי המהנדס עובי:י או משולב. או בנו מזוין ןובט :חומר :רות מעטפתיק 2.8.1 

 דין. להוראות כ והמעלית יבוצע על פי

, בעל "תו תקן ליריחיפוי בשיפולים+ צבע אק תקרה בצבע אקרילי עד גימור, שכבות(,  2) טיח: מרוח :םינירות פקור מגי 2.8.2 

 קנים.תמטעם מכון הירוק" 

 נים. התק ןוירוק" מטעם מכ בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחחומר: גימור תקרה. תקרה: לגובה דע  
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אם לדרישות גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאו ה סורנ בןאמיהיו  וריםגמדרגות בניין המ :ופודסטים מדרגות 2.8.3 

הכל סים כנגד החלקה, מחוספ ופסים םידסטוהפו תאורך המדרגולות שיפולים תואמים לבעו התקנים הרלבנטיים,

 . 2279בהתאם לת"י 

 .1142בהתאם לת"י , (דות מאחז יו משולב )לרבו בנוי אכת אתמ: מאחז יד /מעקה 2.8.4 

   באמצעות חדר המדרגות.: ראשי() לגג הילע 2.8.5 

 

 : רותדיל ופרוזדורים קומתית)לובי(  ואהמב 2.9

, רצלןופרות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט ר קיגימו: רמחו :מתיתומבואה ק ניםגימור קירות פ 

 ן ירוק"(  עד לתקרה.ו תקבעל ת)"לי ריאק עיח וצבצע טויח יבקשהחיפוי ה לתות, מעלעד לגובה משקופי הד

 בוצע לא י תכממונתקרה  )במקרה של ("בעל תו תקן ירוק"י )טטינמלבין ס: טיח + צבע חומר: קרהגימור ת 

 .צלןרואבן נסורה או גרניט פ: ריצוףטיח מעל תקרה זו(.                

 וגמת פוליסיד, בעל "תו תקן ד ינטטיס צבעב עובצ: טיח ירותקגימור  :(1,5,6,11 בנייניםפרוזדורים )במרתף ל 

 טי , בעל "תו תקן ירוק" בצבע סינט ועח צביט: הרר תקוגימ וכו'(. , מיםות, ארונות חשמלמחגומכון התקנים. )למעט " מטעם וקיר 

 ן או צלפור וא וציקה או טראמ: אריחי קרצפהר רמויגיכל. לפי תכנון האדררת משנה ו/או משולב התקנים ו/או תק ןומכ מטעם 

 .משולב 

  :בכל בניין ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

החיפוי  לשקוף דלת הכניסה, מערצלן(, לפחות עד לגובה מניט פורגאו רגיל )רמיקה או ק אבן נסורה: חומר: ניםפ ותימור קירג

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

 רטיבית.רה דקואו תק ו/או תקרת משנהטי דוגמת פוליסיד נטסי ןיבלמ טיח + צבע :חומר: תקרהור מיג

אלי רש, והעומדים בתקן הימ"ר 0.64-יפחת מ בודד לא אריחח טשון פורצל גרניט מסוג אריחים נסורה )שיש( או ןבאחומר: : ריצוף

 .הלמניעת החלק

זית , בח816תקנות התכנון ובניה ות"י  ם לפייומינלוא תיחזו בעלות ייין ויהסה לבנינכת הליד דלתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע 

 ית.המקומ תוהרשרישת דה לפי ר יהיני ומואר, עיצוב המספצוחיהבניין יותקן מספר בניין 

 בתנור )צד חיצוני בלבד(.צבוע : פח ות למערכותנואר: כמו מבואה קומתית. פרוזדורים לדירות

 שמל, מים וכו'(. דוגמת פוליסיד )למעט גומחות, ארונות ח יטינטס בעצבטיח צבוע  הקורות ותקר ם:ינסלמחם דוריפרוז

 .בלבד( יצוניפח צבוע בתנור )צד ח ת:כוארונות למער

: רהקר תגימו. התקנים רוק" מטעם מכון ל "תו תקן יסינטטי , בעלבין מבצבוע בטון : גימור קירות חניה :החניה מקור מרות גדועב 2.11

   קן ירוק" מטעם מכון התקנים.ת ל "תובעי, טטניס במלביןבוע צ: בטון חומר

 ,.תמשתלב ןבאב או לקחמו טוןבב שהיע החניות או המרתף פתצר גימור: מקורה גימור רצפת חניה 

 .6.1.3עיף פיתוח ס תו: ראה עבודגימור חניה חיצונית לא מקורה 

  :חדרים לשימוש משותף 2.12

 .(כל שיהיו)כ םיכניים טר/חד 

מל, ארונות חש למעט גומחות,) תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד, בעל "תוע צב+  יחט :תגימור קירו 

 גימור  ו/או משולב,. תקרת משנהאו ו/ במלבין סינטטי ו/או טיח צבוע מלבין סינטטיצבוע בטבעי בטון  :תקרה רמויג. ('ומים וכ 

 או משולב.ן ורצלפ או צוארט אוקרמיקה  יאו אריחמוחלק  ןובט :רצפה 

 

  :הערות

 תקנים.ה כוןטעם ממירוק" תקן  צבוע בצבע , בעל "תו ןוטבב או פנים בטיח יעשורות/תקרה צביעת קי . 1

   .החלקעת הנילמ 2279הישראלי  התאם לדרישות התקןיהיה נגד החלקה ב )בדירות ובשטחים המשותפים( בנייןבריצוף . 2

 

 

 אינטרקום ומחזיר ת רכבעלת פתיחה הנשלטת על ידי מע וזיגוג( אלומיניוםולב במכלול המבואה )שמ יש,: ןיינבכל לניסה כדלת  2.13

 .(3.7.8עיף ס ראהקום )רל אינט, כולשמן

 וט מחדרל(, למיהר הבניתיהת והרשויודרישות לפי  אלומיניום מזוגגאו  כתעפ"י תכנית )מת .ש: ייןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

 ת הקרקע.בקומי רומד תוגרמד

 אישור כיבוי אש.חות וביטהב יועץ תי החלטת, לפית באש או סגירה ידנימטטועשן, סגירה או /גות: דלתות אשדלתות חדר מדר       2.14

 .לכהאדרי תכנוןי לפ ות,וכמ מרחו ,אורית :לשימוש משותףנות חדרים דלתות וחלו .חפ תודלת ים טכניים:/דלתות חדר  
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   אין.  :מתיקובי לו תותדל 2.15

 .יש :יםותפשמ יםוחלק םחדרי ,םכנייים ט/חדר חניות, יים,מתקומדרגות, מבואות  , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה 2.16

 ה  הדיר ךמתו חצןגות ולרדמר העה בחדקומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבוהדלקת אור בכל  ןצבבניין המגורים יהיו לח               

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות               

  האדריכל.ן נותכלפי  ןגווד(  בבוני בלהחיצ ופף צבוע בתנור )בחלקםכמ פח ות חשמל, גז ומים: חומר:ונאר 2.17

  ואסן, כל מחלה נפרד נת מונקתהין לחילופאו  נים למונה נפרד,שמל של כל המחסחיבור הזנות הח :םדירתייתאורה במחסנים     2.18

 .ר והחלטתובחירת המוכ עפ"יתי אליו משויך המחסן ירהדנה ומל

 של הבניין/ים לפי  של הרכוש המשותףכת החשמל מערה מנזה .: ישתומשותפ כניותלמערכות אלקטרומאורה ותל חיבור חשמל   2.19

 בניין/ים  וישרתו גם יןניבבמו וקימ וו/א יםסמוכ ים/יין מו בבנקומך ייין, או מערכות משותפות אשר ישרתו הבנתכנ)י החלטת החברה  

 ור הרשויות השונות(.ף לאיש, בכפוסמוכים

 

 י(והזי פרטי –רק א' ור בפתיאור הדירה )בנוסף לאמ .3

 

 גובה הדירה*: 3.1 

 .(היהבנכנון ובתקנות הת )כאמורמ'  2.50-פחות מ אל: תחתית התקרה דעגובה הדירה מפני הריצוף    

 מ'; 2.05 -מת חוא פל :רודשרות ופרוז גובה חדרי  

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

 מ'; 2.05 -מחות פלא : (נרכשה*גובה חניה מקורה )באם   

 

 יימלח המינרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטכות מקומיות ותקמנלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, ההערה: * 

 דין. יפחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פילא  תוקנהת יפ קי דירה עללהקבוע לגבי ח  

 

 ם אותה.משיהמש ואלה מדים צבשטחים המוה ובדיר דרים וגימוריםח מתרשי – 2טבלה מס'  3.2 

 .שלאחר טבלה זו( הבהרות, /)ראה פרוט יתר בהערות  

 
 

 (1)חומר קירות תיאור

 (2)ותגמר קירות ותקר
 (4)ריחי חיפויות אדומי

 ()בס"מ

 (4)י יפווח (3)ףצויר
 מידות אריחים )בס"מ(

 ריצוף
לזיכוי למ"ר/ מ"א  ירמח

 םשיבשקלים חד
 הערות

 כניסה
 .ךשראה פרוט בהערות בהמ אין (3)ראה  (2)ראה  (1) וןטבקי ו, בלןבטו נפרד( לא )מתחם

 חדר דיור 
 מתחם לא נפרד()

 .ךבהמשת ערובה טורפ ראה אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ןבטו בטון, בלוקי

 מטבח 
 )מתחם לא נפרד(

 (1) וקי בטוןבטון, בל

 ןאי (3)ראה  (2)ראה 
ה בבגו חיפוי דה לכל אורך משטח העבו

. ח ארון תחתוןמשט מעל מ"ס 60-כ
 .()באם קיים למעט אזור חלון
 רות בהמשך.ראה פרוט בהע

 --- (4)ה אר וןחיפוי מעל משטח ארון תחת

 פינת אוכל
 ד(לא נפר)מתחם 

 .בהמשךת ערובה טורראה פ אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ןבטו וקיבטון, בל

 .המשךראה פרוט בהערות ב אין (3)ראה  (2)ראה  (1) בטון יקוון, בלטב יםפרוזדור

 .בהמשךרות עהט בפרוה אר אין (3) ראה (2)ראה  (1) וןבט קילובטון, ב חדר שינה הורים

 חדר רחצה הורים
 )מקלחת(

 (1) בטון וקי, בלבטון

 לתהדף משקוחיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2)ראה 
 בעל ילבע אקריצומעל טיח +  ות.חלפ

 ק" מטעם מכון התקנים.ן ירותק ות"
 בהמשך. הערות ראה פרוט ב 

 --- (4)ה אר חיפוי קרמיקה

 .שךראה פרוט בהערות בהמ אין (3)ראה  (2)ראה  (1) בטון יבטון, בלוק נהחדרי שי

 ד"ממ
 וין בטון מז

 לפי הוראות הג"א
 .ךהערות בהמשרוט בפראה  אין (3)ראה  לפי מפרט הג"א

 ילכלה צחרחדר 
 אמבטיה()

 (1) בטון, בלוקי בטון

הדלת קוף שמ חיפוי קירות לגובה אין (3)ראה  (2)ראה 
 בעלרילי קיח + צבע אל טלפחות. ומע

 .קן ירוק" מטעם מכון התקנים"תו ת
 --- (4)ראה  י קרמיקהפוחי בהמשך.  תבהערוראה פרוט  

 ףנוסחדר רחצה 
 )מקלחת(

 (1) ןבטו בטון, בלוקי

 לתהדמשקוף חיפוי קירות לגובה  אין (3) הרא (2) ראה
 ומעל טיח + צבע אקרילי בעל ות.לפח

 תקנים.תו תקן ירוק" מטעם מכון ה"
 בהמשך. ערות הט ברוה פאר 

 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה
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 (1)חומר קירות תיאור

 (2)ותגמר קירות ותקר
 (4)ריחי חיפויות אדומי

 ()בס"מ

 (4)י יפווח (3)ףצויר
 מידות אריחים )בס"מ(

 ריצוף
לזיכוי למ"ר/ מ"א  ירמח

 םשיבשקלים חד
 הערות

 .ת בהמשךורעהרוט בפ ראה אין (3)ראה  (2)ראה  (1) י בטוןבלוק ,בטון ת שירותספמר

 .2.6ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף וי/חיפ אין (3)ראה  2.6ראה סעיף  (1) וןבטקי ולבן, וטב  תמרוצפ רחבה
 המשך.ת בראה גם פרוט בהערו

 3.4יף ראה סע אין אין (2)ראה  (1) בטוןבלוקי ון, טב סהיר כבומסת

 (1) בטון, בלוקי בטון ימחסן דירת
ות צבע רמור קיי. גטיח

 דה סיגימור תקר .יאקריל
  סינטטי.

 לןפורצ ניטרג

עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין
החברה  גצממ יכל/המהנדס.האדר

 נהלבחירת הקו
 

 בלה:טלת בהרוהוהערות 

  םעטפת הפנין שמנית להו כאככל שיהי -מתועשים למחצה /םקירות מתועשי ם שלופן פנידב) בלוק תאיבטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות (1)

בידוד  .1045לרבות בת"י  יתנטמידה בתקינה הרלוווקי גבס או בלוק תאי. הכל בכפוף לע, בלגבס תולוחמ ההיה עשויתשל קירות אלו 

ו בנייה בחדרי רחצ בס.תאי/ בלוקי ג ן/ בלוקי בטוןבטו בלוקי /ןוית(: יהיו מ: בטם(. קירות הפנים )חלוקה פניממגורי יניל בנישתרמי 

 בטון".  לוקיאו ב צרןיה יע"למים"  "עמידיםוגדרים מהבלוקים מות ירהק

ה מתועשת או ץ יבוצעו בשיטהחו תוקירבאם  .ת פקוד העורףובממ"ד לפי הנחי .יםטיהתקנים הרלוונשות ודרי : טיחגמר קירות (2) 

 גבס. ו יעשו מלוחותם של קירות אלהפנישמעטפת  ןמתועשת למחצה, יתכ

 אלי. תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישר י "תובעל וייה םינוקירות פ כל צבעי התקרות .: לבןגווןלי. ע אקריבצב צביעה  

 לבן. גוון: מה.דור מוח וא סידיפולטי דוגמת טבסיד סינצביעה  . חטי: מר תקרותג

 .י(: צבע אקרילי)בתחום ללא חיפורחצה  יגמר קירות בחדר

  ,R-9להחלקה דות גנדרגת התיות וברלוונטקה היקחהודרישות התקינה ו התנגדות להחלקה, 7922ישות ת"י רדסוג א'. העומד ב: ריצוף (3) 

 חת שא ותחלפאות/גוונים דוגמ 3 -ף וריצו שלת סדרו 4חירה מבין בללכל מידת אריח יוצגו לקונה רצלן. ט פוגרני אריחים מסוג  

 רים רש לחדה מהנדותחפ היהס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא ת 33/33 ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות ניטרלי.  -א בגוון בהיר הי ןמה  

  . צפתורחבה מרורות שית ספר, מעט חדרי רחצהמבכל הדירה לו. לא  

  ק(הספ תהרוהצ רואישאינו ניתן לאספקה )עפ"י   מס" 45/45 וף במידותריצבמידה ואריח ל  

 לן:להפי כמפורט ולחיח מידות ארפת או רה נוססד ונהם יהיה חייב להציע לקאול  ות אלואריח במידגת צמהיה פטור ר יהוכהמ

   : (רהיא להחלטת המוכ ין החלופותברה יח)הב  

 ס"מ. 60/60, "מס 33/33 האריחים:ות בנוסף למיד לופיותבמידות ח אריח  א.

 ףשל ריצו תסדרו 5ות, הפח לכל , המוכר יציג לקונה,אריחל מידת לכ כלומרוף, ציהמיועד לראריח  תדיל מלכ  ףצורי לש ספתסדרה נו  ב.  

  ;ילרניטיר בגוון בה מהםלפחות אחד  גורים, בשימוש בדירות מ  יםכיחשווצים גוונים נפ/תם לדוגמאויהתואמ ות/גווניםדוגמא 3-ו       

נה ת התקיודרישוהתנגדות להחלקה,  2279ד בדרישות ת"י ומהע ס"מ, 33/33 -כ דותבמי. ג א'וס: תושר תסומרפ ריצוף בחדרי רחצה -

טרצו, שיש, גרניט פורצלן. לכל מידת  וגמס חיםי, ארR-11חת לוברצפת תא מקR-10 דות להחלקה התנג רגתדבויות והחקיקה הרלוונט

דרגת מניעת ההחלקה  ניטרלי. -בהיר  וןון היא בגהמחת ת שאלפחווונים גות/גמאוד 3 -ף וסדרות של ריצו 4רה מבין חילב יוצגו לקונהיח אר

  ר על ידה.בחשי ,קהספ החברה אויג צשתגוון/מידה, /אמדוגשה מאחת מהרוכש תע תרבחי לחדרים אלו. הנדרש חותה מלא תהיה פ

וון יא בגשאחת מהן הות לפח מאותגוד 3 -ף וריצו לשות סדר 4מבין  לבחירהס"מ,  33/33 -במידות כא'. ג סו: ברחבה מרוצפתריצוף  -

ש תעשה כורבחירת ה לגשם. ףנה פחותה לריצוף חשויאש קהחלצירת שיפועי ניקוז, ובדרגת ההלי בגודלםהמתאימים ניטרלי.  -בהיר 

 ם(.ילשיפויפוי קשיח, אין צורך בבחה החוץ מחופ שבהם קיר )במקומות ידה. יבחר עלהספק, שברה או החיג צתממבחר ש

 במידותרלי. יטנ –היר בגוון בדוגמאות/גוונים שאחת מהן היא  3ות לפחין מב ת הרוכשלבחיר. -רמיקה סוג א'. ק :חצהי רחדר יוחיפ (4) 

  ק, שיבחר על ידה.שתציג החברה או הספגוון/מידה, /אממדוג מאחת הרוכש תעשה חירתבס"מ.  30/60,מ "ס 25/33

קרה טיח+ צבע לת ועדוי מעל החיפ קו משקוף הדלת. מהמחיר עד גובה ויינללא שנה והק תירחבלבמידות רמיקה חיפוי קירות בק)  

ס"מ ללא כל  33/33 ,"מס 20/50 ותפסט וכן במידות נורידות דומות למפמה ריחיםשאי להציע אה ריהיוכר סכמת הקונה המהב אקרילי(.

צפות רות. הקירות, הרקה זהה לגמר הקימיקריפוי וח יסטוקא דודכולל ביובנית גירה מבוצע סת יהלצנרת גלו יר הדירה.שינוי במח

 ים.כסמו םחלקי בניין/חדרילעת מעבר מים נימליים טתקנים הרלוונת הושיי דרהוראות כל דין ולפ ובים יאטמו לפירטזורים זים באוהנק

 שאחת ווניםדוגמאות/ג 3 ותלפח מבין ירהחב ,מ"ס 20/20 -כ אוו/ס"מ,  10/20 -כבמידות א', סוג  –ה חיפוי קירות קרמיק: מטבחחיפוי ב  

לכל אורך  ס"מ לפחות 60 הבובג   יבחר על ידה., שקפסאו הממבחר שתציג החברה בחירת הרוכש תעשה  רלי.ניט – מהן היא בגוון בהיר

י פול החין שוליעהף סה יבו בקוור וסבהתנ ם מאחוריואת חיפוי קירות BIחידת רון תחתון.  כאשר התנור אינו בי)מעל א ודהבעמשטח ה

 + צבע אקרילי. בקירות: טיח וי ול החיפף(. מעמ' מעל הריצו 1.50)גובה  הקרמי ועד הרצפה
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 בודדהאריח ה. שטח לןקב/היזם או טראצו לפי בחירת צלןט פורניגר ףוריצ מ,ס" 33/33 -במידות כג א'. וסש(: כ)ככל שנר במחסן ףוצרי (5) 

 .מ"ר 0.20 -כד ע

  ת:רוהע 

 האפשרות לבחור  פק אחד ולא תינתןר של סק ממבחשה אך ורבחירת הרוכש תעספק יודגש כי  יעתלמנ –דייר /שוכרה תריחב 

 החברה. שנבחרו ע"י מאלו ם, גםימספקים שונ יםונש יםצרמו 

מת גכדו יונב חוסמת אומוכית עם זכמשולב ם יוהבניה( מעקה אלומינ לא נקבע אחרת בהיתר המרפסות )באםת מעקוצוב יע – מעקה

 ם".די"מעקים ומסע 1142נחיות ת"י פי הת ולחזיה

 .ס"מ 2 -כ דע וכיםמחללים סבין ל ת,רוסת שומרפ דרי רחצה, ממ"דבכניסה לדירה, ח – לסיםי מפרשהפ 

 .לכירהאד נוןכתלפי  ,גובה/רוחב( מס" 20קנות )עד מותר בתגובה ה )מדרגה( עד מונמך/מוגבה ףיתכן סגג, /למרפסות שמש יאהצבי 

 בלה.ין בטת יעשה לגובה המצוגובה חיפוי הקירו  - תקירווי פחי 

 ברה.הח לפי אוו/ ,מס" 60 -ם פחות מכקמורות שאורות נייש פ םבא ,PVCו ום אנימיאלו וצעו פינות מפרופילבי –ופיל פינות בחיפוי רפ

 י,טבע אבן היא חומרהש וןחשביא בבלה שי... (,2חלק  5566י מתוך ת") -(טיפריותקנו בשטח המשותף/אריחי אבן טבעית )ככל ש 

 משים במערכתהמש םאריחיההלוחות או  וןגו, ה...בנוסף נאמר בתקן ז. דים והבדלי גוון ומרקםיג מים,עלולים להיות בו ניש

 .וקהזתח תורטמלהנשמרים ריחים לוחות או האה יןו האריחים שברצפה לבשוני בגוון בין הלוחות א יהיהכך י, ולפהזמן משתנה עם הרצפה 

 ג הריצוף בדירה.רקה ע"י החברה ע"או הב/יטוש ולא יבוצע ל פק יודגש כילמניעת ס - רקההב/טושיל 

 ו/או  הפלד ו/או ( עץ ו/או בטוןנית המכרבתוכן ימוסבלי שהדבר יחייב בלהתקין, ומ ברהחהתבחר וככל ) – תרה/וקו, ולהגרפ 

 משולב,  

 ות למערכות, ארונן מטבחגב ארוחזיתות מחופים, בעט בשולי קירות ומלת, לפחו"מ ס 7 הבוגב ר הריצוף( מחומ)פנלים –לים ופיש 

 .נג(ורות )גנקיטום פי ללא ם,לישיפוטכניים. חיפוי ורים ואזו 

  לפחות. ממ" 3 לש ם )פוגות(חיריביצוע מרווח בין אש נדר, באבן טבעית וקרמיקהיצוף לר ניםתקהות שילפי דר – פוגות()מרווחים  

 ות.לפח מ"מ 1 טראצו וףצירל 

 

 סמך אחרבמ ואזה   רבמפרט מכ בלה,בטך ין כנו בפועל רק באם צויבהערות לעיל יותקיחסות יש התימתקנים לגביהם י ציוד ו)מובהר כ

 .(הסכם הרכישהרף לושצ 

 

 ות:ארונ 3.3

 ,שטוחה של הכיורה קנלהתאים תהמ חתך פויור, חיתשבת לכ, מדפים, תוותיררון יכלול דלתות, מגאה ארון מטבח תחתון:  3.3.1 

 ם. כלייח דמלכנה ודת חשמל להצתה(, הנקודת גז לבישול ונקח, פת לל:)כו הכנה לכיריים מובנות

 . MDFאו ויץ'( ץ מעובד )סנדוע וןדיקט. שאר חלקי הארסנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ עובד )ממעץ  ון והמדפים יהיורגוף הא                    

   מעל  ס"מ לפחות 90 -כה ל משטח העבודה יהייון שסף על ס"מ לפחות. גובה  60-כה חזית הדלתות, יהי לול, כ רוןאה קמוע  

   ארון.  ות של תחתית הובחיפוי עמיד למים למניעת רטיב ס"מ 10-של כ הה )סוקל( בגובהבבתחתית הארון הג .צפהרסף ה           

 עומקו. ו ולכלס"מ לפחות לכל גובה 60ב ברוח רותיגמת דיכלול יחרון יאה           

                    5ך ולבחירת הרוכש מת .קהייפורמחיצוני: וי פיצ כת.מת ידיות:ת פינה". יותקנו "פתרונו הארוןל ש פינהות הביחיד

 פנימי וגמר י ציפוה. רהחב ייד ליבחר/ו עק/ים שה ו/או הספרחבה ו ע"יר ניטרלי( שיוצגים לפחות )מהם אחד לבן ואחד בהיגוונ

 ;רה בהמשךהע האר :ן*אורך הארו מידות(1)ו/או מלמין בגוון לבן.  קהיימפור: מדפים                   

    ג'ח ספנ הרא מטבח התחתון:הוי בעד ארון יכזלחיר מ  

     

מאבן  ס"מ 2-מות פח אל יבבעו טח עבודהונה משלבחירת הק ר:ויא: תולכל אורכו תחתון משטח עבודה מעל ארון מטבח

 םוליישעם (, העניין פיל  1,2 )חלקים 4440"י ות תדרישל רך(, העונהשווה עסר או פולימרית )כדוגמת אבן קיטבעית או 

ן קנט תקיו ל כיור. בהיקף המשטחהמשטח יותאם להתקנה שטוחה שפם. כל היקבות נוביחס לחזית האר מס" 2בלטה של בה

ית המשטח ככל וד בחזעם עיב נה ללא קנט מוגבהיף התקי להעדשא)הקונה רר וכהמ ע"י עיקב ובודישאופן ע מוגבה עליון

 (. הן אי ביצוע זבגי יכויז. לא יינתן חמשטה ףהיק רש כולל אף מים בכלהנד

  לק תחתון,המטבח ח וןראלפי מידות: 

 3פני הקונה בחברה/המוכר תציג ב. ידועל  וחר/בים שיאו הספק/וכר ו/המוצגו ע"י שית מגוון  דוגמאוה מתוך לבחירת הקונ גוון:  

  (.דלוח בודד אח ולא דבקההר יהיו בקיס אבן/שית הש. לוחו(בהיר ניטרלי)אחד מגוונים אלו יהיה  פחות גוונים ל   
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 .איןון: ארון מטבח עלי 3.3.2 

 לא   במקרה זה .ח עליוןבטמ"א ארון מ 2 -מ"א ארון מטבח תחתון ב 1המוכר יהיה רשאי להמיר עד  :מעלהו חדרים 4.5ות בדיר  

 ינתי.יון פלעיותר ארון מטבח   

 המטבח התחתון. ןאם לארוהתהיה בי ארון המטבח העליון יוציפומבנה   

 ד לכל אורכו.ס"מ לפחות. הארון יכלול לפחות מדף אח 30ו ס"מ לפחות ועומק 75גובהו של הארון העליון   

 

 

   כיור שולחני הכולל ו מונחתלוי אעץ סנדוויץ' או טרספה, וי העשתחתון  ארון י(,)כלל צהחר רדחב: (ין)ציים רות אחארונ 3.3.3 

 ס"מ לפחות.  80 אורך  מידות: לת/ות וצירי נירוסטה.דת, לרבות מגרה/ו גרלי( או שיש,טורץ )אינוקניאו מחרס או    

 ת לפי החלט גוון: ון.ארצרן היי פל מיןלו מא/ו הקיירמופ: פנימיפוי יצ .קהייפורמני: חיצו ויציפ     

 החברה.     

    ה נספח ג'אר הרחצה: ארוןי בעד מחיר לזיכו

 

              :הערות

ך באור יםפעמי  מחושבת שקיימת ינה ככל)פר יקאורך. המדידה לאורך ה מטר 06.מטבח  תחתון ןארו אורך מדידת  (1)

יכללו באורך  הארונות שולבים בתוךמהקרר( )למעט מ "בווכיריים יכ ור,תנ למדיח,ים המיועד םליחל(. וןהאר

   זה. אוריה מתיו כסטישביח א, להמטבח ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. הארונות

 חבת המטנורוא יר שבגבובקכן תיי הקונה לקחת בחשבון כ צמי, עלע ועציונות המטבח ובכוי עבור אריבמקרה של ז (2)

 צורך תחזוקה.תח/ים אלו לפשר גישה לפא. יש לים משותפים/לטןה לקושגיפתח/י  יימיםק

 נה.והק הינם להחלטת ןים בארון תחתומובנ וכו'ר נו, תהתקנה של מדיחתכנון הארון לצורך            (3)

 קומותמב ,ומדפיםת תודל לרבות ,תולמושב חהמטב ארון לספק את כרהמו על ,םינקתלה שלא הקונה החליט -

ההכנות הנדרשות של מים וניקוז למדיח תחת ים( ולרבות ים )ללא חללנמובם הים החשמליילהכ תהתקנל ודשיוע

 ש.וכרהע ובמועד שהחברה תנחה את ברה תקזמנים שהחב על פי הלוח בחירותועל  וחדוה לבאחריות הקונ הכיור.

 

 קנים לתליית כביסה:יתמ 3.4

 ה.סכביה ייתלת למתקן ישירה ישהתהיה גו מנמ וץ אשריר חח בקתפ

מינימלי של ך ורבא כביסה פלסטיק,חבלי  5כולל גלגלות,  ניצבים ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: ()קטנה כביסה לתלייתמיתקן  

 .כסה"טר מ 8 -ת מבאורך של לא פחו לי כביסהבח ללכו ס"מ 120מינימלי של רך ובאמתקן מתרומם  וא ,ס"מ 160 

 רפסת משמעו מתקן ממתכת בחצר או במ תליית כביסהלה ערך מתקן שוו) רצבחך ער הוומתקן שיותקן ר שן: אפשהג תרולדי 

  5 ותחפקובע לקיר. המתקן יכלול למקן יהיה יציב ותמנצפה בחזיתות המבנה. ה נואיוש , במקום מוצנעמגולוונת על קיר המבנה 

 ה.למתיח תניםיונ UVנת יקרידים לים, עמותייו איכיהם ליבס"מ. הח 160 לשי סה באורך מינימאלכבי חבלי 

 5100: מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור: שמתוכנן(כל )כ ור כביסהתמס 

ית פריטי עה לתליפרה רצים, במקרה זה עלולה להיוו/מזגןהעיבוי של ה תקן גם יחידתכן ויוה יתיסכבר ה: בחלל מסתורההע

  .בחייפרט המבמב תות מהכא פחואך ל יםכביסה גדול 
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   )מידות בס"מ(  בדירהותריסים  תנו, חלודלתותרשימת  – 3 מס'ה טבל 3.5

ם המעברימידות  מקרה,יחה. בכל תפה ובכיוון היחתהפ גוס, בחיםם, במידות הפת: יתכנו שינויים במיקום הפתחיהערה 
 ך.שמות בהנוספ תרוגם הע ראהה. ניהבוון תכנה בתקנותות לא יפחת מהנדרש ושטח החלונ תוהחופשיים בדלת 

 
 

 תריסים חלונות דלתות  ---

 חדר
 ומידתכמות 

 הפתח 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

ר )ציסוג פתיחה 
נגרר/  /(כ"עכ

 אחר(

מידת ו תכמו
 הפתח 

 חב(רו בה/ו)ג

חומר )עץ 
 /אלומיניום

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
כ/ )ציר/כע"

 (חרא/יסכ/רנגר

כמות ומידת 
 הפתח 

 (בוחר בה/ו)ג

ץ/ ער )מוח
יניום/ אלומ

 (תכת/ אחרמ
 יםחומר שלב

סוג פתיחה)ציר/ 
כ.ע.כ/נגרר/ 

 כיס/חשמלי/אחר(

 כניסה

1 

 ילהגרר צי טחוןה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור

1 

 ומ' מזוגגלא
 ,טרינהוי

 .כנגרר כ.ע

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' אלומ'
 מלישח גלילה

 נידי יוביג ללוכ
 235/220-כ --- 235/220-כ

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 דניגלילה י מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

ינה שחדר 
 1ים רוה

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 .ע.כר כנגר ' מזוגגמואל

1 

 ניה ידגליל אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

 ממ"ד 
 )משמש
  כחדר
 (2שינה 

1 
דה לפי לפ

 הג"א 
ציר )רגילה(. 
 פתיחה חוץ

1 

 אלומ' מזוגג

לה או ציר רגי
 כ.ע.כ

 חיותהני פל
 הג"א

1 

 ומ'לא אלומ'
או  .ע.כר כנגר

 כיסנגרר ל
 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

ים /הנגררת ,יםיסורס דףה ם,זיג דה נגדים, פלשתיו א תאח כנף
 חיות הג"א.        הנ לפי  .לכיס

--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 כ.ע.כ ררנג וגג' מזאלומ

1 

 ידני הלגלי אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

 4ר שינה דח

1 

 ציר רגילה ץע

1 

 .ע.ככ ררגנ גגוזומ' מלא

1 

 ינידגלילה  'אלומ 'אלומ

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

ח. רחצה 
 הורים

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 ' מזוגגומאל
 נטוי

 פ()קי

--- 

--- --- --- 

 --- 45/75-כ 70/210 -כ

 הח. רחצ
 כללי

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 גגומז 'אלומ

 נטוי
 +(פ)קי
 עובקחלק 

 תחתון

--- 

--- --- --- 

 --- 25/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

ה ח. רחצ
 סףנו

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 להר רגייצ

--- 

 --- ור מכנירואו

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210 -כ

ת פסמר
 רותשי

1 

 ציר רגילה עץ

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כנגרר  מ'אלו מ'אלו

 155/85-כ --- 80/210 -כ
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 תריסים חלונות דלתות  ---

 חדר
 ומידתכמות 

 הפתח 
 )גובה/ רוחב( 

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

ר )ציסוג פתיחה 
נגרר/  /(כ"עכ

 אחר(

מידת ו תכמו
 הפתח 

 חב(רו בה/ו)ג

חומר )עץ 
 /אלומיניום

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
כ/ )ציר/כע"

 (חרא/יסכ/רנגר

כמות ומידת 
 הפתח 

 (בוחר בה/ו)ג

ץ/ ער )מוח
יניום/ אלומ

 (תכת/ אחרמ
 יםחומר שלב

סוג פתיחה)ציר/ 
כ.ע.כ/נגרר/ 

 כיס/חשמלי/אחר(

מחסן דירתי 
 צמוד

 פח 1
 לפי החלטת

 החברה
 הרגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 75/200 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ותרעה

 כישה(.רהסכם הלף ורשצ ראח במסמךזה או מפרט מכר בטבלה, ב צויןבאם  ל רקים בפועיק)ה

בתחתית  ימריפול קנת קנטתהידות למים ויכללו ובפתיחה רגילה, הדלתות תהיינה עמ 23בהתאם לתקן ישראלי מס' ת ובודת לתולד= עץ  דלת .א

סב , וי(טנ) תלפתשמחה = פתיקיפ , סוג פתיחה= רגילה ציר,  יוםנלומיץ האיוע תוחינהלפי  :רופילג פוסם, מיניו= אלו 'אלומ .ס"מ. 7הדלת בגובה 

: יםתריס ,יתאנכ נועה= כנף בת גיליוטינה( בקיר, = כנף נגררת על כנף ו/או לתוך גומחה )כיסניגרר כ.ע.כ שתפלת, מה+ רגיל = פ()דרייקינטוי 

= ילה לג .ברתמוג המטיאל םהשלביי בין ומל אטם גקצף כוליאוריתן מולי פובמילו, (ןיצרהנחיות לפי ה ביוע)בניום מיפח אלו עשויים יםשלבי התריס

  . בחדר דיור()גיבוי ידני אחד, לגלילה החשמלית,  יבאמצעות רצועה ו/או חשמל לה,פי מעלל כתריס נגל

 /תאים לסה"כ הדלתותתירה ללית בדהכות מובלבד שהכ להבטב דריםחד מחשל א רובתיאיע דרים יכולות להופם לשני חותפי, משחלונות/תודלת .ב

 .וד מערכת מיזוג האווירס"מ כהכנה לתפק 3 עד רצפה למע בהותות פנים יוגולי דלוש ןכתי .בלהת בטוהמצוינחלונות 

לוחות  שנימהמורכבים , ןהתק דרישות פיל חותיירגיל/בט( Double Glazingכפול ) וףשק גוגיז םום עינמאלומי ,ט ממ"ד(מע)ל טרינותיו /חלונות .ג

החלונות ורכיביהם יהיו בעלי תו . נון(לפי תכ ראח או "ממ 6 בעובי שלח אויר מרוו םע ,תוחלפ מ"מ 4 ביעווג ב)זיג ניהםמרווח אוויר בי עם וכיתזכ

י דעל ית יותקנו ונולנעילה. החה ויחתפני מנגנו ובנות,מצירים, גלגלים, ידיות  ,EPDMמי ומי ג, אטי זיגוגלגוריים, ובכללם: סרתקן ואביזרים מק

 לכל במסילות :רשתות .ות פקוד העורףהנחי לפילדה, פים נף/ם מזוגג עם כומיניואל גוסמ ןחלויהיה בממ"ד  ם היצרן.מתקין מורשה מטע

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

יותקן תריס או חלון, רה במרפסת שרות הסגולונה טבח באם פמוב סניטריים ריםבחד דר שרות,בח צוניילקיר ח מזוגגתו/או דלת  בהעדר חלון .ד

 .פת כיסוי()לרפות רפ ימכנ ורורוא

יגוג קבוע יתכן פתחים המשולבים בז יום.האלומינ ץיוע ו/או האדריכל סוג פרופיל, גוון, עפ"י תכנון .עשויים אלומיניום םהתריסיות והחלונ ותמסגר .ה

 .ירות מסךקמחסום, ו/או עקה/המשמש כמ

 יכל. רהאד בחירתחלב"( עפ"י "ה )מומע ושקופה אבטיחותית זכוכית ן תותק ות(,ש חלוני)באם רחצה רי בחד .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה תכנוןות, לפי עקבו או רפפות/ו ו/או סבכה בדלת ו/או אוורור מכני( יעשה באמצעות חלון ככל שנרכש מחסן) המחסן אוורור .ז

מערכות  ,(טלסקופית)פנורמית/ הצהצ ניתעי י נוסף,סגר בטחון פנימ  5044ן ישראל ת לתקתואמ ,יתב בריחר (ןדה )ביטחו. דלת פלכניסהדלת  .ח

מ"מ  1.25בעובי של מגולוונת ה דמפל קוף בניהשמ .דלת ומספר דירהתחתון, מעצור  מברשת סף ,נעה ו"רוזטות"ידית ם, מגן צילינדר, צירי

 י בחירת המוכר.ר. גמר לגוון לפבתנו האו צביע ניליבחיפוי ו והמשקוף יהיו הדלתלפחות. כנף 

  בטחון/אש. ת רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתותלפי הנחיו .הרבחירת החבגוון לפי   ,נילו יפויצ ממ"ד דלת .ט

ה ערך בכל היבט ר שווחמילוי א או/ופלקסבורד גרת עם מילוי ל מסתי לוחות מודבקים עכנף הדלת תהיה עשויה מש נים:פ דלתות ימכלול .י

המתאים  ציפוי חיצוני מתועשצבע או פורמייקה או גמר לת. סוג משקוף הדלצירים יותקנו בהתאם  .אחרם, ייקסטיקה, חוזק, אקו –תפקודי 

אלי רלתקן יש תאםהבלת יהיה הד משקוף. חותם לפצדדי 3-נט( מצופה בבהיקף כנף הדלת )ק .דיםדי הצמתכת משנ ידיות , עםות במיםלעמיד

בחדרי אמבטיה / מקלחת  יה עמיד למים. חר התקנתו יהא. המשקוף לאטימה יפס לכוללת לד מר תואםבגת פולימרי או עץ הלבשו בעל 23ס' מ

 ים לפחותוונג 3ו מתוך מאות שיוצגו לדוג מגווןת הרוכש מתוך לבחיר גוון:   נף הדלת.כגג באור, מזו-ס פנוי" וצוהר/ צומנעול סיבובי דמוי "תפו

 על ידה. וחר/שיבם יו הספק/ידי החברה ו/או על מהם לבן(, שיוצג)אחד 

 בנוסף, .עקבו בוע סורגק, אין לרים בקומה(אמור לשמש את כלל הדיי )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  דירהבממ"ד ובפתח ב -פתח חילוץ .יא

 .הן הפתיחות סוג הפתיחה וכיוהחלון/תריס, לרבסוג  ,דות הפתחבמי ו שינוייםתח חילוץ יתכנת כפ"י הרשויות המוסמכובפתח שיוכרז ע
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 2 -כ םריצוף הממ"ד גבוהיסף הדלת וחיצונית.  נגררת,/מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחת כניסה למרחב דלת :פיקוד העורףשות ידר לפי .יב

 לים בקוטרים שונים,תחי אוורור מעוגכן  פו+ זיגוג ום יון אלומינררות לכיס. חלהנג כנף אחת או שתיים, מפלס הדירה. חלון פלדה למ מעס"

 רוצתיפתח האוורור  ולידע"ג הקיר  פיקוד העורף(,לפי הנחיות )סינון אויר  מערכת נתהתק לפרוק. םפלדה )פלנצ'(, וניתני אותיסקבד חסומים

תקינתו הרי שסינון, מתקן הה רע"י החב ופקסדגש שבאם יו (.2010מאי ג"א )תקנות ה ות היצרן.. מידות המערכת לפי מידתקומיהפרעה מ

י פיקוד שהוסמכו לכך ע" בדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י הגורמיםיחייב ע"י הרוכש,  רוקויפלכן וד העורף, קפי ע"יו ראושוקו נבדוהתקנתו 

יגבר הביצוע בפועל ל עיצוע בפוהב ןהמכר לבי כר ו/או במפרטת המבין המצוין בתוכניוכי בכל מקרה של סתירה  שיודגיעת ספק נלמ העורף.

 ף.רהעו ודיקת של פנוהתואם הנחיות מעודכ

זרים יאב תרך בהתקנוהצעקב , "נטו"חים אינן מבטאות מידות פתומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס'  ורטות בטבלהפהמידות המ – מידות .יג

 מסך ותירינות/קטרי דלתות/ חלונות/וישל מלבנ ,ם למיניהםייפילים היקרופפמשקופים וסמויות וכן   גרותנים סמויים ו/או מסכגון: מלבמשלימים 

  ון והבניה.  בתקנות התכנכנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםם המתקבלגודל הפתחי הבכל מקר .)לפי הענין(

 

 

 ניטרים בדירהמתקני תברואה וכלים ס – 4ס' טבלה מ 3.6

 טבלה זו(הערות לאחר  גםה )רא  

 

 
 

 קןמית
 מיקום

 רחצה כלליחדר  וסףנחדר רחצה  חדר רחצה הורים חטבמ
  תמרפס

 שירות
 אחר

 חכיור מטב
 לה()בודדת/כפו

 

 ידותמ
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- ןאי  ₪יכוי ז

 רחצה כיור

דות מי
 )בס"מ(

 --- --- שולב בארוןמ 40/50 -כ 40/50 -כ ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א' א' --- סוג

 --- --- יןא ראה ראה --- ₪ י יכוז

 ת ידייםנטילכיור ל

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- --- גסו

 --- --- --- --- --- --- ₪ כוי זי

רגז וא אסלה
 )ב'(שטיפה

 

ידות מ
 )בס"מ(

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

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- ₪ זיכוי 

 אמבט/ 

 חתלמק

מידות 
 ס"מ()ב

--- 
ן ל דיראות כהולפי 

 משךראה בה
ן יל דות כהוראי לפ

 ראה בהמשך
 170/70 -כ
 מבטיה(א)

--- --- 

 --- סוג
 ריצוף משופע

 ()מקלחת
 ריצוף משופע

 ()מקלחת
 --- --- א'

 --- --- ןאי --- --- --- ₪ זיכוי 

ם קריסוללה למים 
ר מהקי ור,כיל יםחמ/

 או מהמשטח

 --- --- למערב חפר מערבל פרח בלמער פרח רבלעמ פרח דגם 

 --- --- א' א' א' א' סוג

 --- --- ראה נספח ג' ראה נספח ג' ספח ג'נראה  אין ₪ זיכוי 
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 קןמית
 מיקום

 רחצה כלליחדר  וסףנחדר רחצה  חדר רחצה הורים חטבמ
  תמרפס

 שירות
 אחר

סוללה לאמבטיה 
 ם וחמיםלמים קרי

 --- --- )ה(וללהס --- --- --- דגם

 --- --- א' --- --- --- סוג

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ---  ₪כוי יז

לה למקלחת סול
 חמיםקרים ולמים 

 --- דגם
ץ טרפואינך )דר-רב

 )ה( (3רך ד

ץ ואינטרפדרך )-רב
 )ה( (3דרך 

--- --- --- 

 --- --- --- א' א' --- סוג

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

 --- יש --- --- --- --- יסה ולניקוזכונת כבמים מ יבורח

 רווללש חיצונית ןדופב 4"ח פת
, בש כביסהמיימ  פליטת אדים

ת סגירה קולומש ס הגנהלל תריכו
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

 כנה לחיבור מדיח כליםה

ההכנה משולבת בניקוז כיור )
 (המטבח

 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- אין רז ניל()ב ררקם למ' מינק

 --- --- --- --- --- 1 כנה(ל )השולבי ת גזנקוד

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( מים םנקודת גז לחימו

 :ואחרות טבלהל ערותה

 בטבלה, במפרט מכר זה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(. צויןרק באם ל בפוע ם)הקיי

ירוסטה, גרניט/נ ורץוסילי קוורץ/ק /מחרסה, נוהק לבחירת: ס"מ( 80/46ידות במ ס"מ או כפולה 40/60 ידותבמ בודדת) ר מטבחכיו (א)

 תוצרת לפי ס"מ. 40/50 מידותבחרס : ור רחצהכי ברה.חהיצרן/ספק, שיבחר ע"י ה ילפ (:ליאינטגרלחני )כיור רחצה שו שטוחהבהתקנה 

  החלטת החברה.

)מושב(  :להאס כיסויברה. לפי החלטת הח תוצרת. 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6כמותי ) , דונובלוק/חרסמו :פה יטז שארגמונחת. : אסלה   (ב)

  .רוסטהניצירי  בעל כבד פלסטי

ומיטת תמיכה  ותיאסטר. מילוי עץ בפינפולעם ציפוי לד עץ יקפי, שחיזוק ה מ"מ הומוגני, בעלת 3.5חומר אקרילי בעובי תהיה מ בטיה:אמ

 מאייל.מ"מ לפחות מצופה א 2.5מפח בעובי  ןלופיוון או לחימגל רזלב ילימפרופ

עם שיפועים לניקוז  2279בדרישות ת"י העומד בגמר  ות כל דין,ראש בהורא יפחת מהמידות על פי הנדת למשטח המקלחשטח  מקלחת:

 ח.המשט

מידות ברז  ה או הכיור,דהעבומשטח ישור על מקם ומא יוהו מערבל, פרחגם: ד :. לקערת מטבחל חסכם(כול) ים/חמיםמים קרסוללה ל )ג( 

ת"י בועומדת שישנה  ככלרץ צרת האת לפחות תואחכש ותרסד 3לבחירה מתוך  ס"מ. 20מק לפחות ולעוס"מ  25 -ה בגובה כפיתהיינה: 

 דה.ל ישיבחר/ו עפק/ים ו/או הסה/ קבלן שיוצגו ע"י החבר 1385

 , מידות ורמשטח העבודה או הכיעל מישור  והם ימוקמו  פיה ערבלמ ח: פר: דגםכמים(ל חסכול) חצהלכיור/י ר, ים/חמיםקרסוללה למים  )ד( 

ן החברה/ קבל"י שיוצגו ע כשאחת לפחות תוצרת הארץ סדרות 3רה מתוך לבחי ,לפחות ס"מ 15ומק לעחות ופס"מ ל 15באורך ז תהיינה: בר

 .  הים שיבחר/ו על ידפק/ו/או הס

ל' האמבטיה למייאה תחתית קס מהקיר הכוללת יצללה מים חמים וקרים מיתותקן סו :היאמבטב :חסכמים(ולל )כ םיחמ/סוללה למים קרים ה()

  .ס"מ לפחות ומזלף 60פי ומוביל אנכי באורך טלסקו החלקה כוונן, מוטמתמתלה  צינור שרשורי,

 60אנכי באורך  קופי ומובילסה טל, מוט החלקוונןמתכ המתלולל צינור שרשורי, כניקל בציפוי כרום  , (3) רב דרך - מהקירדגם: : תלמקלח

 . מ"מ 15בקוטר ראש מקלחת ו ס"מ 30הדייר, זרוע מהקיר באורך רת ן ולפי בחיחות ומזלף. לחילופיס"מ לפ

 .הדל יהספק/ים שיבחר/ו ע ו/או ןגו ע"י החברה/קבליוצרת הארץ שלפחות תוצ אחתכש סדרות 3סוללות האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך 
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רת ידית עזרים בקו כמותי)ויסות מים לחמים/י דמנגנון קרמם מערבל מיקסר בעל ו בציפוי כרום ניקל,דגם וקרים יהיים חמסוללת  למיכל ה-

 מים.לו חסכת(ויכלאח

 .ילנ יברזו, יבור לביוב: חכוללת להארגז/י שטיפת אסכיורים והתקנת  )ו( 

 .ן: לבותגוון הקבוע )ז( 

 . והזנת חשמל כיםוחין או שפקו דלוחיבור ל יםרים ק: מה כוללתכביסנת וכלמ הכנת חיבור )ח( 

 ת נחושת בלבד ללא אביזרי קצה.ת, צנרמר אחרבאם לא נא :זנק' גלהכנה  )ט( 

 העירונית.שת סופקת מהרמפרטורה המבט : מיםריםמים ק (י) 

 עת למני שראליתקן ישעומדים ב עותקבולרכוש  ש, לבחור אואחריות הרוכברה, ממבחר החב אינםאם ב -ה(רחצה )אגנית/אמבטי קבועות (יא) 

   .R-11 -ולא פחות מ החלקה

 ו הכיור. ח העבודה אמשטל מישור = קרי ברז הממוקם ע פרח קבוע. מתוך שרוולהנשלף ש ברז ראנשלף =  (בי) 

  ת. ת אחידי תעזרמים לקרים /חמים, בויסות )מיקסר( =  מערבל  

 ו לפיית ברז ו/או שניהם.ו/אראש מקלחת ים, לל מים חמים/קרחלוקת כניסה/יציאה, ש אונטרפוץ( =) דרך-רב  

 בשיטה זו הלחות ר. טת קונדנסהפועל בשי יסהמייבש כבקת אויר חם/לח, ממיבש הכביסה יש להשתמש בר ליניר חיבובהעד דנסר=ונקיג( )

 הדירה  חללאויר חם ל נפלט יודגש שעדיין בעת הצורך. למניעת ספקחייב ריקון מוף הל מיכל איסים אכמ תטנפלבעת תהליך הייבוש  הנפלטת

 בסמוך למכונה.

 ז וכו'(.יקוות/פתחי נברזים/מקלחת )סטנדרטיוקת המים והניקוז מתוכננים למערכות הקצה הכת הספכי מערחת בחשבון לקיש  (די)

ישת המים, ני גלמחסום הקפי מפחין, שטח תא המקלחת, ור צנרת הדלוטת קו, ללא התאמגשם"י "ומת דלעיל כגון ראש מקלחהאמור שינוי מ

 לטת ממפל המים לקיבולת הניקוז ברצפה.ים הנפמות המתאמה בין כה קב איעל לגרור הצפה בחדר הרחצה עלו

 ים כגון מצעים מתאימאוט בקה, יש לנקהחל ונעמ פוסטיה אינה כוללת חיסת האמבלמקלחת וככל שרצפגם טיה הינו שימוש באמבוה ( הואילוט) 

  ת החלקה.למניעקות המיועדות הדבקת מדב   

לאשל כיבוי הגז במקרה מת יתוק זרילל, יש להשתמש בכיריים הכוללים מנגנון לנון ובכות לחלצאים בסמיכנמישול בז(  ככל שמיקום הכיריים ל)ט 

 ת הבישול.להבה/ו רצוני של        

 

 ר זה  או במסמך אחרמכ בלה, במפרטכך בט רק באם צוייןות לעיל יותקנו בפועל רייחסות בהעתיש ה ים לגביהםמתקנד וויי צ)מובהר כ

 הרכישה(.ם להסכ ףרשצו 

 

 , , ברצפההבניין( כללותפים למשו)בחלקם יתכן יוב קולטני בחי ביקורת לפתצנרת ו: אחר יזרי אינסטלציה נוספים בדירה, לכל צורךאב  3.6.1 

 . ש(בוי איכ וכמות, עפ"י דרישות קום)מי זי כיבוי,תכן מתיאינסטלציה. ה ות עפ"י החלטת מהנדסמבמיקום וכ ,לתקרה או בסמוךרות בקי  

 בין  ודבלי פיקלהעברת גז וכרת וצנ מפוצלאו ו/ ני מרכזיימז למזגן לפי החלטת מהנדס האינסטלציה. ניקו ,מיקוםב מים ן למחלקיארו  

  .למאיידעד והמיום עד המיק עבה,למ דעומיהמיקום ה  

 

 הערה:  

 דמוי צרו בליטות י וידד ואסטטיסוי מבוכ התקנת בוידרשו(, יתכן ויחייכל שכ) בוי,תזי כיביוב/מבר צנרת מים/הצורך במע  

 , כרמה תניבתכ א בהכרח יסומנוצפה, שלבסמוך לקירות וראו /וותקרה  סמוך לקירותב ,ספסלים"או "" עמודים או קורות"  

 תוכנית.יותקנו במיקום שונה מה לוצי תכנוןינו ומאאו שסומ  

 פתחי  יתכן וידרשו ןהבניירים לגובה העובקולטנים סטלציה בינדס האנמהכי לפי הת"י, והנחיות  בוןש לקחת בחשי ,וסףבנ  

 תחזוקה. צרכיה לשיג רחסום אותם ויש לאפש, אין לתחי ביקורת אלו וע פביצ שידרידירות בהם ב רת, ולכןביקו  

 

ערכת התקנת המ. ל דיןכת תהיה לפי הוראומאולצת  תפתולארית משוערכת סבאמצעות מות הספקת מים חמים לדיר: םמיחימום   3.6.2

 .)טיימר( ום המיםן קוצב זמן לחימוהתקם החמים לי לדוד המישמגיבוי ח לרבות 579ת תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי לאריהסו

 מן )טיימר( הכולל מפסק ב זוהתקן קוצ חשמלי עם אלמנט עזרהסולארית וכולל חימום  ובר למערכתחוד( המאגירה )דיכל ן מקתוי לכל דירה

 עלה.ההפ את זמני כנן מראשלתאפשר מב

 ב צוקן באמצעות חשמל והתק ום המיםלארית, יעשה חימת סועות מערכם חמים באמצמיתן לספק לדירות שלהם לפי הוראות כל דין לא ני 

 ימר(.  ימים )טלחימום הזמן 

גג  או הוך לבסמת או שירופסת מרבגון כש במקום מוסתר אך נגי: ודהד מיקום ;ריםליט 150: תבקיבול םלמים חמיאגירה )דוד(  למכ

     מהנדס האינסטלציה. תכנוןעליון לפי 
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 ת. יה, מקלחה, אמבטקערות מטבח ורחצ: יםחמים לכלחיבור מים  3.6.3

 . בחצר/רחבה מרוצפת.יש :"דלי"ז בר  3.6.4

 .ה(החבר תטלפי החל )מיקום: יש דירהם לה למונה מיהכנ 3.6.5

  , ,PPR, S.P : פלדה מגולוונת, פקסגול,: מים חמים וקריםנורותומר הציח 3.6.6

 : פלסטי.כיםשפ, : פלסטיןדלוחי  

  .יש: הגז במטבחודת נק דעז וה ממקור הגז בדירג צנרת 3.6.7

 : יש.למונה גז לדירה ההכנ 3.6.8

 

 (וטבלה ז רחהערות לא)ראה  ל ותקשורתחשממתקני  – 5בלה מס' ט     3.7

 
 ג' חת מאור, בית תקע ונקודות טלפון, ראה נספנקודוזיכוי למחיר 

 

 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 לל מפסקכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
 מוגן מים   

 תקע תבי
 לבמעג חכו

 רדנפ

 'נק
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 ר/ הערותאח

 לדירה סהכני
 אהמבו או

1 1 - - - 

 לחצן מון+פע -
 רקוםאינט -
מפסק תאורה ללובי  -

 קומתי/חדר מדרגות.
 וח חשמל דירתי.ל -
 ת כוללארון תקשור -

 שקע. 
 וויזיהטלארון טלפוניה/- 
ר אח או במקום)

בהתאם לקביעת 
 (כנןהמת

 דיור חדר
 כלאו נתפיו

2 3 - 
1  

 (ןזג)למ
1 

תוספת  -מלי תריס חש
נקודת חשמל להפעלת 

 ריס.הת

 - - - 1 1 יםדורזופר

 3מעל  רךר באווזדובפר
זדור הכולל מ' או בפרו
נקודות  2 פניית "ר",

 ות + מחליף.חמאור לפ

 1 בחמט

4 

)אחד מהם 
חד כפול, וא

מהם מוגן 
ה בדרג

 גילה(ר

- 

 )יג( 3
ר,מקרר,מדיח תנו

מהם מוגן  )אחד
מים בדרגת 

44IP) 

- 

בתי מיקום השקעים, 
התקע יהיה מעל 

 ככולדה ומשטח העב
התאם שר ובפהא
ו קנח יותהמטבון לתכנ

ים שקעי כח נפרד
 למדיח, לתנור, למקרר

שינה  חדר
  הורים

 

1 
)כולל מפסק 

יף מחל
 למנורה( 

 

4 
ד ים לי)שני

 המיטה(
- 1 1 

נטרקום )נק' אי -
 ד(ר בלבבודישמע/

   חצהר חדר
 יםרהו

1 
 ם(מי)מוגן 

- 1 
1 

)בית תקע 
 נור(לת

- 

בית תקע לתנור 
 ,ןחלועדר בה +חימום

 ניר מכורוה לנק' אוהכנ

 - 1 1 - 3 1 י שינהדרח

 ד/"ממ
 ח. שינה

ה לפי מנור
הנחיות 

 פיקוד העורף
 1 (למזגן) 1+  1 - 3

וד קלפי תקנות פי
 רףהעו

 חצהחדר ר
 כללי

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

 ת תקע)בי
 ור(תנל

- 

ור תנל בית תקע
וצב + התקן ק+ חימום

וד זמן הכולל מפסק לד
י "פמיקום עהשמש ב
 כנון. תה

 ן,וחל בהעדר+
 ר מכנילנק' אוורו הכנה

   רחצה חדר
 נוסף

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

)בית תקע 
 לתנור(

- 

בית תקע לתנור 
 ון,חל העדרבחימום+ 

 כניורור מלנק' אוהכנה 
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 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 לל מפסקכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
 מוגן מים   

 תקע תבי
 לבמעג חכו

 רדנפ

 'נק
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 ר/ הערותאח

 ותרפסת שמר
1 

 ן מים()מוג
- - 

2 
 מוגן מים

 ,נת כביסהכומ)
 יסה(כבש מייב

- - 

רחבה 
 מרוצפת

1 
 )מוגן(

- 
1 
 גן(ו)מ

IP44 
- - 

 +ס חשמלי תריכולל 
תיחה פמפסק + מנגנון 

 ידני.

 - - 1 - 1 מחסן

צריכת החשמל של 
המחסן תחובר לשעון 

 י אליוהחשמל הדירת
 .יך המחסןמשו

ת נושהז יןלחילופ או
כל  החשמל של

רו למונה ם יחובחסניהמ
 רדפנמשותף ו

בד, או בל םניחסלמ
מונה נפרד לכל מחסן, 

 יועפ" רכמולהחלטת ה
 תו.בחיר

 מסתור
 יסהכב

- - - 
1 

ט הכנה ק)פ
 למזגן(

- 
 
- 

 
 

  ואחרות לטבלההערות 

 .אחת קההדל נקודת מטורה(, כולליל/ אראה -סוינורה וכיא ללרה )או תק בית נורה על גבי קיר = מאור קיר/ תקרה נקודת (א)

 ספר כל שקע בנפרד(.נל אחד, נבפ תרשקעים או יו)שני  רגיל. לשמבור מתקן חשמלי הניזון מזרם חלחי ודד" בע= "שק (ילגרבית תקע מאור ) (ב)

 חות.מ"ר לפמ 1.5ים בכבל החיבור יבוצע

ר יבוחה פרד(.בנ עאחד, נספר כל שק בפנלר יות עים או)שני שק רגילחשמל  ון מזרםהניז וי,יסכ ד עםקע בודשמוגן מים:  בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ממ"ר לפחות. 1.5בכבלים  וצעבי

לכמות  ושאינם תוספתא' בסעיף מצוינים ר(, השל נקודות המאור )בתקרה או קי קהאופן ההדלד ללבתאור ב ולה=קה כפלאור הדמת נקוד (ד)

 '.א יףבסע צוינותמאור המה נקודות

 אינם בהכרח נקודה/ות "כוח".וש ,רד(נפ לק' במעגנ לכעגל חשמלי נפרד )בי מג ם עלנמצא/י"שקע/ים" ה = נפרד קע מעגלבית ת (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה.וגן מים הקצה מך אביזר פרד אע מוגן שאינו בהכרח במעגל חשמל נבית תקר= אח או IP44הגנה  דרגות תקע עם יתב (ו)

מחשבים, ין ב – ורתשקודת תקנ ,הלות נקודת טלפוניוכולד לחו לט( אות ביחד )קומפנקודו 3= חשב()מ קשורתת/וץון חטלפיה/טלויזנקודת  (ז)

אינטרנט. /פוניםשת הטלהדירה לריבור ללא חבור לקליטת שידורי כבלים.  פשרות לחיוא ר,י חובה כאמושידור לקליטת ורחיב –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1דול מו 55 ופסאוק קירקודת ההכנה בועד נ התקשורתמריכוז  כהשיוט מנור וחנקודת התקשורת תכלול צי

 .(עמדת שומר לפי הענייןלנה או כניסה למבלת דלשורת פנים )ה לתקציזרי קבא נקודה/ות מלאות כוללנטרקום(= )אי ניםן פוודת טלפנק (ח)

  . מ"מ 2.5כבלים נפרד עם ק פסח למות ללו, מחובר ישירעל גבי מעגל חשמלי נפרד וחתקע כ בית = כחקודת נ (ט)

 נהד נקודת ההכרת ועווז תקשכריהכנה לנק' תקשורת )מחשב( מ ד.בלב יכהמש טל"( וחווורשהכוונה לצנרת )" אחרתן צוי באם לא"הכנה"=  (י)

ק מניעת ספל (.ירליט" )ספ"מפזר חום" ולא "תנור לה חריות הדייר(,קן )באיותרחצה חדר המעל דלת הכנה לתנור חימום נמצאת באם היר. בק

 ים.ן מגמו שקע ם כוללתמויחההכנה לתנור  רה.החב "יים עמסופק צעי חימום לאכי אמ יודגש

ותה/ם ם את אקים/מכבידלימ שונים הנמצאים בריחוק ביניהם, אךם נפרדים זריביבוי, משני אה/ כיקת להדלותננקודה/ות מאור הני =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

 .החשמל דרישות מהנדסהחוק והנחיות בעקבות  ק'הנסוג יקום ויתכנו שינויים במ (יב)

ירות תחובר יש ודהנקלכיריים. ה תוכנןממקום הלת ת תלת פאזית בארון המטבח, מתחקודנקן תות ת פאזי=תל רורים הכוללת חיבות מגירבד (יג)

 דירתי.החשמל ה וחבלפסק קע והמהנקודה תכלול את כל החיווט לרבות בית ש. 2.5/5ט בכבל ותחוולמפסק תלת פאזי בלוח החשמל 

 

 חרסמך אמאו ב  הז אם צויין כך בטבלה, במפרט מכרק ברעל בפו יותקנו ילעלהתייחסות בהערות יש  הםלגביתקנים ר כי ציוד ומ)מובה

 הרכישה(.כם הסשצורף ל 

 

 לילה לתאורת  בתש גנוןמנוות בחדר מדרגלחצן להדלקת אור  .יש: ת מאורונקוד כל קומה:ית: בחדר מדרגות/ מבואה קומת  3.7.1 

  .יש :תיקומת האבוצן מתוך הדירה להדלקת אור במחל .שי :אור י הדלקתצנחל יש. גופי מאור: .ועהקב                             
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 )בקשה להיתר(. והבניההתכנון  תקנותשרוולים )צינורות( בדירה על פי  הכנת: חוץון לפט 3.7.2 

 רה.טת החבלפי החלאו אחר  ,םמזז ל:צלי .ןלחצ פעמון: סוג: 3.7.3 

 י."ישות התדר י, לפ: סטנדרטסוג :שקעה/הדלקביזרי א 3.7.4 

 לפי  ום:מיקש : יבתוך הדירה )כולל שקע רגיל(, דירתיורת תקשח ולו ודולים(מ 6-ל ם פנויומק)כולל השארת דירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 ין.אשבת: שעון : יש. מפסקי פחת החשמל.  ון מהנדסתכנ  

                  זמן.            קוצבל כול : יש. חשמלים, שמש/דוד מיחשמל ל נקודת 3.7.6 

 . אמפר 3×  25 י:: תלת פאזגודל חיבור דירתי 3.7.7 

 מתכניסה הראשית בקוה , כולל לחצן לפתיחת דלתשמע דיבור )אינטרקום .5 טבלהפורט ב: כממיקוםיש, : ינטרקוםת אערכמ 3.7.8 

 .ר שינה הורים(בחד רע ודיבולשמופומית  ,כניסהה  

 .ןי: את(פרדנור )סג לעגמלוויזיה נוספת במערכת ט 3.7.9 

  תיזיה רב ערוציליטת טלוולק ליםלחיבור לכב הכנה :זיהוויטל הכנה לקליטת שידורי 3.7.10 

  . (זהק שרות אשר תספ וציתער -בזיה הרלחברת הטלווירות שיבור בפועל  אשר ישולם ע"י הקונה יללא ממיר וללא חי)   

 :אחריםנים מיתק     3.7.11 

חשמל ת הלרשתלת פאזי ויבור חלתתאים כת של צריכת החשמל הדירתית. המערה ולבקרור טרכת לניעמ ןבכל דירה תותק -

 ם.משתניה ריפי החשמלזנת תעהאלית ותאפשר הישר

 :המערכת תכלול

 מלי, זרם חש רכיב המודדל עססת שר מתברתית אהחשמל הדי וחיחידת מדידה בל 

 .לחוטיר אורת לשידוקשתיחידת לת פאזי( ר לוח תעבו י זרם)שלושה חיישנ

 ה ברורה.אותם בצוריג ומצרה מקומית ם בצוינת הנתוד אצג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעב

ות את הצג יציג לפחרצפה מהמ',  1.5ה נגיש ובגובם במקו במבואת הכניסה /לדלת הכניסה בסמוךה בפנים הדיריותקן הצג 

  .הכספית םותלואת ע)בקוט"ש(  המצטברתו פתהשוט צריכת האנרגיהתוני נ

 .3.5סעיף  פתחים תם בטבליסיראה גם תר .ים/חשמלי לתריס/יםר חיבו -

 בדירה: חימום,קני קירור / תמ        . 4 

 :תכלול אשר ,אזיפ תלת יתסטנדרט אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה ,ישן. אי מרכזי דירתי מיני ג אווירמיזו 4.1 

  לכל וקצר לייע אוויר ורפיז המאפשר אחר קוםמיבאו  ןוסדרהמ או האמבטיה חדר תקרת תחתיתל בצמוד ידילמא כנןומת מיקום      .1                   

 ;דירהה חלקי

                       המתוכנן וםהמיק בין צפההר יבמילו ונעה קירסת במוכנ מליחש ופיקוד תנחוש תצנר של "צמה" לרבות שותדרהנ התשתיות ביצוע      .2                   

  מוצא .הכביסה לניקוז מסתור או פהרצ וםחסלמ המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  למעג כוח עשק ,בהמתוכנן למעה וםיקמה ועד יידלמא                            

 .בפועל מערכתה להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי ותאמצעב הסתרה יכלול "צמה"ה                            

 .המסדרון רקי על סטטמוהתר למיקום עד איידהמ מיקוםמ ירק לפיקוד ריק שרוול התקנת                         3.

 .ראווי גמיזו יועץ דיי על מערכתה לתכנון בהתאם יהיה ההכנות מיקום       .4                  

 .המעבים / המעבה קוםלמי סתרומו מוצנע מיקום      . 5          

 ול:ההכנה תכל זה רהקד. בממ"במ , תבוצע הכנה למזגן עיליעורףד הפיקו שוריבא     .  6  

 ה מלוח החשמל. ה ישירזנמל נפרדת הודת חשנק -                    

 ייסגר במכסה. צה הצינור. קדירהסום רצפה פעיל במח ד ועד אלר מחוץ לממ"דה בקים, מנקויקו מיצנרת נ -                    

 ון.התכנפ "סתר עמוע ומיקום המעבה יהיה במקום מוצנ -                    

 מיזוג האויר. יועץ לתכנוןם הנ"ל בהתא ההכנותכל  -                            

 

 לקיהח לכל זוגימ שרפמא אינו הדירה תכנון ירווהא וגמיז יועץ קביעת פי שעל כלכ( לעיל. 6) 4.1ף מור בסעיעבר לאמ .: איןצלפומזגן מ  4.2 

 תיותהתש כל את שתכלול רההדי קיחל ליתרת םי/ ם מפוצלינ/למזגן הכנה סףבנו צעותב ,ראמוכ תאח  מרכזית מיני מערכת צעותבאמ

 .מים זניקו תוצנר גז רתצנ, צנרת חשמל לרבות הנדרשות

  .אין: נייןממערכת מרכזית בבן תי הניזווג אויר דירמיז 4.3

   .יןא: בגז פועלהתנור חימום   4.4

 (.בחדרי רחצה) .מוגן קעש הכוללת חימום רלתנו הדנקו עבוצת. : איןנור חימום הפועל בחשמלת  4.5

 .אין :םרדיאטורי  4.6

 : אין.קונבקטורים חשמליים  4.7
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 .: איןרצפתי חימום תת  4.8

 : אין.תקנים אחריםמי  4.9

 

 במחסן:ות בדירה, יחובט סידורי כיבוי אש .5

 .: יש(נרכש םא)ב חסןבמ .באותת הכשורע"י  דרשישיככל : הבדיר )ספרינקלרים(: טומטיתאו אש יכיבו תמערכ 5.1  

 .ות הכבאותדרש ע"י רשייככל ש: שןגלאי ע 5.2  

 יש. )ממ"ד(: רחב המוגןבממערכת סינון  5.3 

 

 ות:פיתוח ושונ ותודעב .6

 ניהח 6.1 

                      בתחום המגרש;: כולםה. בניההיתר  לפי :לכל הבניינים חניה ומותמקהכל סך  6.1.1   

 קרקע. מתיש, בקו)לפרט(:  ות במקום אחרחני . ו/או בפיתוח רתףהמומת בקחניות כל ה                                

 כר.מין בתוכנית הכמצו: יקוםמ בניהלפי היתר ה: ניותח מספריש, : ת/משותפת(טיפר) יה לנכיםחנ 6.1.2   

 צגת תג נכה רשמי  )עם ה דירה נכהרוכש מכר ליתהיתר, החניה ל נספחוב פיתוחבה/סבילנכים כמסומן בתכנית המגרש/חנייה              

 כה.נ אינווגם לדייר ש יניםניהבדירי  כה, בין כללנ ש וכובהעדר רעם משרד התחבורה(, מט                               

 .: ישאורהכת תערמ יכל.אדרת הלפי הנחיו, אבנים משתלבות /מוחלק טוןב :המקור איה לנח גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: שיה מהכביה לחנגיש 6.1.4  

 מון בתכנית המכר.סי: לפי מיקום אחת לפחות.: דירהמספר חניות ל 6.1.5  

  אין. :לחניהכניסה ב וםחסמ 6.1.6  

    

 גרשפיתוח המ 6.2 

  מבואת ברוחב לפחות[ ף מרוציהיה  סהכני לשבי  .יןיבנל כל ניסההכ ואתעד למב שבילים/חיצוני רחבה תתוכנן רשהמג בתחום                               

 .גינון בעל ומואר, ]יןלבנ הכניסה   

 .אבן טבעית /בותים משתלאספלט/ אבנ /טלינובטון/ גר: שבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .רהיוון בתן בעל גל הניככיהיה וף ריצה בנים משתלבות/ אבן טבעית.פלט/ אאס יט/לגרנו /בטון :: חומר גמרתמדרגו /ליםביש 6.2.2

 ם ני במים בהתאוסכח גינון ח(וכנית אדריכל הפיתות )על פי .יש :צמחיהמצורפת(.   )על פי סימון בתכנית.שי: תפתחצר משו 6.2.3   

  .תמשרד החקלאו הנחיותל                                

 במים בהתאם  חסכוניח( גינון פיתוריכל דא תכנית)על פי  יש. :היצמח .( תורפ)על פי סימון בתכנית מציש. : ותפתמש חצר 6.2.4  

 משרד החקלאות.להנחיות 

 . (מערכת השקיה ן וללאמגונא ל שטחל ונההכו, )חצר מכרוכנית הלפי ת :מחדר רחצל יציאה; שי: ות הגןה/דה לדירמוחצר, צ 6.2.5  

 רוכש בעת"י העשה עי (ניין משולי הבמים  תק)להרחות רטיי ניקוז פני הקרקע בחצרות פשיפוע דורסי :הערה   

 . דור הגינה הפרטיתסי    

 ,(ת וכו'שוחו ,צנרת מרזב/ים,)חלחול , םיוב ומיבמה/ות, גז, שגין יתכ: גן ותה/צר הצמודה לדירבחפירוט מערכות משותפות,  6.2.6  

 (.כרהמ ניתושלא בהכרח יוצג בתוכ ןענייה לפי הכל) יוכיב ,תקשורתחשמל,    

 .מ"ר 7-לא פחות מבשטח  : יש,ןות גה/דירדה להצמו רחצוצף במשטח מר 6.2.7  

 הרשויות.  שתריהבניה ודלפי היתר חומר: : שגרות של המ/גדר בחזית 6.2.8  

 .הי קביעת החברולפ רתמאושה פיתוחלפי תוכנית הצע ממובגובה    

 .אין(: בחלקה קומה פתוחהפולשת )ודים מעמ ומתק 6.2.9  

 

 ותפותות משכרמע .7

 גז: תרכמע 7.1 

 בתוכנית ר ואתהמ מיקוםוב ,אום עם חברת הגזבת, קרקעי -גז תת י/צובר מצעותבא סידור מרכזי פקת גז:נה לאסהכ   7.1.1  

 נאה ת הוזיק נהבמידת הצורך תינת קומית.המ ותהרש ותשדרי יעפ" ו/או ברהע"י הח קבעשיאחר  בניין או במיקוםו ההמגרש א   

  ה.חזוקתת הגז ותת צנרחנלה    

 .בבעלות חברת הגזהינם קת הגז וצנרת אספ ,י הגז כאמורצובר/ בזאת כי מובהר   

 ;: ישהירלד מרכזי ורממקצנרת גז  7.1.2  
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 (..63ף י)סע 4ה טבלה רא: קוםמי ש.: ירהפקת גז בתוך הדיאס צנרת 37.1.  

 

 :כיבוי אשדורים לסי 7.2 

 ץ הבטיחות.ות יועוי והנחיהכיב רשות ותדריש לפי :גותי מדררדחץ בחפעלת ללה מערכת 7.2.1  

 חות.ות יועץ הבטיחיהנוהכיבוי  רשותלפי דרישות  :יםורבמבואות/פרוזדכת ליניקת עשן מער 7.2.2  

 והנחיות יועץ הבטיחות. הכיבוי רשות ישותדר לפי :)ספרינקלרים(מתזים  –ת טיאוטוממערכת כיבוי  7.2.3  

 הבטיחות. ות הכיבוי והנחיות יועץשות רשלפי דרי :ולתןותכ יבוזי כירבות ארגבוי ליכמדות ע 7.2.4  

 עץ הבטיחות.יות ווי והנחירשות הכיב פי דרישותל :גלאי עשן 7.2.5  

 

 שותפיםם מיבוי בשטחיים( וארונות כ)הידרנטיבוי זי כבר ,אש יכיבוו גילוי מערכות בותלראות, כל סידורי הכב: ערהה     

 ת הכבאות.ות רשולפי דרישכמות ום וקמי יים,פרט או             

 

 ת.חוטיבת יועץ הרשות הכיבוי והנחיו ותלפי דריש: בקומת מרתףמאולץ  אוורור 7.3 

 אין.: ות(ירנת הד)להז ויר מרכזיתאו ת מיזוגמערכ 7.4 

 .אין הדיירים: לשימוש דר/יםר בחויאזוג ימערכת מ 7.5 

            הכניסה דלת ליד רקעהק בקומת ימוקמו הדואר תיבות מיקום:  שגוי.ואר דל 1ית, לוועד הב 1ה, רילכל ד :דוארות תיב 7.6 

 .816 י "תו יהניבו וןנתכ תקנות לפי מיניוםאלו תחזי תבעלו ויהיו יניםבניהד לכל במקבץ אחאו  , יןיבנכל ל                    

 : מיתקנים אחרים 7.7 

  חדר/ים לשימוש כלל לקים משותפים(,בח)ה רתאו כותרמע ם,מאגר מי, םת מיבואה ומשת סניקרכומע  

 צים.עיומתכננים והה וכניתתי לפ ום וכמות:מיק .וכו' לטובת הבניין וכיםסמ יניםניבבאו  ים,נים סמוכיולטובת בנין בבניי הדיירים  

 

 תלמערכות תשתימבנה ה בורחי .8

 לפי הנחיות הרשות המקומית.: צרחל רדפנ ה מיםנמו ש;: ילבית שיראמים  מונה : יש;ו מים מרכזילק חיבור 8.1  

 יש. זי:רכחיבור לביוב מ 8.2  

 יש.  ;שמלברת החתאם להוראות חבה ,ת החשמלרשהבניין ל חיבור 8.3  

 .הטלפונים' לחב ההדיר חיבורכולל (: לא יתרבניה )בקשה להתכנון והות הלתקנ םאבהת :יםהטלפונ תרשר הבניין לבונה לחיהכ 8.4  

  (.3.7.10 גם סעיף אההכנה בלבד )ר .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזילרשת תקשורת ניין בחיבור ה 8.5  

 ועל ת שביצועם בפעבודו .ישההרכ במחיר םיולכלי גישה, רכקוז, דניומכים, רות ת, קימדרכה : כביש,במגרש גובלפיתוח כללי ה 8.6  

 חברה.ה ריותחנם באהרשות המקומית אי"י יעשה ע  

  היתר בניה(. )מכלים טמונים או אחר לפי .יש: פהרת אשיים לאצ/ןמתק 8.7  

 .המקומיתהרשות  יע": וי אשפהינפ  

  

 תףמשו רכוש .9

 :ותףהמש הרכוש תיאור 9.1 

 ר.בתוכנית המכ ותפיםשמו כסומנבאם : םיתפת חניה משומומקו    9.1.1   

 .יש: (יתקחל חהפתו מודים,וע יסהנומת כ)ק חלקית מפולשת ומהק 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה. :מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

 .: יש( בקומת כניסהאה )לוביבומ 9.1.4   

 יש. : יתקומתלובי( מבואה ) 9.1.5   

 .ייןל בנבכ 1(: רספ)מ מדרגות ריחד 9.1.6   

 ן.בניי בכל 1: מספר מעליותש; : ימעליות: יש; תפיר מעלי 9.1.7   

 ש.יק התפוס על ידי מיתקנים על הגג: החל תופח: לתףומש גג 9.1.8   

 ם.מ"דימ -מוגנים דירתיים ש מרחביםי אין. :קלטמ ממ"ק/ 9.1.9   

 אין.: משותףדים חדר דו 9.1.10   

  ת,חדר משאבו ר,סחרו שאבותרכות סולאריות, ממע :( כגוןשותפותמ ו/אורטיות ות )פינטכ רכות: יש מעגהגיתקנים על מ 9.1.11  

 . סמכת על פי כל דיןאחר שתדרוש רשות מו וכל מיתקןמים מאגר           
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 .; ישוןשטח ללא גינ .: ישפתוח בתחומי המגרש ושטח חצר 9.1.12   

  ףמשות מסומנים כרכושה, זה ם אחרים במפרטכמפורט בפרקי: ותףשמוש ם רכית שהינבה נוספים של יםם וחלקנימיתק 9.1.13   

 .כרתוכניות המב   

 

 משותף:שאין להוציאם מהרכוש ה (מיםיאם קיב) ים/חלק 9.2 

 מילוט(.) ,י מדרגות/רחד 9.2.1  

 .קומה טכנית 9.2.2  

 ת.שותפחניה מגישה ל 9.2.3   

 כניסה.ת י בקומובל 9.2.4  

 י.קומתלובי  9.2.5  

 .הגג לע ים(המשותפ) ם השוניםקנידרגות אל המיתגישה מחדר מ 9.2.6  

 דר מכונות.אל ח תר מדרגודמח שהגי 9.2.7  

 .ותפים()מש י/יםכנלחדר/ים טי גות או מלובי קומתגישה מחדר מדר 9.2.8  

 .גגה על משותפים םתקניידי מיהתפוס על  –ג ק הגחל 9.2.9  

 .תמעליו 9.2.10  

 ת(.ירובים מוגנים בדיש מרח -)אין .קלטמ/"ק ממ 9.2.11  

 שותף.כרכוש מ חברההוגדרו ע"י שיככל  :אחר חלק 9.2.12  

 

 בית משותף 9.3 

 או בבית  שותףמבבית (, המוכר דירה רותחוק המכר די –להלן ) 1974 – דת(, התשל"רולחוק המכר )די 6ף בהתאם לסעי )א(  

 המצוי ן תקנוהשל  הבטל או משנה הוראת מלהחיל על הבי ית או שבדעתועל הב לשח קנוןותף והתשמ הירשם כביתל המיועד    

 נים:נייותו עניין; ואלה העא טים עלפרהמכר  וזהלחול במפרט או לצרף העניינים המנויים להלן, חייב לכל יין מןחסת לעניהמתי    

 ;הרכוש המשותףלק מחוצאת ה (1)    

 דירה;מוד לצהתף המשוברכוש  קחליעורו של הש (2)   

 אליו; בקשר ם המחויביםתישירובותף ובהוצאות הבית המשות שיעור ההשתתפ (3)   

 המשותף; סדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבית (4)   

 ות;דיר רק המכ)א( לחו3בסעיף ור שיכון בצו בדרך האמקבע שר הש עניין אחרל כ (5)   

 יב חישהת יר, כמהאמור בחוזה המכ אף א( יראוהו, עלבסעיף  קטן )ויים נמם הייניין מהעניענפרטים על  סרר שלא מכמו )ב(  

 משותף. לגבי אותו עניין יחולו על הבית  ההמצוי התקנון  ראותושה    

 

 תף הצמוד לדירה:כוש המשוברשל החלק  רושיעו 9.4

 של כל לשטח  (5ק א' סעיף זה פר רמכ מפרטמפורט בכה אופן חישובו כהגדרתה)ן שטח הדירה שבי סר ליחקרוב ככל האפש היהי 

  ל רשות כ כפי שיידרש על ידי ט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,בכל פרזה או  סביח ןף לכל תיקופות בכא, זיןחידות הדיור בבניי  

ירה ים לדדוהצמחים בון השטשבחלא יילקחו ף ש המשותוירה בבית ברככל ד קה שלבחישוב חל, כי נוןוכר רשאי לקבוע בתקהמסמכת. מו

 (.6סעיף  א' במפרט זה פרק )כהגדרתם

 

 בית:ההול יטות בדבר נחללת הבדרי קס 9.5

 .1969 -פי הקבוע בחוק המקרקעין התשכ"ט היה עלי 

 

 :וויבים בקשר אליהמחהמשותף ובשירותים  אות הביתוצשתתפות בהההשיעור  9.6

 ה.דיר מוד לכלצה כוש המשותףברל החלק של פי שיעורו יה עהי 

צאות הקבועות של אחזקת יב ההוחסי ברכיקן הלבתשלום חו יביחו לבפוע א יעשה בהן שימושול יה בידי המוכרהחזקה בהן תהרות שיד

ומן להיה פטור מתשכר יושר המרכוש המשותף, אס לין צריכה בפועל ביחוצאות בגההלום רכיב תשתף בלבד, להבדיל מהרכוש המשו

 ון המצוי.תקנשלהן כאמור ב כויות ההצבעהוע מזרגי למבל ת, וזאתוורלדירות האמס ביח
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 לרכוש המשותף(: יוחזרושאו /)ו משותףם מהרכוש האיהמוצ םהחלקי 9.7

  מצ"בה ניותכאשר מסומנים בתם ותף השטחים הבאיהמשמהרכוש  אויוצ, הסכםב מהאמור בעניין זה מבלי לגרוע      

  ר.המכ ו בהסכםאו/ מפרט המכרב מצוינים ו/או      

 רה.של החב קביעתה ף לפיבבית המשותת דירול וצמדוהרכוש המשותף וים מם המגרש מוצאיהחניה שבתחו קומותמ .א

ם עגלות משותף, באר )למעט חד החברה של י קביעתהלפת המשותף ביויוצמדו לדירות שבהמחסנים יוצאו מהרכוש המשותף  .ב

 משותף.רישום הבית המועד  דו ענמכראשר לא ותף רכוש המשומהשהוצאו  כל השטחיםכן ו. (יםקי

 ל(.לעי 9.2.9עיף סמור בעט החלק כאלמות )גגונות סתורי כביסה, גי, ממרפסות .ג

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

      על  שתחול  וו/אספת החלה נוין עיר יכל תכניות בנולפי  ב"ע,יה במגרש לפי התנישרו ו/או יאושרו לביה אשר אובנזכויות הל כ .ה

  .בעתידיר שיאשרו ע ןיניב כניותייווצרו על פי תת שת בניה עתידיוע, וכן זכויוהקרק

ת המוכרת לושבבע והמחסנים לתא דו החניותצמירות, יולדיות ו/או המחסנים שום הבית המשותף לא יוצמדו כל החנבעת רישככל  .ו

 .ללעי כמפורט

  ____________   ____________   ____________ 

 ימת המוכרחת     תאריך          הקונה חתימת         

 

 בית המשותף.יגות הצנה ולנורו לקספים שיועבנוכים מסמ א' נספח
 ואזהרות. הערות כלליות נספח ב'
 .ת זיכוייםאוטבל       נספח ג'
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 ירותיגות בעלי הדולנצה לקוננוספים שיועברו ם מסמכי – 'נספח א

 

 רד של המפרט:תי נפלבלק ו כחו יצורפלת אתוכניו 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של דות כלליות חדר ומי של כל תמידו הכוללת 1:50 -ן מטקה לא הדירה בקנה מיד ניתתכ 10.1.1   

 .המשותף בקומהכוש הרמון הכוללת סי 1:100 -ן מבקנה מידה לא קטת הדירה צאומה בה נמהקתכנית  10.1.2   

 ה.בקומכוש המשותף הר הכוללת סימון 1:100 -קטן מה לא דיה מבקנ טיפוסית ומהתכנית ק 10.1.3   

 משותף ה מון הרכושסיהכוללת  1:100 -מ רתף בקנה מידה לא קטןות; קומות מת מפולשוה/ קומסת כניתכניות קומ 10.1.4   

 .1:200דה מיטן לקנה בצילום מוק ףלצר תןו נימדים; תכניות אלוצושטחים דירתיים מ   

 .1:100 -קטן מ בקנה מידה לאת גג מות קתכני 10.1.5   

משותפת  חצרן הכוללת סימו 1:250ניה בקנה מידה היתר ב תבלת לקיהמקומגשה לרשות הופי שכ המגרשתכנית  10.1.6   

 צמודות. ותוגינ

 

 ל פיבות ערלין כל דבהתאם ל סורר, שיש לממוומרי הגית ולחורכהמע לכל ושושימ הוראות תחזוקה נות מסירת הדירה יינתבע 10.2  

 ן:נייהמכר דירות בעחוק    

 ימורם.גרה על יבי הדוקת כל רכיחזת לתופת שוטפעולו )א(   

 ר, רכות מיזוג אווימעמערכות בטיחות, ות דירה לרבב המותקנות ותהשיר עת של מערכותתחזוקה כוללת ותחזוקה מונ )ב(   

 א באלה.וצניות וכיכות אלקטרומכמער   

 ות.דרשקופתיות, אם נות שוטפות ותביקור ןפיות ואתדירו (ג)   

 שר.ק מספר טלפון ליצירתספק וים בדירה, לרבות שמות יצרן/תקנהמו תומערכו ציוד אחריות של ותתעודו טכני מפרט )ד(   

 

 ל מור שיגי החומרערכות ומל השתחזוקה  ותית והוראתכנ (1) נייןה בבונהראשלו נמסרת הדירה ר מסור לרוכש דירה אשהמוכר י 310.  

 ין:יענבת המכר דירו וקפי ח לבות עהתאם לכל דין לרר בשיש חובה למסוהבניין   

 יין על גימורם.לות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבנפעו )א(   

 מיזוג  כותליות, מערמעבטיחות, מערכות רבות ין לנית בבהשירות המותקנו ותזוקה מונעת של מערכוללת ותחכ תחזוקה ב()   

 .אלהבוצא ניות וכיות אלקטרו מכמערכ ,רוויא   

 .נדרשות םא יות,תותקופות שוטפות ורביק ןואפיו תדירות )ג(   

 .קשר פר טלפון ליצירתמסת שמות יצרן/ ספק ונה, לרבומבמותקנים בה ת של ציוד ומערכותמפרט טכני ותעודות אחריו )ד(  

 ה.מילייפקסמספר ו מספר טלפוןרבות ל תוחוהפימערכות הן, של הבניי יםת המתכננרשימת צוו ה()   

 רכות בטיחות חשמל ותקשורת, מעטלציה סניטרית, של אינס ת בלבדומשותפלמערכות ה (AS MADEדות )תכניות ע )ו(   

 ר דירה האמוה על רוכש ה בכתב ולפיההנחים מורייצרף למסמכים האר המוכ מבנה ובפיתוח.מכניות ברורכות אלקטמעו   

 מינויה.ם יד עמ מונה(רות )הראשונה שתהדיבועה של בעלי הזמנית או הקיגות צנם לאות למסור   

 

 

 

 

 יראו החברה , לעיל 10.3רט בסעיף מור כמפוגיוחומרי ה ותת תחזוקה של המערכלקבל לידיו התוכניות והוראו אשוןהררוכש הסרב  (1)  

  תפעל חב' ניהול )באם או/נציגות הבית ואחרים לרבות ש/ים כולר זמן סרם בכלולמ תהא רשאיתה כן. החברחובתה לעשות דה בעמכ      

 בבניין(.      
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 ת כלליות ואזהרותהערו – 'נספח ב 

 למבנה ולדירההערות כלליות  

 

 .רהדילמבנה ולפות הנכונים ותוסת תאמווצעו שינויים, הב נו בצו מכר דירות(,סי )כלשוסיהב המפרט פסבטו .1

  .תקן הישראליוה התכנון והבניהרישות תקנות לפי ד ויהיכות ם והמלאיוצרכל המ .2

 אנטנות קנימית: 799 י"ת, שראליי תקן לפי, החובה רישידו לקליטת לאנטנות יותקן מיתקן בבניין 2010.-ע"תש( 3' מס' )תק תנטנואל יתקןמ .3

 (.א"אק) תלידיווידואאינ לקליטה תנטנוא תקניומי( מ"אק) ותפתמש לקליטה

 שבכל יחטהמב חרא הסדר קיים אם הובהח ירושיד תלקליט לאנטנות ןיתקמ התקנת מחובתור את החברה לפט תיארש ומיתעדה המקוהו

 .תשלום בלא בהחו שידורי לקלוט ניתן יהיה דירה

 
 םטומיתקרה האהחי מרתף, ששטת מעל תקר ניין ממוקמיםשל הב חניהו/או שטחי מסעה/ן ידוע לו ששטחי גינוהוסבר לו ושה מצהיר ונהק .4

ינוי כדי לגרום לש כגון אלה, שיש בהן פעולות וות ו/אכת מערו/או התקנ יהבני ואסה ו/שתילה ו/או הרי לותהיפגע עקב פעוהינזק ו/או לל ליםולע

 . דומהיטום המרתף או כבאניקוז ו/או פגיעה  מרכיביה, כגון שינויל במצב התקרה ע

ה לקאו ח הר כולמטעם המוכר. החציה הנדס האינסטלצשייקבע ע"י מם יקומבוז וניקת ביוב ושוחית תהינה רטשבחצר הפנה מודע לכך הקו .5

 כןגוע באיטום המרתף והקונה להקפיד שלא לפל רלייט ו/או אחר. עס"מ טוף ו/או פ 30ילוי המינימלי עומק המ חניה. ףל מרתנמצאת מע

מחיה ת צא רק, אי שתיל, לרבות אך לורכאמ תרטיר הפרות בחצבעו ם יש( אשר)אמשותפות ים במערכות התיקונ אפשרמתחייב הקונה ל

 .חרקים ת קינוןעלמני יתתקופ יצוע ריסוסוביים נרם חודבעלת שורשי

ים, עבר מערכות מיתכן מיכן ניות המכר. כמו וכם בהכרח מסומנים בתות בטחון וכו'(, איניר, קירות נושאים, קמערכת שלד הבנין )עמודים .6

י קונה, כלהודע  .וקדמתמ בדיקהיב חי(, מ'וה, וכוי )הריסה, פתיחשינלכן כל יצות. ת, קירות ומחפורצ ,תקרו' בתגז וכו ,ורתחשמל, תקש ,ביוב

בניין רכות הל מעכלל האלמנטים ש שלמהמסומן בתכניות,  נה, כמסומן או בשונהשוים שונים ובמיקום תועבר אנכית ו/או אופקית, בגבה

רת הת ביוב, מנחו, שוזות ניקצנרת ביוב, צנר מל,מים, צנרת חש נרתצד כגון: עות וולתע נרת,תפות, צומש כות שאינןערות ושל מהמשותפ

ם ציבוריים, חישטחים משותפים ובשטרות, בחניה פרטית, בחצבדירה, המחסנים, ווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, רור, קווא. ואו.מ

ת רחירה אקרה קלה ו/או סגבת ת כאמור יכוסוכניים. מערכוהטים צעהיולטת לפי הח ,יותויין בתכנמצמסומן/ לת הכל מעבר לובתקרורות בקי

 ן עוברות.ל בהן הלובה החגו/או ו את צורת שנוי

זל( ברינרלים )ן התחמצנות מוכ ,ם"יניי"ע גוון, גידים,, בדלי מרקםת כגון: היתכנו תופעות טבעיו ם,ובכפוף לתקנייפוי באבן טבעית, בריצוף וח .7

 המקצוע. לליות התקינה ולכבכפוף לדריש כלה הדוחל מוידבכתמים  תואהמתבט

פינות לים לא יבוצע קיטום פופוי קירות ו/או שיבחי. ות מהנדרש בתקנים הישראלייםת לא פחבמידו (פוגות)ו מרווחים עשוף יצוברי בחיפוי .8

 .)גרונגים(

 רות.תוחות או סגופ זותירבא לים,או רעי םפיריחות חרי יםם הפולטידירתיים חומרסנים ן במחיסור חמור לאחסל אח .9

 לקונה.הדירה  נמסרה מטעמו בטרםי או מ הקונהבודות בדירה ע"י ע ויבוצעלא  .10

ר כאמו ם אלולכלי מינימלייםה הרשות ובמרווחי הגישלה לפגוע במידות הנדלועאחר קבלת החזקה, להחלפת כלים סניטריים ע"י הקונה  .11

 לו.אידות אחראית לחריגה ממיה , החברה לא תהספק יודגש כית ניעמל. 3 חלק 1205י "בתתברואה( ו נית למתקואבהל"ת )הור

ם כלל הבניין. נרת ואוורור, המשרתיצ כות, קורות ומעברייכול שיהיו תקרות מונמ י הדייריםרכשו ע"שי ם(,ישקיימ )ככל חסניםבמ .12

 בלבדם למחסני דונפר המשותף הרכוששה  משמל למחסנים תעהח הזנת

ך לא א פרעההיצור לל ועלולים חלים הנמקטי זור תליית כביסה,בא יר באם יותקנו' מיזוג האוויחם וימהח המיםשל דוד  מםמיקו  .13

 ות מן הקבוע במפרט.פח

 (Aתעלה על ) הם לאעש שלעיבוי שרמת הר דותיעשה שימוש רק ביחיהאוויר ע"י הקונה,  וגיותקנו מערכות מיזבאם יסופקו ו .14

dB60ם.   לפי י/מתקןהרגלי ולמי רעידות תחת ן ב, וכדה ממוקמתבו היחי מקוםב חם ריאו ליטתממפוח פ מ' 1.5חק של מר, ב

 .קוסטיקהועץ האיחיות נה

ת מנת על ה וזאירה לרשות הקונהד הראשונות מעת העמדתלפחות בשלוש השנים  וףהמוגן, באופן תכ בחשוב להדגיש כי יש לאוורר המרח .15

 .גןמוחב הרוי המות הבטון שמהם עשקיראדמה והנמצא בהמופק מבטן הצץ(, ח)ים גרגטבא אימצהל ן אשר עלולדוי גז ראדלסלק שרי

 עברבעתות חרום לצורך מכלל הדיירים בקומה  אתחיצוני אשר ישמש  ה בבניין, ימוקם חלון/ דלת חילוץבכל קומדירות האחת מביתכן ו .16

ום יאפשר את חירזה, וכי בעת  רג קבוע בפתחבע סוקיא יכי למתחייב  ץ,דלת החילו ן/וקם חלומאותה רכש מה בדיר , אשרומילוט. הקונה

 ילוץ.חלון/ דלת הח ה אלרר בדיהמעב

, גינותפרטיים, כגון: ים נה ואשר יעברו בשטחאת כלל הדיירים במב ותערכות אחרות המשרתי יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מקונה, כהודע ל .17

 ועצי הפרויקט.טת מתכנני ויי החל"פו עיקבעמיקומן ון טיות, מספרפרמרפסות ו, מחסנים, ותחני
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, השייכים לכלל רתד'( וכן פתחי ביקוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכעותכן וניה, יחאו ה ןאו המחסה, ירדה תרך לתקקירות ובסמו צפה,בר .18

  כך.מ תמעהמש , על כלןייול לפי העניפזוקה וטחשה לצורך תגיאפשר ל ויבמחתפים. הקונה משוין, ומהווים חלקים הבני

התאם מו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, ב'( ימוקוב וכדיגז, ב בזק, טל"כ,, חשמל)ונות חות של מערכות השושוות( עירוניים פילרים )גומח .19

 ת.שיאושרו ע"י הרשויו וחלתכניות הפית

 לתכנון ובניה ועדה המקומיתנה, הבמל בלפעוהמוכר  יע"גז שנבחרה ה ור חברתשאיבתכנון וה על פייהיה ספקת גז מרכזי לא י גז/מיקום צובר .20

 .שרד העבודהומ

 לשקיעות בריצוף זה. וםשתלבת" עלולים לגרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן מפילו דררים ואבם, מעיים על שבילבדים כבברכה נסיע .21

ומות החניה רוע מכמות מקלי לגבמכל וה, הרשויות ורן ו/או אישנורכי התכצמם בהתאם לקוט ומיפרויקמקומות החניה בפר יתכנו שינויים במס .22

 ה בממכר.לולהכ

 .מרתפי חניה תת קרקעייםפ"מ(, למני )גיז פחמגהמונעים ב יםלרכב כניסהאסורה ה .23

 ים./תפים במרתףשואו מ רטייםבשטחים פ פ"מ(,)ג בגז פחמימניהמופעל ו/או לאחסן כל מתקן ן איסור חמור להתקי בנוסף חל .24

כנון, וצי התלם לאיאבהתופיים, ס לוקהחשום וינויים בתהליך ריוש וייתכנו סטיותאינם סופיים דים, ומהצ לקיםוח, והחתפית המגרש, הלוגבו .25

 הרשויות. ביצוע ולדרישותה

ה כבר רהמאפשר בחיט המפר סעיפיו/או סעיפים מ עיףהתקדמה הבניה כך שסימת החוזה עם הרוכש חתר ספק במידה וטרם למען הס .26

זכות  וה ו/אשה ו/או דריענכל ט תהיה ל דעתו ולרוכש לאיקוויות בהתאם לשוך אחת האפשרחר מתבילן הקב בחירה. רפשלם, לא תתאושה

 ו החלפה בעקבות בחירת הקבלן.בחירה א

 ברנה ג[, ת8.12.2016 - 10ורה חיר למשתכן מהדב מ]מפרט מחיי 1ספח ג'אות המפרט להוראות נוררה של סתירה בין הבמק
 דין.וף לכל פבכות הנספח, ראהו
 

 לבין המפרט לעיל וראות"(לן:"הההרז )לכו/או המ ותטיקוגנה הדיןהוראות וזה ו/או הח רה בין הוראותבמקרה של סתיכן,  ומכ-
  .תגברנה ההוראות

 
  ____________________ 
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  זיכויים תבלאוט –' גנספח 

 

 יםית זיכובלאויכוז טר

 
 
 דותוחרות מיעה

  08.12.2016  - 10מהדורה  כןלמשת מחירהבינוי והשיכון,  שרדט המחייב של מבמפרם נדרשיהרק ך ואאלו הינם  וייםכיריכוז ז .1

 כוללים מע"מ.  להלן הנקוביםהמחירים  .2
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 : מקרא

 יחידה.  -יח'

  ר מרובע.מט -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 בודה. ע ר+שחו + חומרחומר לבן -פלטקומ

 אחד בודד. ט פרי -טריפ

 

 

 ין זיכוי בלבדחיר בגמ - הצרח בח,טנושא: ארונות מ
 

עיף ס
במפרט 

 המכר
 אורתי

 ומר/ח
 בודהע

 יח'
י וכר זימחי

 בש"ח יח'ל
 סה"כ כמות

3.3.1 
, וןליע/כולל ארון תחתון) נות המטבחלכלל ארוזיכוי 

 (,מטבחפוי מטבח, חי ברז מטבח,ור משטח עבודה, כי
 המכר. ר שבמפרטהתיאו ילפ

  --- 1,000 מ"א ומפלטק

3.3.3 
 ור אינטגרלי(, לפיכי . כוללכלליצה חדר רחצה )בן רחארו
 פרט המכר.במור שאהתי

 600 --- --- --- מפלטקו

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד -זריםקבועות שרברבות ואבי נושא:
 

 
 הערות:

 התקנה. ט+פרי יום זיכל המחירים כולליכ  .1

יף סע
 במפרט

 כרהמ
 תיאור

 חומר/
 העבוד

 יח'
כוי מחיר זי

 ש"ח ח' בלי
 "כסה כמות

   200 טפרי טומפלק .(ת, אמבטיה ומקלחריו)כ למיםללת סו 3.6
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 כויים/חיוביםבגין זימחיר  -קשורתתל/ משושא: חנ
 

סעיף 
מפרט ב

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 'יח
' יחמחיר ל

 בש"ח 
 כסה" כמות

3.7 
 

   72 טפרי מפלטקו כויזי –ה ר/ תקרר קינקודת מאו

3.7 
 

   125 ריטפ פלטקומ כוייז –ת תקע מאור יב

3.7 
 

   75 ריטפ קומפלט טלפון דת נקו

 
 
 :ורתשתק/למות החשלטבלאות ערה
 (, במפרט המכר.5טבלה ) 3.7ליות לאחר סעיף ערות כל.ראה ה1
 .יצועלזיכויים לפני בם מתייחסי שמל/תקשורתח וןמחירה . מחיר2
 

 

 
 
 

  ____________   ____________   ____________ 
 המוכרחתימת                    תאריך        קונהמת החתי    


