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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהוי  פרק א. 
 

 .(1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 .(2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 יה.נוח ןניין, מחסמיקום הדירה בב : 3סעיף               

 אור הדירה.ית  :4יף סע              
 חישוב שטחה.ואופן  ירהשטח הד  :5סעיף               

 (.6.1-6.8ואופן חישובם ) ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 (.ב-)א סטיות קבילות  :7סעיף               

 י אדריכל מתכנן הבנייה.פרט  :8סעיף               
 דס אחראי לתכנון השלד.י מהנפרט  :9סעיף               

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

 
 .(1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                
 .(2.1-2.19מר )והגין בניהי רמחו  :2 יףסע               
 מר ואביזרים.אור הדירה, חומרי הגית  :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 
 .הסכביתליית מתקן ל  :3.4סעיף 

 רשימת דלתות, חלונות ותריסים. ,(3בלה )ט  :3.5סעיף         
 (.3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   :3.6 סעיף        
 .(3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7סעיף         

 (.4.1-4.9)ום בדירה מתקני קירור/חימ  :4סעיף 
 .(5.1-5.3י כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )סידור  :5 סעיף
 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

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

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

 (.8.1-8.7) תיערכות תשתחיבור המבנה למ  :8סעיף 
 .וש משותףרכ  :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   
 ית.הב  דבר ניהולבות לטחהת לבסדרי ק : 9.5סעיף   
 ף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשות  :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

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

 .ייםיכות זולאבטפח ג'   סנ
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   גן - חדרים AB  ,5 דרים:מס' ח/מדגםדירה  באר שבע -שכונת הפארק שם האתר:

 202 דירה מס':  

 קרקע :מס' קומה  

 __ מס':מחסן   

 __ מס': חניה  

 H/17 :'מס בניין/מדגם  בניין  

 161 מגרש מס':  
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – דת(, התשל"לפי חוק המכר )דירו

 2015-הע"התשון , ותיק2008  –ס"ח ן התשו)תיק

 (ים שוניםיין חיובים וזיכובעני

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                             זת.      ין:בל   

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.
 

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

 .161 ש:מגר . 1 ':ת מסחלקו 38674 :גוש מס' 1.1   

 .605-0225284ם: ה במקוהתכנית החל 1.2   

 

 קעי ישראל.ת מקר: רשובעל הזכויות קרקע .2  

 : חכירה.הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 : רשות מקרקעי ישראל.שם המחכיר 2.1    

  : תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה"לן ה)ל :____מס' בבנין  __,__בקומה מס'  ____,דירה מס'  .3 

 

ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(,   –שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן  יחדר 2ם, הורי שינה אוכל, חדר נתפי, בחמט ,דר דיורח ה,יסכנ :בדירה .4

אה יצי) תרחבה מרוצפמרפסת שירות,  ,(מקלחת) ףחדר רחצה נוס, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(, יםפרוזדור

 .(חצרהמ שהגידירתי ) חסן, מוחצר (ורידר מחד
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   ירהשטח הד .5 

 והמחושב לפי כללים אלה: ,___ מ"ר :הואדירה שטח ה    

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

  –לעניין זה      

 ותף בינה לבין שטח מש ש,סת השממרפ לבין הדירהבין  וצה לה, לרבותה לבין מה שמחרריד בין הדיהמפקיר  –" ץחו קיר"    (1)     

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

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

 חיפוי.ו את היכלל הקירפני פוי אבן בקיר עם חי בלא גימור; ירפני הק –" וץר חים של קיצוניפניו החי" (2)     

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

 ; יםקיופעים והאופהמשטחים המש כל אופקי שלטל הי ההיבד לפחת בלשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)      

 המדרגות. ה מהלךנו עולמפלס  שממח יצורף להשט      

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

  תר(.)בקשה להי תקנות התכנון והבניה –)להלן  1970      

  ירה.אינו כלול בשטח הדשו, ק ב'בחל 9.4 ף: ראה סעיף הצמוד לדירהתולק ברכוש המששיעורו של הח (ה)     

 

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

 .אין :(1)סת שמש בשטחפרמ 6.1   

 חניה: 6.2   

  ,____: 'מס הורמקיה נח -   

 ,___: 'סורה ממקלא  חניה -   

 ;(מדתהמוצ ם החניהעם סימון מקו היהחנ ישטח)יש לצרף תכנית      

 (;מהחצר גישה) מ"ר __: (2)בשטחסן חמ 6.3    

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.4   

 ן.יא: חטשבדירה ד למוצמגג  6.5    

 לרבות צמדתוהמ רחצה כניתת אה)ר מ"ר _ __ :(4) ;פות ואחר'(לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצ טחבשירה מוצמדת לד רצח 6.6    

 ר'(;ואח מרוצפות בה/ותחרם וילשבי

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

 הדירה(. פתס רצפלממ הכמוניה תור תההמסתכן ומפלס רצפת )יכמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

 

 הערות לחישובי השטחים:    

 ווים המצולע הנוצר על ידי הקמרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך של ; שטחה ת לדירהיצונת חימרפס –" מרפסת שמש" .1   

 ים דירה הגובלשל קירות ההבנויים של המרפסת ועל פניהם החיצוניים ם של קירות החוץ או המעקים ם החיצונייים על פניההעובר    

 .פסתבמר    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, בחאו ורה בשלמות ו מקחשופה ו/א ,הכוונה "שמש מרפסת"מובהר כי      

 יע על שיש בה כדי להשפ להוהן מחוצה  הקרקע כלשהי הן בתחוםוחות ובכפוף לבנייה פיזית מה בבניין יחסית לשושנת הרלמיקו    

 .פסת לשמששיפת המרח    

 

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד אשר קיר קירות; כפת שטח התוסן בסוא בין קירות המחשטח הכל, הוא השטחו של מחסן .2   

 יכלל שטח הקיר במלואו.יהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רוחב של רק השטח שמתחת למחצית ה ללאחרת ייכ    

 

 ס"מ;  20  ביעוות החוץ בלקירמתחת אורטי תוספת שטח תיץ של המרתף בבין קירות החווא כלהשטח ה, הוא מרתףשטחו של  .3    

 כאשר קיר המרתף  צית הרוחב של הקיר;ייכלל רק השטח שמתחת למחת ריד בינו לבין חלק של דירה אחרכאשר קיר המרתף מפ    

 או.ייכלל שטח הקיר במלוגובל בשטח משותף     
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 המופיע במפרט המכר  חצרהבין שטח  5%עד  יה בשיעור שליה; תותר סטהקירות התומכים בהיקפ שטח את ,כולל רצחשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 :סטיות קבילות .7  

 לות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:הן סטיות קבי המפורטות להלןהסטיות    

  יה גדולה סטי לעניין שטחה של חצר תותרובין השטח למעשה; ואולם  6-ו 5סעיפים ב ח כמפורטבין שט 2% סטייה בשיעור של עד )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוידנות בתוכניות המכר ובין המסטיות במידות המצוי     

 לעיל. 6-, ו5עיפים מעט שטח חצר(, המפורטים בס)ל ים אחריםה ושטחהדירשטח מ 2%ל יעלו ע    

  ייה ממפרט זהקבילות ולא יראו אותן כסט הן סטיות זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%של עד  בשיעור טייהס ב()   

 .(ות, ארונותקבועות שרברב תריסים, דלתות,חלונות, , אריחים)אביזרים קרי:    

   

 כיס()ורה ברו א.ד כהן בע"מ :"(האדריכל)"להלן " ה להיתרבקשעורך ה םש .8

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 
 

 )יוסף כהן( א.ד כהן בע"מ   "(:המהנדס)להלן " שם האחראי לתכנון השלד .9

 08-6490730 :טלפון 

        
 , באר שבע31"ר שז שד' :כתובת 08-6490943 ס: פק

 yosi@adcohen.co.il :"לדוא 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.

 

 בבניין, בתנאי שלא ישנו את וחלקים אחרים חרותא ם בחלוקה פנימית של דירותהמוכר רשאי להכניס שינויי    * 

 .ףתשוברכוש המחים או שט הבניין יתזח   

 .הבניה מועד קבלת היתרלהתקפים  והתקנות, ליישראהתקן ה יהיו לפי דרישות כל המוצרים והמלאכות * 

     

 

 תיאור הבניין .1

 

. הנמצאים במגרש אחד (12,13,14,15,16,17,18בניינים הידועים בשם ) בניינים 7תוך ין מגורים רב משפחתי אחד מבנ  1.1  

  .בעתםשותף לארמל מרתף תת קרקעי מע נמצאים 12,13,14,15בניינים 

    גפי. ד רב אותף אחביל או בשלבים לפי החלטת החברה. הבניינים ירשמו כבית משים יבנו במקהבניינ                         

 

 גורים; למ דירות E,E1: 12 םדגמ 14,15,16נים בבניידירות למגורים;  D*,*1D: 15 מדגם 12,13 ניםבבניי    1.2              

 דירות למגורים;  G1: 9מדגם  18 ןיבבנידירות למגורים;  H: 10מדגם  17 ןבבניי

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(בניין דירותבכל 

 

 ם,חדר או מערכת חדרים שנועדו למגורי -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - דשל"( התדירות)מכר חוק לפי   )*( 

 ר.אחצורך  או לכל ,סקלע     
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 ל קומהשל כעודה הקומות בבניין ויי פירוט – 1טבלה מס'  1.3 

 

 12,13,14,15 מס' רתף מתחת לבנייניםת מקומ

 כינוי או תיאור
 קומה

ל תחת/מעקומות מ

 הס קומת הכניסלמפל

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 קומת מרתף
 

1- --- 

אות, מבומעברים, ות, , מיסעחניות לי:לכ

מאגר  .מחסנים חדרי מדרגות,מעליות, 

, (15בניין )בסמוך ל ותמשאבמים וחדר 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 והרשויות. המתכננים

 

ניין כב )בסמוך לביסה לרמפה כנר

יתכן ומערכות שונות (. 15

אחד ישרתו גם הממוקמות בבניין 

  בניין אחר/ים.
 

 , בכל בנייןD* ,*1D םדגמ 12,13 ס'מ בניינים

 רכינוי או תיאו
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 הקומת הכניס מפלסל

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ייןסה לבנקומת הכני

גן(, מבואת כניסה )לובי(, )דירות מגורים 

, מתקנים ומערכות מעלית, חדר מדרגות

 רשויות.מתכננים והפי דרישת הטכניות ל

 

 .ה לבניין גם מתוך המרתףיסכנ

 – ןעדו)מוחדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל  ,17ניין הנמצא בב

  הדיירים במתחם(.

 ,חניות :)לכל הבניינים(בפיתוח 

חים ת, שטרחבו ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין גז ) צובר מגוננים.

מתקנים לאצירת אשפה  .(17

 טמונה 

 

 1-3 םמגורית מווק
3 

 קומה( כל)ב

, חדר מבואה קומתית, מעליתים, ורמג

י ת טכניות לפערכו, מתקנים וממדרגות

 ישת המתכננים והרשויות.דר

--- 

 2 4 קומת מגורים

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 הקומת מגורים עליונ
 1 5 (טהאוז)פנ

מעלית, חדר ומתית, ה קמבואים, מגור

לפי מתקנים ומערכות טכניות  ,מדרגות

 ת.נים והרשויודרישת המתכנ

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

כניות )משותפות/ פרטיות(, לפי ומערכות ט

 הרשויות.דרישת המתכננים ו

--- 

 --- --- --- 6 וריםגסך הכל קומות למ

 .אשי(העליון )הרלא נכלל הגג  במניין הקומות 7 בבנייןות קומסך הכל 

 

 

 , בכל בנייןE ,1Eמדגם  14,15,16 מס' םבנייני

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע קומת הכניסה לבניין

כניסה )לובי(,  ואתבגן(, מ )דירות ריםמגו

 , מתקנים ומערכותמדרגות מעלית, חדר

 ים והרשויות.שת המתכנניות לפי דריטכנ

גם מתוך  14,15 ניםלבנייכניסה 

  .המרתף

 –דון )מועחדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל , 17מצא בבניין נה

  הדיירים במתחם(.

, חניות :)לכל הבניינים(בפיתוח 

ים , שטחבותרח ,מעבריםמיסעות, 

בניין בסמוך ל) גז וברמגוננים. צ

פה ת אש. מתקנים לאציר(17
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 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 טמונה 

 

 1-2 קומות מגורים
3 

 )בכל קומה(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

לפי ניות רכות טכ, מתקנים ומעמדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 2 3 קומת מגורים

חדר  מעלית,ית, קומתאה מבומגורים, 

י לפ יותטכנמערכות ם ו, מתקניתדרגומ

 ם והרשויות.מתכננירישת הד

--- 

 ונהרים עלימגו קומת
 1 4 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

פי , מתקנים ומערכות טכניות למדרגות

 ת.נים והרשויות המתכנדריש

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

ם ינתקריות, מות סולאחדר מדרגות, מערכ

לפי (, יותפרטותפות/ )משטכניות  ומערכות

 והרשויות. המתכננים דרישת

--- 

 --- --- --- 5 למגוריםכל קומות ה סך

 אשי(.במניין הקומות לא נכלל הגג העליון )הר 6  בבנייןסך הכל קומות 

 

  , בכל בנייןH מדגם 17מס'  ןבניי

 כינוי או תיאור
 קומה

ל קומות מתחת/מע

 סההכניקומת  למפלס

 ד()לבניין הקובעת 

 רותמספר די

 ומהבק
 הערות ושסוג השימ

 1 קרקע ןבנייקומת הכניסה ל

ים )דירת גן(, מבואת כניסה )לובי(, ורמג

 ,, מועדון דייריםמעלית, חדר מדרגות

תקנים ומערכות , (ניםנייבכל ה)משותף ל

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

 –מועדון )יירים חדר לרווחת הד

ל את כל רתישן זה, מצא בבניינה

  הדיירים במתחם(.

, יותנח (:נייניםלכל הב)ח יתופב

רחבות, שטחים  ,עבריםמיסעות, מ

בסמוך לבניין גז ) מגוננים. צובר

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 טמונה 

 

 1-4 יםמגור קומות
2 

 )בכל קומה(

מבואה קומתית, מעליות, חדר מגורים, 

ות לפי כנית טומערכו מתקנים ,מדרגות

 נים והרשויות.תכנדרישת המ

--- 

 נהליום עגוריקומת מ
 1 5 )פנטהאוז(

קומתית, מעלית, חדר אה מבומגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 וןעליגג 
 --- --- )ראשי(

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

י ות(, לפרטיפ /משותפותכניות )ומערכות ט

 הרשויות.כננים והמתדרישת 

--- 

 ת ומוכל קסך ה
 --- --- --- 6 םורילמג

 ות ל קומסך הכ
 במניין הקומות לא נכלל הגג העליון )הראשי(. 7 בבניין
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  בכל בניין, 1G גםמד 18 ן מס'בניי 

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(ניין עת לבובהק

פר דירות סמ

 בקומה
 הערות שימושהג סו

 2 קעקר לבנייןקומת הכניסה 

כניסה )לובי(,  גן(, מבואת ירותורים )דגמ

, מחסן, מתקנים מעלית, חדר מדרגות

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 

 .הרשויותו

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל , 17הנמצא בבניין 

  (.ם במתחםהדיירי

, תיונח ינים(:)לכל הבני בפיתוח

 שטחים רחבות, ,מיסעות, מעברים

ך לבניין מובס) גז ברצו ים.וננמג

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 טמונה 

 

 1-3 קומות מגורים
2 

 )בכל קומה(

חדר ות, ת, מעלימבואה קומתימגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 עליונה מת מגוריםוק
 1 4 האוז(נט)פ

, חדר ליתמבואה קומתית, מעמגורים, 

לפי  רכות טכניותומע , מתקניםמדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

תקנים ריות, מחדר מדרגות, מערכות סולא

ניות )משותפות/ פרטיות(, לפי מערכות טכו

 ת.דרישת המתכננים והרשויו

--- 

 מות סך הכל קו
 --- --- --- 5 יםלמגור

 סך הכל קומות 
 )הראשי(. הגג העליוןכלל ת לא נמוקוין הבמני 6 יןבבני

 

  :והבהרות הערות

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה יא הכניסה הקובעת ניסות היזו מהכלבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  (א)

 תר([. )בקשה להי  

 מתן שרות  לאפשר או קומם,ף לשנות מיאום דאו ייעו מתקניםלבטל  או המתכננים להוסיף או הנחיות התשיקול דעי זכאית לפהחברה  (ב)

אך זכויות הרוכש לא  מותקנות רכות אלום מעמחות בהו/או גוחדרים ו/או ארונות הקצאת לרבות  גם למבנים סמוכים, באמצעותם

 .תפגענה

 מקובלת ה שיטהבוכו' ו/או  ב'..ים, א', , ביני: קרקעגוןת בפועל עשוי להשתנות כומוהק י. כינוינלינו נומיבמפרט ה ותס' הקומכינוי מ (ג)

 .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'   

 ם()ראשיי חדרי מדרגות משותפים 1.4  

  גס הגלמפלועד  ףמרת קומתממפלס מקורה  12-15בבניינים : אפיון כל חדר מדרגות; 1 מספר חדרי המדרגות בכל בניין    

 . וןלגג העליע ועד מת קרקמקו 16-18העליון. בבניינים   

 : אין. ספיםרגות נוחדרי מד   

  תחנות; 7 :12,13 מס' יניםניבב :ליתמספר התחנות לכל מע; 1: מספר המעליות בכל בנייןיש;  מעליות: 1.5  

 תחנות. 5 :16,18' מס יניםבבני .תחנות 6 :14,15,17מס'  ניםבבניי  

 ין.: א)*(בתיקוד שגנון פמנ .6: כל בנייןם לכל מעלית בסעימספר נו   

 .אין מר:שועמדת  1.6  

 ו/או  דיירי הבניין נציגות ת, שהפעלתו תקבע ע"יקוד שבגנון פימעלית בעלת מנמובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   )*(                      

 .1969-תשכ"טין המקרקע  חוקז' ב 59לסעיף  תאםבה יהולחב' הנ        

 

 :(ניין)בכל ב רדות גמן ועבונייחומרי הב .2 

 .תו/או מתועשת ו/או משולב רגילה: שיטת הבניה; לפי תכנית מהנדס השלד שלד הבניין:         2.1

 ; השלד הנדסי מחישובפי : לעובי .םמיישים/טרוים מתועו/או בטון מזוין מאלמנט בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר          2.2

  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי: .1045 אל מס'ישר לפי תקן :תרמי בידוד                 

   .ניעת החלקהות התקן הישראלי למם לדרישקה בהתאריצוף בניין המגורים יהיה נגד החל  

  .1045מס'  אלישרי תקן לפי :בידוד תרמי; השלד מהנדס ובילפי חיש עובי: .וין: בטון מזרחומ :יתרצפה ותקרה קומת         2.3
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  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  סטי:בידוד אקו   

  .השלד לפי חישובי מהנדס עובי:. ים מבטון,שים מתועו אלמנט: בטון מזוין, אחומר גגות הבניין:          2.4

  .1045תקן ישראלי מס'  פיל :ד תרמידובי .היועץ לפי הנחיות איטום:שיפועי ניקוז ו   

 בדופן פנימית של קיר  כלול מתועש,ם מבא .ב רגילהשילומתועשת ב חוץ: קירות 2.5

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

 .הישראלי התקניםמכון  של וק"יהיו בעלי "תו תקן  יר ניםוקירות פעי תקרות בצ :בשיטה                 

 

 רות חוץ:גימור קי 2.6

 לפי התנאים בהיתר הבניה. הכלרמיקה. וגמאת קו/או חיפוי קשיח ד. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי ציפוי,/חיפוי 2.6.1 

 ; הבניה יתרבהתנאים לפי ה חריםים אחיפוי ולב עםשמ שכבות( 2: טיח )טיח חוץ 2.6.2 

 ת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית.לוקוח , גווןוגות סרשאי לשנ יהיה דריכל: האחיפוי אחר 2.6.3 

 או משולב, לפי ו/או בלוק תאי ו/בטון  לוקיאו בו/ מזוין : בטוןחומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 . 1חלק 1004וסטי הנדרש על פי ת"י האקהבידוד  יעורו את שיעניק מקרהץ ובכל השלד והיוע מהנדס נחיותה  

 .: בטון ו/או בלוק ו/או משולב, גובה לפי תכנון האדריכלחומר וגובה: (ככל שישות )מרפסן רדה ביקיר הפ 

 

 ראשי: מדרגותחדר  2.8

 גותמדרלחדרי ה וסטיוד האק, הבידנדסהמשובי הלפי חי עובי:: בטון מזוין או בנוי או משולב. חומר: קירות מעטפת 2.8.1 

 דין.ת כל וראווהמעלית יבוצע על פי ה

 ן"תו תק, בעל חיפוי בשיפולים+ צבע אקרילי בצבע אקרילי עד תקרה גימור, שכבות(,  2) : טיחחומר :פניםקירות ר מוגי 2.8.2 

 ירוק" מטעם מכון התקנים.

 התקנים. ון מכמטעם  ירוק" תקן בעל "תו דיסגימור  ,: טיחחומר: גימור תקרה. תקרהעד לגובה:   

רה או גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות נסו מאבןם יהיו יגורהמ בנייןרגות דמ: יםטודסופ מדרגות 2.8.3 

הכל ופסים מחוספסים כנגד החלקה,  אורך המדרגות והפודסטיםואמים לפולים תהתקנים הרלבנטיים, ובעלות שי

 . 2279לת"י  בהתאם

 .1142"י ם לתבהתא, ז יד(מאח בנוי או משולב )לרבותת או מתכ: יד אחזמ /מעקה 2.8.4 

   באמצעות חדר המדרגות.: )ראשי( גגה לעלי 2.8.5 

 

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

צלן, פוריט או גרנ קרמיקה גימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או: חומר: ומתיתמבואה ק גימור קירות פנים 

 ירוק"(  עד לתקרה.בעל תו תקן י )"ע אקרילבצטיח ובוצע יח יהחיפוי הקשפי הדלתות, מעל שקולגובה מ עד

 מונמכת לא יבוצע  תקרה רה שלמק)ב מלבין סינטטי )"בעל תו תקן ירוק"(: טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 ד חיצוני בלבד(.בתנור )צ בוע: פח צותות למערכונארדלתות  .פורצלן אבן נסורה או גרניט: ריצוףטיח מעל תקרה זו(. 

  :ןבכל בניי יתראש כניסה י(ובה )למבוא 2.10

הכניסה, מעל החיפוי  קוף דלתגובה משאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות עד ל: חומר: ימור קירות פניםג

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

 קורטיבית.רה דאו תק הנשקרת מאו ת/ויד מלבין סינטטי דוגמת פוליס צבע: טיח + חומר: תקרהגימור 

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

 י בלבד(.)צד חיצונ ע בתנור: פח צבוארונות למערכותדלתות  .למניעת החלקה

, בחזית 816ום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י יחזית אלומינלות ויהיו בע בנייןיסה להכנ הקרקע ליד דלתמוקמו בקומת ר יבות דואית

 ה לפי דרישת הרשות המקומית.ספר יהייצוב המהבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומואר, ע

: ר תקרהמוגיים. התקנ כון ו תקן ירוק" מטעם מבעל "ת טי,סינט ביןבמלצבוע ן בטו: יהחנ רותר קיגימו :עבודות גמר חניה מקורה 2.11

   במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.וע : בטון צבמרחו

 ,.משתלבת או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף תרצפ רמוגי: מקורה גימור רצפת חניה 

 .6.1.3יף פיתוח סעעבודות אה : רהא מקורצונית לגימור חניה חי 
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  :תףמשו חדרים לשימוש 2.12

 .(ל שיהיו)ככ חדר/ים טכניים 

ארונות חשמל,  ט גומחות,מע)לכון התקנים. " מטעם מתקן ירוק סיד, בעל "תודוגמת פולי סינטטימלבין צבע  : טיח +ותר קירגימו 

  לב,.ו/או משו ו/או תקרת משנה ינטטלבין סימבוע טיח צבו/או  נטטימלבין סיצבוע בטבעי בטון  :גימור תקרה. (מים וכו' 

 שולב.מ אופורצלן  ואיקה או טראצו קרמ ילק או אריחמוח : בטוןר רצפהמוגי 

 

  :הערות

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

   .החלקעת הלמני 2279ראלי שות התקן הישקה בהתאם לדריהחלה נגד היי ותפים(משה ובשטחים )בדירות בנייןבריצוף . 2

 

 אינטרקום ומחזיר בעלת פתיחה הנשלטת על ידי מערכת  וזיגוג( אלומיניוםמשולב במכלול המבואה ): יש, ןבנייכל ליסה דלת כנ 2.13

 .(3.7.8סעיף  אה)רום קר, כולל אינטשמן

ט מחדר (, למילוניההב ריתויות והדרישות הרשלפי  אלומיניום מזוגגאו  כת)מתית עפ"י תכנ .שי: יןיננוספת לב, דלת כניסה/ יציאה   

 .דרגות דרומי בקומת הקרקעמ

 דלתות אש, כולל מחזיר שמן. מדרגות:חדר  דלתות       2.14

 תכנוןי פל, וכמות מרחו ,אורית :מוש משותףדלתות וחלונות חדרים לשי .דלתות פח :(תשאבוכגון חדר מ) ים טכניים/דלתות חדר  

 .האדריכל 

   .אין  :יי קומתתות לובלד 2.15

 .: ישתפיםמשו וחלקים חדרים ,ים טכניים/חדר חניות, ,מדרגות, מבואות קומתיים , לובי, חדרןבנייכל לניסה כב, תאורה 2.16

 רה  דר המדרגות ולחצן מתוך הדיבח לה קבועהלתאורת לי מנגנון שבתהיו לחצן הדלקת אור בכל קומה, ום יריגומין בניכל ב               

  .מדרגותאור בחדר ה ת לקהדל               

  האדריכל.תכנון לפי  החיצוני בלבד(  בגוון תנור )בחלקםף צבוע בפח מכופ ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או חסן, פין התקנת מונה נפרד לכל מילואו לח ד,למונה נפר כל המחסניםחיבור הזנות החשמל של  :דירתייםים סנמחברה תאו    2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"י ך המחסןמשויליו א תיהדיר למונה

 ים לפי /ןייבנשל ה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף נההז : יש.למערכות אלקטרומכניות משותפותרה ולתאוחיבור חשמל    2.19

 ים בניין/ ו גםשרתיו בבניין ימוקמוו/או  יםים סמוכ/אך ימוקמו בבניין ן, תו הבנייות אשר ישררכות משותפ)יתכנו מע החלטת החברה  

 , בכפוף לאישור הרשויות השונות(.סמוכים

 

 וי(פרטי זיה –ירה )בנוסף לאמור בפרק א' ור הדתיא .3

 

 גובה הדירה*: 3.1 

 .(והבניהון התכננות בתק )כאמור' מ 2.50-מלא פחות : וף עד תחתית התקרהי הריצפנמ דירהגובה ה   

 מ'; 2.05 -מפחות : לא רופרוזדו גובה חדרי שרות  

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

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

 

 נימליהמירה בשטח הדיה גובה ה. בכל מקרקומיות ותקרות משנבליטות, הנמכות מ, ותמערכלמעט תחת קורות, הערה: * 

 קבוע על פי דין.ימלי הה המינהגוב מן תחפיות לא י התקנירה על פהקבוע לגבי חלקי ד  
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 המשמשים אותה.או  בדירה ובשטחים המוצמדים לה ת חדרים וגימוריםרשימ – 2טבלה מס'  3.2

 שלאחר טבלה זו(. הבהרות, /ערותיתר בה)ראה פרוט   
 

 (1)חומר קירות תיאור

 (2)ותקררות ותגמר קי
 (4)ויריחי חיפות אומיד

 מ(")בס

 (4)וי פוחי (3)ריצוף
 ם )בס"מ(מידות אריחי

 ריצוף
"א מחיר לזיכוי למ"ר/ מ
 בשקלים חדשים

 ותהער

 היסנכ
 .ךשוט בהערות בהמפר ראה אין (3)ה אר (2)ראה  (1) בטוןבטון, בלוקי  נפרד( לא )מתחם

 חדר דיור 
 נפרד(מתחם לא )

 .משךהה פרוט בהערות באר ןאי (3)ראה  (2)ה אר (1) ןווקי בט, בלבטון

 בח טמ
 )מתחם לא נפרד(

 (1) בטון, בלוקי בטון

 אין (3)ראה  (2)ראה 
בגובה  פוי יחדה משטח העבו רךאו לכל

. חתוןת רוןח אמשט מעל "מס 60-כ
 .()באם קיים ר חלוןאזו למעט

 רות בהמשך.ראה פרוט בהע
 --- (4)ה אר תחתוןרון טח אמעל משחיפוי 

 פינת אוכל
 )מתחם לא נפרד(

 .משךהה פרוט בהערות באר ןאי (3)ראה  (2)ראה  (1) ןובטון, בלוקי בט

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ה אר (2)ה אר (1) בטוןוקי לבן, בטו יםורפרוזד

 .בהמשךרות עהה פרוט באר אין (3) ראה (2)ראה  (1) וןבט בטון, בלוקי וריםחדר שינה ה

 הורים צהחר חדר
 (לחת)מק

 (1) בטון בטון, בלוקי

 לתדהמשקוף חיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2)ראה 
לי בעל יראק + צבע ומעל טיח ות.לפח

 תקנים.ן הטעם מכומק" ירו "תו תקן
 בהמשך. ראה פרוט בהערות  

 --- (4) ראה חיפוי קרמיקה

 .ערות בהמשךט בהראה פרו ןיא (3)ה אר (2)ראה  (1) י בטון, בלוקןוטב נהשי יחדר

 ד"ממ
 בטון מזוין 

 לפי הוראות הג"א
 .משךהערות בהרוט בראה פ ןאי (3)ראה  לפי מפרט הג"א

 כלליצה רח חדר
 (טיהבמ)א

 (1) בטון, בלוקי בטון

הדלת וף משקלגובה קירות חיפוי  אין (3)ראה  (2)ראה 
 ילי בעל+ צבע אקר חיל טומעפחות. ל

 .יםנמכון התק םמטע קן ירוק"ו ת"ת
 --- (4)ראה  י קרמיקהפוחי ך.בהמש  תראה פרוט בהערו 

 ףנוסחדר רחצה 
 )מקלחת(

 (1) ןבטו בטון, בלוקי

 לתהדמשקוף חיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2)ראה 
 בע אקרילי בעלומעל טיח + צ ות.לפח

 תקנים.ון המטעם מכ תו תקן ירוק""
 בהמשך.  ותערהט ברופ האר 

 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה

 .רות בהמשךעהב טורראה פ אין (3) ראה (2)ה רא (1) י בטוןבלוק בטון, ת שירותספמר

 .2.6י/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף פוחי אין (3)ראה  2.6יף סע ראה (1) בטוןבלוקי בטון,  וצפתרחבה מר
 .שךמהת בוערבהט רוגם פה רא

 3.4ראה סעיף  אין אין (2)ראה  (1) בטוןבלוקי , בטון יסהכבר תומס

 (1) וקי בטון, בלבטון מחסן דירתי 
 ות צבערמור קייגטיח. 

 ימור תקרה סידג לי.קריא
 טטי. ינס

 גרניט פורצלן

ות מחסן לפי החלטת קיר עובי אין
חברה ג הממצ דריכל/המהנדס.הא

 נההקות ירבחל
 

 לטבלה: והבהרותהערות 

 ים ת הפנניתן שמעטפ ככל שיהיו כאלה -מתועשים למחצה /)בדופן פנים של קירות מתועשים בלוק תאיטון/בלוקי ן/בבטו :רותחומר קי (1)

. בידוד 1045וונטית לרבות בת"י מלוחות גבס, בלוקי גבס או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרל הויעש היהתאלו של קירות 

ייבנו בחדרי רחצה  ת(: יהיו מ: בטון/ בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי גבס.יפנימ וקהנים )חלפה(. קירות ני מגוריםתרמי של בניי

 בטון".  היצרן או בלוקיי ע"ם" ילמ ידים"עמהמוגדרים  וקיםלבמהקירות 

או שת ועיטה מתצעו בשיבו החוץירות באם ק בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. .ונטייםודרישות התקנים הרלו : טיחגמר קירות (2) 

 יעשו מלוחות גבס. עשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלוומת

 ים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. נפ רותיוק קרותכל צבעי הת ן.: לבןגווצביעה בצבע אקרילי.   

  .בןל גוון: ה.ומר דומח או פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  . : טיחמר תקרותג

 .)בתחום ללא חיפוי(: צבע אקרילירחצה  יחדררות בקי גמר

 , R-9התנגדות להחלקה דרגת תקינה והחקיקה הרלוונטיות ובהת שוודרי ה,החלקהתנגדות ל 2279סוג א'. העומד בדרישות ת"י  :ריצוף (3) 

 חת פחות שאל ת/גווניםדוגמאו 3 -וף ויצסדרות של ר 4לבחירה מבין ונה לכל מידת אריח יוצגו לקפורצלן. גרניט מסוג  אריחים  

 רים חלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדהה יעתת מנדרג ס"מ. 33/33 - ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות ניטרלי.  -מהן היא בגוון בהיר   

   .פתמרוצ רחבהו שירות, מרפסת צהחדרי רחט מעבכל הדירה לאלו.   



 

 

 

 

 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 31  ךומת 12 'עמ 18.04.2021תאריך:  / AB רה מדגם / די ןג, חדרים 5 / 161מגרש  /רט מכר למשתכן / מפ באר שבע -ת הפארקנגב / שכונוני הפרץ ב / הבניה לאיכות מסד
 

  הרת הספק(ה )עפ"י אישור והצתן לאספקני אינו  ס"מ 45/45 תלריצוף במידו חה ואריבמיד  

 :להלןיה חייב להציע לקונה סדרה נוספת או מידות אריח חלופי כמפורט יהם אול  לות איח במידוהמוכר יהיה פטור מהצגת אר

   :א להחלטת המוכר( ין החלופות ההבחירה בי)  

 מ.ס" 60/60ס"מ,  33/33 ידות האריחים:מנוסף לב  אריח במידות חלופיות  א.

 סדרות של ריצוף 5וכר יציג לקונה, לכל הפחות, המ, אריחדת מי לכל לומרועד לריצוף, כלכל מידת אריח המי  צוףנוספת של רי סדרה  ב.  

  יר ניטרלי;ד מהם בגוון בהחפחות אל ים, בשימוש בדירות מגור  יחיםנפוצים ושכגוונים וגמאות/ם לדואמיים התגוונ/מאותדוג 3-ו       

  התנגדות להחלקה,  2279 "ית ישותבדר דמהעו ס"מ, 33/33 -במידות כ. סוג א': ותשר מרפסתו רחצה דריוף בחריצ -  

 יט טרצו, שיש, גרנ, אריחים מסוג R-11מקלחת וברצפת תא R-10  חלקהת להותנגדרגת הודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובד  

  יטרלי.נ - בהירון וגבלפחות שאחת מהן היא דוגמאות/גוונים  3 -ת של ריצוף ורוסד 4בין לבחירה מ וצגו לקונהרצלן. לכל מידת אריח יופ  

 ג החברה או צישתמידה, דוגמא/גוון/שה מאחת מעכש תהרו בחירתדרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.    

  ידה. הספק, שיבחר על  

וון ת מהן היא בגות לפחות שאחאגמדו 3 -ווף סדרות של ריצ 4לבחירה מבין , ס"מ 33/33 -כ דותבמיסוג א'.  :ברחבה מרוצפתריצוף  -

תעשה  בחירת הרוכש ם.וף לגשוף חשלריצ חותהפינה ה שארגת ההחלקרת שיפועי ניקוז, ובדהמתאימים בגודלם ליציניטרלי.  -בהיר 

 ך בשיפולים(.וי קשיח, אין צורופה בחיפץ מחהחו קיר ות שבהם)במקומ הספק, שיבחר על ידה.בחר שתציג החברה או ממ

 במידות. רלייטנ – שאחת מהן היא בגוון בהיר דוגמאות/גוונים 3מבין לפחות  ת הרוכש. לבחיר-א'. קרמיקה ג סו :חדרי רחצה יחיפו (4) 

  ה.על ידספק, שיבחר שתציג החברה או ההרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  חירתבס"מ.  30/60,ס"מ  25/33

צבע עד לתקרה טיח+ וי ומעל החיפ. עד גובה קו משקוף הדלת מהמחירנה ללא שינוי קוה חירתלב דותבמיות בקרמיקה י קיר)חיפו  

ללא כל ס"מ  33/33 ,ס"מ 20/50 המידות דומות למפרט וכן במידות נוספות אריחים היה רשאי להציעי מוכרנה הוהק כמתבהס (.אקרילי

ה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפות קרמיק ידוד אקוסטי וחיפויסגירה מובנית כולל בגלויה תבוצע  נרתלצ ה.ירדר המחיי בושינ

 עבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.וונטיים למניעת מרישות התקנים הרלפי דן ולית כל דלפי הוראו יאטמו באזורים רטוביםזים והנק

 דוגמאות/גוונים שאחת 3חות בחירה מבין לפס"מ,  20/20 -ו/או כס"מ,  10/20 -במידות כ, 'א וגס – יקהקרמפוי קירות יח: מטבחחיפוי ב  

ס"מ לפחות לכל אורך  60בגובה    דה.שיבחר על י הספק,או  חברההשתציג ממבחר רוכש תעשה רלי. בחירת היטנ – מהן היא בגוון בהיר

יפוי הסף העליון של החורי התנור וסביבו בקו ות תואם מאחי קירויפח BI ידתביחנו שר התנור אימשטח העבודה )מעל ארון תחתון.  כא

  .אקריליטיח + צבע ירות: מעל החיפוי ובקף(. מ' מעל הריצו 1.50קרמי ועד הרצפה )גובה ה

 בודדהח אריה טחש. קבלן/זםהי פי בחירתאו טראצו ל גרניט פורצלן ריצוף ס"מ, 33/33 -במידות כסוג א'. : שנרכש()ככל  ריצוף במחסן (5) 

 מ"ר . 0.20 -עד כ

 

  הערות: 

 ר וות לבחשרולא תינתן האפ בחר של ספק אחדק ממפק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורעת סלמני –בחירת הרוכש/דייר  

 ו ע"י החברה.שונים, גם מאלו שנבחרמוצרים שונים מספקים  

עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת ב לומיניום משולה אמעק( יהנהב יתרבה א נקבע אחרתעיצוב מעקות המרפסות )באם ל – מעקה

 "מעקים ומסעדים". 1142י הנחיות ת"י ית ולפהחז

 .ס"מ 2 -עד כ וכיםם סמחלליבין ל ת שרות,רפסומ ד"צה, ממחדרי רח ה לדירה,בכניס – מפלסיםי רשהפ 

 האדריכל. תכנוןלפי  ,ב(רוח/גובה ס"מ 20ד )ע נותתקב רמותה הגוב )מדרגה( עד מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 בלה.גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בט  - ותחיפוי קיר 

 לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCום או לומינייל אפרופמפינות יבוצעו  –בחיפוי פרופיל פינות 

 טבעי, ן היא חומראבשה בון...יש להביא בחש (,2חלק  5566מתוך ת"י ) -שותף/פרטי(המ שטחב נוקיותל ש)ככטבעית אבן  אריחי 

משמשים במערכת או האריחים הגוון הלוחות , ..זה. בתקן מרף נאבנוס. גוון ומרקםגידים והבדלי  מים,עלולים להיות בו ניש

 .ם למטרות תחזוקהת או האריחים הנשמריפה לבין הלוחוברצם שחיריאו הת אוחון הלגוון בישוני ב יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 

 ה.רוף בדייצי החברה ע"ג הרו/או הברקה ע" יטושלמניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ל - הברקהליטוש/ 

  או/ו פלדה אוו/ וןאו בט/( עץ ול ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנית המכרככ) – , קורה/ותרגולהפ 

 ב, ולמש 

 רכותבח, ארונות למען מטבשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארו עטלמות, ס"מ לפח 7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 )גרונג(.פינות  א קיטוםפולים, ללושי יפויחניים. ואזורים טכ 
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  לפחות. מ"מ 3של  וגות(ן אריחים )פוח בימרו עצויבנדרש , הוקרמיק טבעיתבאבן נים לריצוף לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 לפחות.מ"מ  1לריצוף טראצו  

 

 ך אחרמכר זה  או במסמ כך בטבלה, במפרט וייןאם צבעל רק פולעיל יותקנו ב תייחסות בהערותיש ה)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 ארונות: 3.3

 ,טוחה של הכיורתקנה שחיתוך פתח המתאים לה פים, תושבת לכיור,תות, מגירות, מדלדל וליכ הארון ון:ארון מטבח תחת  3.3.1 

 למדיח כלים.  הכנהה(, תמל להצונקודת חשלבישול ודת גז פתח, נק לל:)כו הכנה לכיריים מובנות

 . MDFד )סנדוויץ'( או הארון עץ מעובקי חל ראש .יקטץ דמע גב הארון יהיהגוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד )סנדוויץ'(, ו                    

 מעל    פחותלמ ס" 90 -כ העבודה יהיהון של משטח עליסף  ס"מ לפחות. גובה  60-כות, יהיה זית הדלתכולל ח,  עומק הארון  

 ון.    הארית תחת לת שיבורט ד למים למניעתס"מ ובחיפוי עמי 10-בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כ. ף הרצפהס           

 עומקו. ו ולכלות לכל גובהלפח ס"מ 60רות ברוחב יהארון יכלול יחידת מג           

                    5. לבחירת הרוכש מתוך קהיירמופציפוי חיצוני:  ת.תכמ ת:וידי". תרונות פינהנו "פיותק ןשל הארו פינהות הביחיד

 וגמר מי פניוי ציפעל ידי החברה.  או הספק/ים שיבחר/ו/ו ע"י החברה ווצגשי (ירלטני הירד בם אחד לבן ואחגוונים לפחות )מה

 ;ראה הערה בהמשך :ן*והאר ךאור ותמיד(1)גוון לבן. ו/או מלמין ב הקיימפור: מדפים                   

    ראה נספח ג' מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון:  

     

מאבן  ס"מ 2-מבעובי לא פחות  ת הקונה משטח עבודהחירלב : תיאור:אורכוכל לו ןותחתבח מט על ארוןבודה ממשטח ע

עם שוליים (, לפי העניין  1,2 םחלקי) 4440 דרישות ת"יל עונהו שווה ערך(, הסר אפולימרית )כדוגמת אבן קיטבעית או 

ט יותקן קנ משטחף ההיקב ר.וכי של וחהנה שטתאם להתקהמשטח יוס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפם.  2בהבלטה של 

טח ככל בחזית המשיבוד עם ע י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאהקונה רמוכר )וגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י העליון מ

 בגין אי ביצוע זה(.  תן זיכוי. לא יינקף המשטחל הים בכיל אף מדרש כולהנ

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3רה/המוכר תציג בפני הקונה ו. בחבים שיבחר/ו על ידע"י המוכר ו/או הספק/ מאות שיוצגודוג  ווןגמך ומת ונההק לבחירת גוון:  

  בודד אחד(. ו בהדבקה ולא לוחשיש/אבן קיסר יהיות הלוח .(יטרליר נאלו יהיה בהי )אחד מגוונים  פחותגוונים ל   

   

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

 מ"א ארון מטבח עליון. במקרה זה לא   2 -מ"א ארון מטבח תחתון ב 1 היה רשאי להמיר עדכר יהמו חדרים ומעלה: 4.5ות דירב  

 יותר ארון מטבח עליון פינתי.  

 וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון.מבנה   

 לכל אורכו. אחד מדף חות. הארון יכלול לפחותס"מ לפ 30ס"מ לפחות ועומקו  75גובהו של הארון העליון   

 

   כיור שולחני הכולל מונחאו  תלויעץ סנדוויץ' או טרספה, העשוי תחתון  וןרא )כללי(, רחצה בחדר(: ןארונות אחרים )ציי 3.3.3 

 פחות. "מ לס 80 אורך  מידות: .ירוסטהדלת/ות וצירי נות, /רבות מגרהלי( או שיש, לקוורץ )אינטגרניאו או  מחרס   

 לפי החלטת  ון:וג י יצרן הארון.לפמלמין ו/או  קהייפורמ: פנימיציפוי . קהייפורמ: ניצוחיפוי יצ     

 החברה.     

    ראה נספח ג' הרחצה:ד ארון י בעמחיר לזיכו
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              :הערות

רך באו פעמיים  מחושבת תקיימש כלורך הקיר )פינה כאורך. המדידה לא מטר 0.6ח מטב תחתוןארון  רךאו תדידמ  (1)

יכללו באורך  הארונות שולבים בתוךמה( מקרר )למעט "ביים וכיומדיח, תנור, כירדים להמיוע (. חלליםהארון

   זה. ראוימתה יסטייחשבו כ , לאהמטבח ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. נותהארו

בח ונות המטקיר שבגב ארוב תכןלקחת בחשבון כי י הקונה עצמי, עלבח וביצוע ארונות המטיכוי עבור של ז במקרה (2)

 אלו לצורך תחזוקה.ה לפתח/ים אפשר גישים. יש למשותפ יםלקולטן/ פתח/י גישה קיימים

 ונה.טת הקחתון הינם להחלתן ארוב יםמובנ, תנור וכו' תכנון הארון לצורך התקנה של מדיח           (3)

במקומות  ם,דלתות ומדפי לרבות ,וותלמשב המטבח ארון תק אלספ כרהמו על ,להתקינם אלש הקונה החליט -

וז למדיח תחת של מים וניק כנות הנדרשותחללים( ולרבות הה נים )ללאיים המובהחשמל יםתקנת הכלשיועדו לה

 את הרוכש. החבע ובמועד שהחברה תנרה תקלוח זמנים שהחבהי ל פע תוחירוה לדווח על בבאחריות הקונהכיור. 

 

 

 כביסה:לתליית  מיתקנים 3.4

 סה.יית הכביגישה ישירה למתקן תליר חוץ אשר ממנו תהיה בקח תפ

ל לי שבאורך מינימ חבלי כביסה פלסטיק, 5כולל גלגלות,  ניצבים נים(ממתכת )מגולוו מוטות 2: )קטנה( ביסהת כליין לתמיתק 

 .ה"כר סמט 8 -של לא פחות מ ה באורךכולל חבלי כביס "מס 120ך מינימלי של ורבאמם או מתקן מתרו ,מס" 160 

 קן ממתכת לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מת ךווה ערמתקן ש) רבחצערך  שווה שר שיותקן מתקןלדירות הגן: אפ 

  5ול לפחות לכמקובע לקיר. המתקן יציב ו. המתקן יהיה יהבנהמ ותיתבחז ושאינו נצפה מגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע 

 יחה.ים למתיתנונ UVנת כותיים, עמידים לקריס"מ. החבלים יהיו אי 160של ימאלי באורך מינ ביסהי כחבל 

 5100העומד בתקן ישראלי  ר עמיד: מחומתיאור: )ככל שמתוכנן( תור כביסהסמ 

טי יית פרילהיווצר הפרעה לתל ים, במקרה זה עלולה/המזגןידת העיבוי של חי גם קןותן ויכר הכביסה ית: בחלל מסתוהערה

  .מחייבפחות מהכתוב במפרט ה לא אך כביסה גדולים 

 

 

 

   )מידות בס"מ(  היסים בדירנות ותרות, חלותימת דלשר – 3ס' טבלה מ 3.5

דות המעברים ה, מיפתיחה. בכל מקרה וןבכיוה ותיחחים, בסוג הפ: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתההער 

 ת בהמשך.הערות נוספו בניה. ראה גםהתכנון וה א יפחת מהנדרש בתקנותנות לת ושטח החלום בדלתוהחופשיי 

 םתריסי חלונות דלתות  ---

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 )גובה/ רוחב( 

)עץ  מרחו
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

)ציר סוג פתיחה 
נגרר/  /כע"כ(

 אחר(

מידת ו תכמו
 הפתח 

 רוחב( בה/ו)ג

חומר )עץ 
 /יוםאלומינ

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת גסו
כ/ )ציר/כע"

 (אחר/סינגרר/כ

כמות ומידת 
 הפתח 

 (בוחר בה/ו)ג

ץ/ ער )מוח
יום/ ניאלומ

 (חרמתכת/ א
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
 /כ.ע.כ/נגרר

 כיס/חשמלי/אחר(

 כניסה

1 

 רגילהר צי טחוןה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 יורחדר ד

1 

 ומ' מזוגגלא
 רינה,טיו

 .כנגרר כ.ע

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' אלומ'
 מלישח גלילה

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

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ וגג' מזאלומ

1 

 דניגלילה י מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

ינה שחדר 
 1ורים ה

1 

 הציר רגיל עץ

1 

 .ע.כר כרגנ ' מזוגגמואל

1 

 ניילה ידלג אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ
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 םתריסי חלונות דלתות  ---

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 )גובה/ רוחב( 

)עץ  מרחו
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

)ציר סוג פתיחה 
נגרר/  /כע"כ(

 אחר(

מידת ו תכמו
 הפתח 

 רוחב( בה/ו)ג

חומר )עץ 
 /יוםאלומינ

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת גסו
כ/ )ציר/כע"

 (אחר/סינגרר/כ

כמות ומידת 
 הפתח 

 (בוחר בה/ו)ג

ץ/ ער )מוח
יום/ ניאלומ

 (חרמתכת/ א
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
 /כ.ע.כ/נגרר

 כיס/חשמלי/אחר(

  ממ"ד
)משמש 
 כחדר 

 (2שינה 

1 
פלדה לפי 

 הג"א 
ציר )רגילה(. 

 תיחה חוץפ

1 

 אלומ' מזוגג

לה או ציר רגי
 כ.ע.כ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 ומ'לא אלומ'
נגרר כ.ע.כ או 

  נגרר לכיס
 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

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

--- --- 

 3שינה ר חד

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 גגומ' מזולא

1 

 ינידגלילה  'אלומ 'אלומ

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

ח. רחצה 
 הורים

1 
 עץ  + 

  ר או-צוצוהר/
 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 45/75-כ 70/210 -כ

 הח. רחצ
 יכלל

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 מזוגגאלומ' 

 נטוי
 +(פ)קי
 עובקחלק 

 תחתון

--- 

--- --- --- 

 --- 25/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- כניאוורור מ

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

ח. רחצה 
 סףנו

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ר רגילהיצ

--- 

 --- ור מכנירואו

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210 -כ

ת פסמר
 שירות

1 

 ציר רגילה עץ

--- 

--- --- 

1 

 .ככ.ענגרר  מ'אלו מ'אלו

 155/85-כ --- 80/210 -כ

תי מחסן דיר
 צמוד

 פח 1
לפי החלטת 

 החברה
 הרגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 75/200 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ותערה

 הרכישה(. להסכםצורף ה או במסמך אחר שפרט מכר זבטבלה, במ יןוצאם בפועל רק )הקיים ב

ת עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתיהדלתות תהיינה  ובפתיחה רגילה, 23בהתאם לתקן ישראלי מס' ודות בתות ללד =עץ  דלת .א

סב  ,נטוי(פלת )= פתיחה משתקיפ  פתיחה,וג = סרגילה ציר , וםהאלומיני הנחיות יועץלפי  פרופיל:ג סו = אלומיניום,אלומ'  .ס"מ. 7 בהבגו דלתה

: םיסיתר ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה ר, ו לתוך גומחה )כיס( בקי= כנף נגררת על כנף ו/אניגרר כ.ע.כ ת, + משתפלה= רגיל ()דרייקיפנטוי 

= גלילה  .גברתמה מויבין השלבים לאט ומיאטם ג ף כוללוקצתן מאוריוי פוליילבמלפי הנחיות היצרן(,  וביבע)עשויים פח אלומיניום  יםיסתרה שלבי

  . בחדר דיור(לגלילה החשמלית,  )גיבוי ידני אחד, ו חשמליה, באמצעות רצועה ו/אללפי מעכ נגלל ריסת

 /כ הדלתותלסה"אים בדירה תת ובלבד שהכמות הכללית בטבלה םישל אחד מחדר רבתיאולהופיע ת לויכו ריםחד , משותפים לשנידלתות/חלונות .ב

 .ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר 3עד  ל רצפהמעבהו יוג דלתות פניםשולי תכן ובטבלה. ימצוינות חלונות ה

 המורכבים משני לוחות, ןהתק תולפי דריש רגיל/בטיחותי( Double Glazing) כפול זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד( טרינותיו /ותונחל .ג

ו החלונות ורכיביהם יהיו בעלי ת. לפי תכנון(אחר  או מ"מ 6עובי של עם מרווח אויר בת, חולפמ"מ  4 ביג בעו)זיגו םיהינאוויר ב ווחמר םזכוכית ע
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 ידינו על ת יותקה ונעילה. החלונותיחפ י, ידיות מובנות, מנגנונליםלגג צירים, ,EPDMלם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי תקן ואביזרים מקוריים, ובכל

 לכל במסילות :רשתות .י הנחיות פקוד העורףפלפלדה, ם עם כנף/יום מזוגג ילומינסוג איהיה חלון ממ"ד מב היצרן. םורשה מטעין ממתק

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,תונוהחל

יותקן חלון, בתריס או  ת הסגורהשרו רפסתלמם פונה מטבח באבחדרים סניטריים וב ,תבחדר שרו לקיר חיצוני וגגתמזת ו דלו/און בהעדר חל .ד

 .כיסוי()לרפות רפפת  נימכור אוור

גוג קבוע זיב לביםמשום היתכן פתחי יועץ האלומיניום. ו/או תכנון האדריכלגוון, עפ"י  סוג פרופיל, .עשויים אלומיניום ריסיםלונות והתחות הגרמס .ה

 .או קירות מסך/ו ,םמחסוהמשמש כמעקה/

  יכל.האדר תירבח"( עפ"י )"חלבמומה שקופה או עית חותבטיוכית כזתותקן  ,(נות)באם יש חלוה רחצבחדרי  .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה תכנוןאו רפפות קבועות, לפי /ו ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלת ( יעשה באמצעות חלוןככל שנרכש מחסן) המחסן ורראוו .ז

ת מערכו ,(יתופסקטל)פנורמית/ ת הצצהעיניוסף, סגר בטחון פנימי נ  5044ראל תואמת לתקן יש ,יתרב בריח דלת פלדה )ביטחון(. הדלת כניס .ח

מ"מ  1.25י של בעובנת מגולוומשקוף בניה מפלדה  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף ,נעה ו"רוזטות"ידית ם, מגן צילינדר, צירי

 חירת המוכר.בתנור. גמר לגוון לפי ב העביף יהיו בחיפוי ויניל או צקולפחות. כנף הדלת והמש

  בטחון/אש.קרקע יתכן ויותקנו דלתות הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת  לפי .החברהת בחירגוון לפי  וניל,  פויצי דלת ממ"ד .ט

ר שווה ערך בכל היבט חי אם מילוי פלקסבורד ו/או מילושתי לוחות מודבקים על מסגרת עשויה מתהיה ע כנף הדלת פנים: מכלולי דלתות .י

המתאים  צוני מתועשציפוי חיצבע או פורמייקה או גמר קוף הדלת. אם לסוג משנו בהתאחר. צירים יותק יים,חוזק, אקוסטיקה, ק –ודי תפק

אלי ריש בהתאם לתקןהדלת יהיה  משקוף. צדדים לפחות 3-קנט( מצופה בהדלת )קף כנף בהי .ידיות מתכת משני הצדדים , עםלעמידות במים

 בחדרי אמבטיה / מקלחת נתו יהיה עמיד למים. ף לאחר התקהמשקו .אטימה יכולל פס לדלתבגמר תואם ולימרי או עץ הלבשות פ בעל 23מס' 

ות גוונים לפח 3יוצגו לו מתוך מגוון דוגמאות שת הרוכש מתוך לבחיר גוון:  אור, מזוגג בכנף הדלת.-מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

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

 בנוסף, ., אין לקבוע סורג קבועאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהפתח בממ"ד וב -חילוץ פתח .יא

 וג הפתיחה וכיון הפתיחה.סוג החלון/תריס, לרבות ס תח,וץ יתכנו שינויים במידות הפ"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוכרז עבפתח שי

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  רת,נגר/מרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפתחתלת כניסה לד :ורףפיקוד העדרישות  לפי .יב

 בקוטרים שונים,ן  פתחי אוורור מעוגלים כג וכיס. חלון אלומיניום + זיגוכנף אחת או שתיים, הנגררות ל ן פלדהרה. חלוס"מ מעל מפלס הדי

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  העורף(, פיקודלפי הנחיות )סינון אויר  מערכת התקנת נים לפרוק., וניתאות פלדה )פלנצ'(דיסקחסומים ב

תו תקינהרי שמתקן הסינון,  החברע"י היודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  ות היצרן.פי מידמערכת להפרעה מקומית. מידות ה

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  הגורמיםבדיקת תקינות ואטימות נוספת ע"י כש, יחייב ע"י הרוקו רויפן לכפיקוד העורף,  ע"י אושרוונבדקו והתקנתו 

יגבר הביצוע בפועל  לפועו במפרט המכר לבין הביצוע בבין המצוין בתוכניות המכר ו/אסתירה קרה של למניעת ספק יודגש כי בכל מ העורף.

 העורף.קוד ם הנחיות מעודכנות של פיהתוא

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ו משוערות בס"מ,בניה , הינן מידות 3מס' טבלה המפורטות במידות ה – מידות .יג

 מסך רותתות/ חלונות/ויטרינות/קישל מלבני דל ,ים למיניהםייקפפרופילים המשקופים ות וכן  נים סמויים ו/או מסגרות סמויון: מלבכגומים משלי

  בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש אלו  לפתחים ממידות/שטח,לא יפחת  יםפתחים המתקבלקרה גודל הבכל מ .)לפי הענין(

  

 

 

 

 סניטרים בדירה םה וכליברואי תמתקנ – 4טבלה מס'  3.6 

 רות לאחר טבלה זו(העגם )ראה   
 

 מיתקן
 םמיקו

 ה כללירחצחדר  וסףנרחצה  חדר רחצה הורים חדר מטבח
 מרפסת 

 תשירו
 חרא

 חור מטביכ
 ודדת/כפולה(ב)
 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 
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 מיתקן
 םמיקו

 ה כללירחצחדר  וסףנרחצה  חדר רחצה הורים חדר מטבח
 מרפסת 

 תשירו
 חרא

 כיור רחצה

דות מי
 בס"מ()

 --- --- רוןאמשולב ב 40/50 -כ 40/50 -כ ---

 --- --- 3.3.3עיף ראה ס א' א' --- סוג

 --- --- יןא הרא הרא --- ₪ זיכוי 

 יור לנטילת ידייםכ

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ---  ₪זיכוי 

רגז וא אסלה
 )ב'(שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- לפי מידות היצרן רןצפי מידות היל צרןהי תפי מידול ---

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- ₪ וי כזי

 אמבט/ 

 חתמקל

מידות 
 )בס"מ(

--- 
הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך
הוראות כל לפי 

 דין ראה בהמשך
 170/70 -כ

 (המבטי)א
--- --- 

 --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 וף משופעצרי

 )מקלחת(
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- --- ₪  זיכוי

קרים למים  להסול
מהקיר  כיור,מים לח/

 או מהמשטח

 --- --- מערבל פרח מערבל פרח ערבלמ פרח רבלעמ פרח דגם 

 --- --- א' א' א' א' סוג

 --- --- פח ג'ראה נס ג' ספחראה נ 'ג ספחראה נ אין ₪ זיכוי 

מבטיה אסוללה ל
 םלמים קרים וחמי

 --- --- )ה(סוללה --- --- --- דגם

 --- --- א' --- --- --- וגס

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

וללה למקלחת ס
 למים קרים וחמים

 --- דגם
אינטרפוץ דרך )-רב

 )ה( (3דרך 

דרך -רב
 אינטרפוץ דרך)

 )ה( (3
--- --- --- 

 --- --- --- א' א' --- סוג

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

 --- יש --- --- --- --- יסה ולניקוזונת כבם מכמיחיבור 

 לשרוול יתופן חיצונבד 4תח "פ
, מייבש כביסהמ  םפליטת אדי

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים

 בניקוז כיור תמשולבה נכהה)
 (המטבח

 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- אין ז ניל()בר ררנק' מים למק
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 מיתקן
 םמיקו

 ה כללירחצחדר  וסףנרחצה  חדר רחצה הורים חדר מטבח
 מרפסת 

 תשירו
 חרא

 --- --- --- --- --- 1 נה(ישול )הכנקודת גז לב

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( מים ודת גז לחימוםקנ

 

 :רותאחו טבלהל ערותה

 צורף להסכם הרכישה(.ר שה או במסמך אחמכר ז טר, במפבטבלה צויןפועל רק באם ב)הקיים 

רוסטה, ני/גרניט וורץקוורץ/ק סילי חרס/מהקונה,  לבחירת: ס"מ( 80/46ידות במ מ או כפולהס" 40/60 ותד)בודדת במי כיור מטבח (א)

 תוצרת לפי ס"מ. 40/50 ותמידבחרס : כיור רחצה ה.יבחר ע"י החברש היצרן/ספק, לפי (:יור רחצה שולחני )אינטגרליכ בהתקנה שטוחה

 .החברה לטתהח

)מושב(  :כיסוי אסלה. לטת החברהלפי הח תוצרת. 1385עפ"י ת"י  יטר(ל 3/6כמותי ) רס, דובלוק/חמונו ז שטיפה :ארגמונחת. : אסלה   (ב)

  .רוסטהבעל צירי ני כבד פלסטי

פינות ומיטת תמיכה ץ בי עפוי פוליאסטר. מילוצי בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עםמ"מ הומוגני,  3.5ילי בעובי מר אקרחוהיה מת אמבטיה:

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5י ן מפח בעובחילופין או לילי ברזל מגלוומפרופ

פועים לניקוז שיעם  2279ת"י רישות בדעומד ות כל דין, בגמר הח המקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהוראשטח משט :מקלחת

 המשטח.

מידות ברז ר, דה או הכיוהעבוח משטור א ימוקם על מישוהו מערבל, פרח: דגם: בחמט ערת. לק)כולל חסכם( יםחמ/סוללה למים קרים )ג( 

ת"י בעומדת וישנה ש ככלץ ת לפחות תוצרת הארכשאח סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ. 20ות ולעומק ס"מ לפח 25 -פיה בגובה כתהיינה: 

 ו על ידה./חרבהחברה/ קבלן ו/או הספק/ים שישיוצגו ע"י  1385

 מידות  ,או הכיורעל מישור משטח העבודה  והם ימוקמו  הפי ערבלמ חגם: פר: דים()כולל חסכמ חצהלכיור/י ר, ים קרים/חמיםלמ ללהסו )ד( 

שיוצגו ע"י החברה/ קבלן  ארץלפחות תוצרת הת כשאח סדרות 3מתוך  רהלבחי ס"מ לפחות, 15ומק ס"מ לפחות ולע 15באורך ברז תהיינה: 

 .  ידהעל ו הספק/ים שיבחר/ו א/ו

תחתית למיל' האמבטיה  ללת יציאהלה מים חמים וקרים מיקס מהקיר הכוסולתותקן  :יהבאמבט :כמים()כולל חס חמים/סוללה למים קרים )ה(

  מזלף.ס"מ לפחות ו 60 ל אנכי באורךומובי פיטלסקוכוונן, מוט החלקה צינור שרשורי, מתלה מת

 60אנכי באורך יל סקופי ומובלקה טלמוט החמתלה מתכוונן, כולל צינור שרשורי, יקל ם נכרובציפוי  , (3דרך ) רב -מהקיר דגם: : למקלחת

 . מ"מ 15ראש מקלחת בקוטר ס"מ ו 30לפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך חילופין וס"מ לפחות ומזלף. ל

 ל ידה.ו/או הספק/ים שיבחר/ו ע בלןה/קרץ שיוצגו ע"י החברהא כשאחת לפחות תוצרת סדרות 3ך ת, לבחירה מתולחת האמבטיה/מקסוללו

רת ידית נון קרמי דו כמותי)ויסות מים לחמים/קרים בעזר בעל מנגבציפוי כרום ניקל,דגם מערבל מיקס היוים וקרים ימים חמללת  לכל הסו-

 ם.מיו חסכאחת(ויכלל

 .ניל יזברו: חיבור לביוב, כוללת ת אסלהארגז/י שטיפו יםכיורהתקנת  ()ו 

 .: לבןתועוהקבגוון  )ז( 

 . ת חשמלוהזנ וחיבור לקו דלוחין או שפכים ריםמים ק :כוללתלמכונת כביסה  הכנת חיבור )ח( 

 ה.קציזרי נחושת בלבד ללא אבבאם לא נאמר אחרת, צנרת : הכנה לנק' גז )ט( 

 מסופקת מהרשת העירונית.ם בטמפרטורה המי: מים קרים (י) 

 למניעת  שעומדים בתקן ישראלי ותקבועלרכוש  ור אוש, לבח, באחריות הרוכבאם אינם ממבחר החברה -(טיהאמבחצה )אגנית/בועות רק (יא) 

 .  R-11 -ת מולא פחו ההחלק

 או הכיור. משטח העבודה  ורממוקם על מישברז ה רי= ק חפר קבוע. וך שרוולראש ברז הנשלף מתנשלף =  (יב) 

  זרת ידית אחת. בע ים,ם לקרים /חמיסות מיו )מיקסר( = מערבל  

 או שניהם.ית ברז ו/ם חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפימי יציאה, של/כניסה חלוקת )אונטרפוץ( = ךדר-רב  

 יטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות ביסה הפועל בשכ השתמש במייבשה יש ליסש הכבאויר חם/לח, ממיב בהעדר חיבור ליניקת קונדנסר=)יג( 

 ה גש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדיריודמניעת ספק ורך. לבעת הצהמחייב ריקון  פלטת כמים אל מיכל איסוףש ניבועת תהליך הינפלטת בה

 למכונה.בסמוך 
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 חות/פתחי ניקוז וכו'(.ות )ברזים/מקלטיהקצה הסטנדר מערכותל כנניםהמים והניקוז מתו יש לקחת בחשבון כי מערכת הספקת (יד)

ם הקפי מפני גלישת המים, חסוהמקלחת, ומטח תא חין, שקוטר צנרת הדלודמוי "גשם", ללא התאמת  לחתמק עיל כגון ראשאמור למהשינוי 

 פה.וז ברציקלת הנת ממפל המים לקיבוחדר הרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפלטור הצפה בעלול לגר

 ן ים כגובאמצעים מתאימ וס מונע החלקה, יש לנקוטיספת חיה אינה כוללהאמבט פתבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצל והשימוש באמאי( הוטו) 

  המיועדות למניעת החלקה.ות הדבקת מדבק   

של כיבוי לא ימת הגז במקרהזרגנון לניתוק לים מנולים הכ, יש להשתמש בכיריהכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכלל כל שמיקום)טז(  כ 

 הבישול. הבה/ותל רצוני של        

 

 אחר או במסמך כך בטבלה, במפרט מכר זה  צויןאם רק בקנו בפועל יל יותרות לעש התייחסות בהעי ציוד ומתקנים לגביהם יר כובה)מ

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

  פה,ברצ ,הבניין( ללפים לכותמשו)בחלקם יתכן לקולטני ביוב ופתחי ביקורת רת צנ: אחר ורךלכל צ ,בדירה אינסטלציה נוספים אביזרי  3.6.1 

 י דרישות כיבוי אש(. כמות, עפ"ו )מיקום יתכן מתזי כיבוי,לציה. ינסטהא ת מהנדסי החלטות עפ"במיקום וכמ, רהבקירות או בסמוך לתק  

 בין  די פיקובללהעברת גז וכוצנרת  מפוצלאו /ו יני מרכזימ זגןה. ניקוז למנסטלציינדס האלפי החלטת מה ,קוםמיב ארון למחלקי מים  

 . למאיידמיועד היועד למעבה, עד המיקום המ יקוםהמ  

 ערה:ה  

 דמוי בליטות התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו כן ויחייבו ידרשו(, יתככל שבוי, )רת מים/ביוב/מתזי כיר צנהצורך במעב  

 , כרית המתכנב ובהכרח יסומנה, שלא פבסמוך לקירות ורצו/או ת ותקרה בסמוך לקירו ,"םאו "ספסלי" תו קורום אמודיע"  

 ת.וכנים שונה מהתו במיקויותקנ מאילוצי תכנוןאו שסומנו ו  

 פתחי  רשוויד יתכן ןהבניילגובה והנחיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העוברים לפי הת"י, יש לקחת בחשבון כי  ,בנוסף  

 תחזוקה. גישה לצרכי פשרלא ום אותם וישאין לחס ביצוע פתחי ביקורת אלו , שיידרכן בדירות בהם לביקורת, ו  

 

התקנת המערכת . לפי הוראות כל דיןתהיה לצת מצעות מערכת סולארית משותפת מאובאת חמים לדירו קת מיםהספ: םמיחימום   3.6.2

 .טיימר(המים ) םמים החמים והתקן קוצב זמן לחימוי חשמלי לדוד הגיבולרבות  579אלי ישרתקן היה בהתאם לדרישות הסולארית ת

 ולל מפסק טיימר( הכמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )ם אללל חימום עורית וכהסולא המחובר למערכתיותקן מיכל אגירה )דוד( ירה ד לכל

 .במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה

 קוצב  התקןו אמצעות חשמלהמים ב םמצעות מערכת סולארית, יעשה חימופק מים חמים באן לא ניתן לסכל די אותהור לדירות שלהם לפי 

 )טיימר(.  זמן לחימום המים 

גג  או וך להבסמירות או שרפסת במ כגוןקום מוסתר אך נגיש במ: הדוד מיקום ;ליטרים 150 ::תבולבקי למים חמים (ה )דודל אגירמכ

     ה.מהנדס האינסטלצי תכנוןעליון לפי 

 ת. לחה, מקה, אמבטי: קערות מטבח ורחצלכלים יבור מים חמיםח 3.6.3

 יש. בחצר/רחבה מרוצפת. :דלי""רז ב  3.6.4

 (.ההחבר לטתי הח)מיקום לפ: יש הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

   ,PPR, S.Pסגול, לדה מגולוונת, פק: פחומר הצינורות: מים חמים וקרים 3.6.6

 .פלסטי :שפכיםפלסטי, : יןדלוח  

  .יש: טבחבמ זת הגנקודהגז ועד ר ה ממקוצנרת גז בדיר 3.6.7

 ש.: יהכנה למונה גז לדירה 3.6.8
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 (ה זובלטלאחר ות הער )ראה מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'   3.7        

 
 פח ג'ראה נס ע ונקודות טלפון,מחיר זיכוי לנקודות מאור, בית תק

 

 מיקום

ת נקוד
 ורמא

 קרהת /ירק
 קל מפסלכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים   ןמוג

 תקע בית
 לבמעג חכו

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;' תקשורתנק
 .וןק' טלפנ
 נקודות 3 כ"סה

 רותאחר/ הע

 לדירה כניסה
 בואהמ או

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום -
לובי מפסק תאורה ל -

 ר מדרגות.קומתי/חד
 לוח חשמל דירתי. -
 ללת כותקשוררון א -

 שקע. 
 טלוויזיהארון טלפוניה/- 
ם אחר או במקו)

קביעת ם לבהתא
 (המתכנן

 רדיו דרח
 כלאו ופינת

2 3 - 
1  

 ן(למזג)
1 

תוספת  -י תריס חשמל
עלת נקודת חשמל להפ

 .התריס

 - - - 1 1 יםרדופרוז

 3מעל  בפרוזדור באורך
 זדור הכוללפרו' או במ

נקודות  2ר", פניית "
 חליף.ות + מחפמאור ל

 1 בחמט

4 

)אחד מהם 
חד ואכפול, 

וגן מהם מ
 בדרגה
 רגילה(

- 

 )יג( 3
מדיח מקרר,תנור,

)אחד מהם מוגן 
בדרגת מים 

44IP) 

- 

מיקום השקעים, בתי 
התקע יהיה מעל 

ככול  ודההעב משטח
התאם ובשר האפ

ו לתכנון המטבח יותקנ
ים ח נפרדשקעי כ

 רור, למקרלמדיח, לתנ

שינה  חדר
  הורים

1 
מפסק  )כולל

 יףמחל
 למנורה( 

 

4 
 ם לידי)שני

 המיטה(
- 1 1 

' ק)נאינטרקום  -
 ד(דיבור בלב/שמע

   רחצה חדר
 הורים

1 
 ם(ימוגן מ)

- 1 
1 

)בית תקע 
 לתנור(

- 

בית תקע לתנור 
 ,עדר חלוןבה+ ימוםח
 ה לנק' אוורור מכניכנה

 - 1 1 - 3 1 שינה יחדר

 ד/"ממ
 שינה ח.

ורה לפי מנ
יות הנח
 העורףפיקוד 

 1 (למזגן) 1+  1 - 3
ד ותקנות פיק לפי

 רףהעו

 הר רחצחד
 כללי

1 
 (וגן מים)מ

- 1 
1 

 )בית תקע
 ור(תנל

- 

לתנור ת תקע בי
התקן קוצב  +חימום+ 

וד ק לדזמן הכולל מפס
"י עפ מיקוםש בהשמ

 התכנון. 
 ן,וחל דרבהע+

 כניר מהכנה לנק' אוורו

   רחצה חדר
 וסףנ

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

)בית תקע 
 לתנור(

- 

בית תקע לתנור 
 ון,העדר חלבחימום+ 

 כניר מנה לנק' אוורוהכ

 ותפסת שרמר
1 

 מוגן מים()
- - 

2 
 מים מוגן

 ביסה,כנת כומ)
 יסה(כבש מייב

- - 

רחבה 
 רוצפתמ

1 
 )מוגן(

- 
1 
 גן()מו

IP44 
- - 

כולל תריס חשמלי + 
תיחה פמפסק + מנגנון 

 ידני.
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 מיקום

ת נקוד
 ורמא

 קרהת /ירק
 קל מפסלכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים   ןמוג

 תקע בית
 לבמעג חכו

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;' תקשורתנק
 .וןק' טלפנ
 נקודות 3 כ"סה

 רותאחר/ הע

 - - 1 - 1 סןמח

שמל של צריכת הח
ר לשעון המחסן תחוב

מל הדירתי אליו החש
 .יך המחסןשומ

ת נושהז או לחילופין
כל ל של החשמ
ה יחוברו למונהמחסנים 

 פרדף ונותמש
בד, או לבם ניחסלמ
לכל מחסן, ה נפרד מונ

 ועפ"י כרלהחלטת המו
 בחירתו.

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

ט הכנה ק)פ
 למזגן(

- 
 
- 

 

  בלה ואחרותלטת הערו

 (, כולל נקודת הדלקה אחת.טורהארמאהיל/  -כיסויואו תקרה )ללא נורה גבי קיר ל בית נורה ע = אור קיר/ תקרהנקודת מ (א)

 ל שקע בנפרד(.שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כ) רגיל. ן מזרם חשמלניזושמלי המתקן ח בודד לחיבור"שקע" =  יל(ור )רגבית תקע מא (ב)

 ת.ממ"ר לפחו 1.5כבלים ב צעהחיבור יבו

ור החיב .בנפרד(ל שקע )שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כ גילל ריזון מזרם חשמנה ע בודד עם כיסוי,שקמים:  גןמו בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ות.לפח ממ"ר 1.5בלים יבוצע בכ

לכמות  ושאינם תוספת , המצוינים בסעיף א'ר(קינקודות המאור )בתקרה או  של תאור בלבד לאופן ההדלקה ה כפולה=אור הדלקנקודת מ (ד)

 וינות בסעיף א'.מאור המצה נקודות

 "כוח".ות /נקודה ם בהכרחושאינ פרד(,מעגל ננק' ב רד )כלע/ים" הנמצא/ים על גבי מעגל חשמלי נפ"שק = דתקע מעגל נפר תבי (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה.ן מים ד אך אביזר הקצה מוגפרנ ן שאינו בהכרח במעגל חשמלבית תקע מוגאו אחר=  IP44רגות הגנה תקע עם דבית  (ו)

בים, בין מחש –ת תקשור נקודת פוניה,ד )קומפלט( או לחוד וכוללות נקודת טלביח דותנקו 3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורתה/טלויזית ודנק (ז)

אינטרנט. /ניםור הדירה לרשת הטלפויבח ללאקליטת שידורי כבלים.  ידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור ללקליטת שחיבור  –יה וויזודת טלנק

 .יסויכולל כ 1מודול  55וקופסא  ההכנה בקירודת נק ז התקשורת ועדומריכ ור וחוט משיכהכלול צינת נקודת התקשורת

 .(עמדת שומר לפי הענייןל דלת כניסה למבנה אוללתקשורת פנים ) יזרי קצהאות כולל אבת מלקודה/ונקום(= פנים )אינטרטלפון נקודת  (ח)

   "מ.מ 2.5ם כבלים עת ללוח למפסק נפרד בר ישירוחו, מעל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = דת כחקונ (ט)

ת ועד נקודת ההכנה וז תקשור)מחשב( מריכורת ק' תקשהכנה לנ שיכה בלבד.וחוט מוול"( ת )"שרבאם לא צוין אחרת הכוונה לצנרהכנה"= " (י)

ספק  למניעת" )ספירלי(. תנור להט" "מפזר חום" ולא יות הדייר(,יותקן )באחרר הרחצה חדת מעל דללתנור חימום נמצאת באם ההכנה בקיר. 

 ע מוגן מים.ללת שקמום כונור חיההכנה לת ימום לא מסופקים ע"י החברה.עי חאמציודגש כי 

ה/ם דליקים/מכבים את אותמ אךהנמצאים בריחוק ביניהם,  כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים /ת להדלקהמאור הניתנוות /נקודה =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

 ת מהנדס החשמל.רישווד ת הנחיות החוקובעקב קום וסוג הנק'ויים במייניתכנו ש (יב)

תחובר ישירות וכנן לכיריים. הנקודה מקום המתטבח, מתחת לן המת בארולת פאזיתקן נקודת תתוזי= תלת פאחיבור בדירת מגורים הכוללת  (יג)

 הדירתי. לע והמפסק בלוח החשמת בית שקבוקודה תכלול את כל החיווט לר. הנ2.5/5חווט בכבל ותל למפסק תלת פאזי בלוח החשמ

 

 מך אחראו במס  מפרט מכר זהה, בך בטבלצויין כועל רק באם קנו בפיל יותרות לעציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהעכי  בהר)מו

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ת לילה רמנגנון שבת לתאוות דר מדרגובחלחצן להדלקת אור  .יש: מאורת ו: בכל קומה: נקודיתמתחדר מדרגות/ מבואה קו  3.7.1 

  יש. :קומתית הת אור במבואהדלקדירה למתוך ה צןלח יש. ר:לקת אוצני הדלח יש. גופי מאור:. קבועה                             

 בקשה להיתר(.נות התכנון והבניה )תקי לים )צינורות( בדירה על פהכנת שרוו: טלפון חוץ 3.7.2 

 ה.חברר לפי החלטת הח, או אזמזם צליל: .לחצן וג:ס פעמון: 3.7.3 

 הת"י. דרישות, לפי : סטנדרט: סוגאביזרי הדלקה/שקע 3.7.4 
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לפי   מיקום:ש י :בתוך הדירה ל שקע רגיל(,)כולדירתי ולוח תקשורת  מודולים( 6-ם פנוי לל השארת מקו)כולדירתי  ח חשמללו 3.7.5  

 אין.בת: שעון ש. יש: מפסקי פחת החשמל.  מהנדס תכנון  

                      : יש.  כולל קוצב זמן.       חשמליש/, שממיםדת חשמל לדוד ונק 3.7.6 

 .אמפר 3×  25: פאזי תלת :תירבור דיגודל חי 3.7.7 

 ה הראשית בקומתסלפתיחת דלת הכני כולל לחצן ,ורשמע דיב )אינטרקום .5 לה: כמפורט בטבמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 הורים(.בחדר שינה  ריבומע ודלשופומית  ,הכניסה  

 ן.: אינפרדת(ר )גל סגופת במעסיה נומערכת טלוויז 3.7.9 

  וויזיה רב ערוציתלקליטת טללחיבור לכבלים  הכנה :יזיהטלווורי הכנה לקליטת שיד 3.7.10 

 .  (זהות פק שראשר תס ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרב ע"י הקונה ישירותאשר ישולם ל  יר וללא חיבור בפועממ לאל)   

 :מיתקנים אחרים     3.7.11 

תלת פאזי ולרשת החשמל  אים לחיבורמערכת תתטור ולבקרה של צריכת החשמל הדירתית. הלנימערכת תותקן  דירה בכל -

 שמל המשתנים.הח פיזנת תעריהשראלית ותאפשר הי

 :כלולת תהמערכ

 מלי, חש ד זרםרכיב המודעל מל הדירתית אשר מתבססת שדת מדידה בלוח החיחי 

 .ור אלחוטישידשורת לידת תקחיזי( חיישני זרם עבור לוח תלת פא )שלושה

 ורה ברורה.ורה מקומית ומציג אותם בצהנתונים בצמעבד את צג דיגיטלי אלחוטי המקבל ו

ת חות אהצג יציג לפמהרצפה מ',  1.5ובגובה  שבמקום נגי הכניסהבמבואת  /הניסדירה בסמוך לדלת הכם הניהצג יותקן בפ

 . פיתתם הכסאת עלווט"ש( )בקווהמצטברת  השוטפת אנרגיהתוני צריכת הנ

 .3.5ם סעיף בטבלת פתחיתריסים  ראה גם .ים/חשמלי חיבור לתריס/ים -

 

 ירה:דמתקני קירור / חימום, ב .        4 

 :לולתכ אשר ,פאזי תלת טיתסטנדר אחת מרכזית מיני למערכת בלבד ההכנ יש,ן. אי כזימר תי מינידיר מיזוג אוויר 4.1 

  לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד יידלמא תוכנןמ יקוםמ      .1                   

 ;הרהדי חלקי

                       ןמתוכנה המיקום בין הרצפה במילוי הונע נסת בקירמוכ שמליח ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע      .2                   

  מוצא .ביסההכ ז מסתורניקול או רצפה למחסום איידמה ניקוז 3* 2.5נפרד  עגלמ כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום עדו למאייד                            

 .לעבפו תהמערכ להתקנת עד ,גבס בלוח יכיסו באמצעות תרההס ליכלו "צמה"ה                            

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד דהמאיי יקוםממ קיר דלפיקו ריק שרוול התקנת                         3.

 .אוויר מיזוג יועץ ידי על תכהמער לתכנון התאםב יהיה נותההכ מיקום      . 4                  

 .םמעביה / המעבה למיקום ומוסתר צנעמו מיקום      . 5          

 ההכנה תכלול: ה. במקרה זלי בממ"ד, תבוצע הכנה למזגן עיישור פיקוד העורףבא       .6  

 מל. החשהזנה ישירה מלוח  פרדתנ נקודת חשמל -                    

 סה.מכגר בפעיל בדירה. קצה הצינור ייס ל מחסום רצפהעד א"ד וצנרת ניקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ -                    

 כנון.תר ע"פ התצנע ומוסמיקום המעבה יהיה במקום מו -                    

 וג האויר.יזמ יועץתאם לתכנון ל בהנ"כל ההכנות ה -                            

 לכל חלקיה מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג יועץ קביעת פי עלש כל( לעיל. כ6) 4.1: אין. מעבר לאמור בסעיף מזגן מפוצל 4.2

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

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת חשמל, צנרת לרבות ותהנדרש

  .איןת בבניין: ן ממערכת מרכזיזוניה מיזוג אויר דירתי 4.3

   .אין: זבג ועלהפ ימוםח תנור  4.4

 )בחדרי רחצה(. .גןמו שקע הכוללת חימום תנורל נקודה תבוצע. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 .אין: םרירדיאטו  4.6

 : אין.ייםורים חשמלטקונבק  4.7

 .: איןם תת רצפתימוחי  4.8

 ן.אי: מיתקנים אחרים  4.9
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 :אש ובטיחות בדירה, במחסן סידורי כיבוי .5

 .: יש()באם נרכש במחסן .הכבאות "י רשותדרש עישיככל : הבדיר י אש אוטומטית )ספרינקלרים(:בוית כערכמ 5.1  

 .רש ע"י רשות הכבאותדיככל שי: גלאי עשן 5.2  

 יש. ן )ממ"ד(:המוגכת סינון במרחב מער 5.3 

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

                      : בתחום המגרש;כולםהבניה. ר תהי לפי: םייניבנלכל ה סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 אין.פרט(: )ל ום אחרקחניות במ . מת קרקעקובו/או  המרתףבקומת חניות כל ה                                

 ר.מככמצוין בתוכנית ה: מיקום לפי היתר הבניה :תיונח מספר: יש, חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 רשמי  רה נכה )עם הצגת תג נכה יה להיתר, תימכר לרוכש דיספח החניתוח ובנחנייה לנכים כמסומן בתכנית המגרש/סביבה/פ             

 נכה. וגם לדייר שאינו םנייהבנינכה, בין כלל דירי  (, ובהעדר רוכש בורהמטעם משרד התח                               

 : יש.ת תאורהמערכ כל.לפי הנחיות האדרי, אבנים משתלבות /מוחלק וןטב :ורהמק ה לאניח גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: מהכביש גישה לחניה 6.1.4  

 .המכרי סימון בתכנית : לפמיקום אחת לפחות.: לדירה ותפר חנימס 6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 

  מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף יהיה  כניסה שביל  .יןיבנכל ל יסהעד למבואת הכנ שבילים/חיצוני רחבה תתוכנן שרהמג וםבתח                               

 .ינוןג בעל ומואר, ]בניןל ההכניס   

 .טבעית אבן /: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבותרר גמשבילים: חומ 6.2.1  

 .על גוון בהירהניתן בהיה ככל הריצוף י פלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית.אס יט/נולגר טון/ב :: חומר גמרמדרגות /ביליםש 6.2.2

 גינון חסכוני במים בהתאם  יתוח(ל הפפי תוכנית אדריכ)על  .יש :צמחיהית  מצורפת(. תכנמון ב)על פי סי.יש: צר משותפתח 6.2.3   

  ת.להנחיות משרד החקלאו                                

  גינון חסכוני במים בהתאםפי תכנית אדריכל פיתוח(  יש. )על צמחיה: .( )על פי סימון בתכנית מצורפתיש. : ותפתמש חצר 6.2.4  

 ת משרד החקלאות.חיולהנ

  .(א מגונן וללא מערכת השקיהל לשטח ונההכו, חצר) לפי תוכנית המכר :יציאה לחצר מחדר; יש: הגן ותה/צמודה לדיר חצר, 6.2.5  

 ש בעתיעשה ע"י הרוכ י הבניין (ים משולמ להרחקתשיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות פרטיות ) ורדסי :רההע   

 . פרטיתסידור הגינה ה    

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, )ל חו, חלביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : גן תדירול, בחצר הצמודה ות משותפותפירוט מערכ 6.2.6  

 .(ושלא בהכרח יוצג בתוכנית המכר ןהעניי פיל ל)הכ ויכיב רת,שוקתחשמל,    

 ר.מ" 7-לא פחות מיש, בשטח : גן לדירותמרוצף בחצר הצמודה משטח  6.2.7  

 בניה ודרישת הרשויות. תר הלפי היחומר: : שות של המגר/גדר בחזית 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה ושרתכנית הפיתוח המאתו פילבגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהמפולשת ) יםדעמומת קו 6.2.9  

 

 תפותרכות משומע .7

 מערכת גז: 7.1 

 המתואר  ובמיקום ,חברת הגזעם  , בתאום(17ניין )ליד ב קעיקר -גז תת צובר עותאמצב כזיסידור מר כנה לאספקת גז:ה   7.1.1  

 תוזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. הרשותת ורישי דעפ" או/ו יקום אחר שיקבע ע"י החברהאו הבניין או במרש מגבתוכנית ה   

  צנרת הגז ותחזוקתה.להנחת  הנאה   

 חברת הגז.בבעלות נם היוצנרת אספקת הגז  ,רכאמו ובהר בזאת כי צובר/י הגזמ   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורנרת גז צ 7.1.2  

 (..63 עיף)ס 4ה ראה טבל: מיקום: יש. דירהאספקת גז בתוך הרת צנ 7.1.3  
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 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 .אין :מדרגותבחדרי  פעלת לחץמערכת לה 7.2.1  

 אין. :במבואותכת ליניקת עשן מער 7.2.2  

 ת.יחובטלפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ ה :ים(מתזים )ספרינקלר –וטומטית מערכת כיבוי א 7.2.3  

 שות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.רידפי : ללתןותכוי ת כיבוי לרבות ארגזי כיבועמדו 7.2.4  

 והנחיות יועץ הבטיחות. רשות הכיבוי לפי דרישות :לאי עשןג 7.2.5  

 

 טחים משותפיםבש וייב, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש יבויכו גילוי מערכותות, לרבות כל סידורי הכבארה: הע     

 ות רשות הכבאות.ישרי דלפ מותם וכקומי פרטיים, או             

 

 

 יועץ הבטיחות. רשות הכיבוי והנחיותישות לפי דר :מת מרתףבקואוורור מאולץ  7.3 

 אין.: נת הדירות()להז אוויר מרכזית זוגכת מימער 7.4 

 .אין יזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים:ת ממערכ 7.5 

            הכניסה תדל ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות :םקומי י. שגוואר לד 1לוועד הבית,  1ל דירה, לכ :תיבות דואר 7.6 

 .816 י "ות ובנייה נוןתכ תקנות לפי מיניוםאלו חזית תבעלו ויהיו בנייניםהל חד לכבמקבץ אאו  , בנייןכל ל                    

 : םירמיתקנים אח 7.7 

  חדר/ים לשימוש כלל בחלקים משותפים(,)ורה את כותמערם, ר מיאגמשנאים,  ח., ת מיםומשאבומערכות סניקה   

 עצים.היווכנית המתכננים ותלפי  מות:כמיקום ו .וכו' ייןהבנ טובתסמוכים ל בבנייניםאו  ם,נים סמוכיייין ולטובת בניבבנ ריםהדיי  

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 לפי הנחיות הרשות המקומית.: חצרל נפרד יםה ממונש; : יתביל ראשימונה מים : יש; כזייבור לקו מים מרח 8.1  

 יש. מרכזי: ר לביובחיבו 8.2  

  ; יש.ת חברת החשמלוראום להבהתא ,הבניין לרשת החשמלחיבור  8.3  

 .יםונחיבור הדירה לחב' הטלפלל כוה להיתר(: לא )בקש התכנון והבניבהתאם לתקנות ה :ת הטלפוניםלרשה לחיבור הבניין הכנ 8.4  

  (.3.7.10 )ראה גם סעיףה בלבד הכנ .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזיהבניין לרשת תקשורת  ורחיב 8.5  

  עבודות שביצועם בפועלבמחיר הרכישה.  יםלולכוז, דרכי גישה, ומכים, ניקתיש, מדרכה, קירות : כבמגרשפיתוח כללי הגובל ב 8.6  

 .קומית אינם באחריות החברהשה ע"י הרשות המיע  

  יה(.היתר בנ )מכלים טמונים או אחר לפי .יש: צירת אשפהאל ים/תקןמ 8.7  

 .מקומיתהרשות ה ע"י: פינוי אשפה  

  

 רכוש משותף .9

 :אור הרכוש המשותףתי 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: יםותפמקומות חניה מש    9.1.1   

 ש.י: (יתחלק חהפתו ם,ועמודי )קומת כניסה חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 ה.טת בחברלפי החל :מחסנים שאינם צמודים לדירות 9.1.3   

 .: ישבקומת כניסה מבואה )לובי( 9.1.4   

 ש. י: ה )לובי( קומתיתמבוא 9.1.5   

 בכל בניין. 1ר(: מספ) חדרי מדרגות 9.1.6   

 בכל בניין. 1: מעליותמספר : יש; ליותמע; שי: פיר מעלית 9.1.7   

 ש.יהחלק התפוס על ידי מיתקנים על הגג:  חותפל :תףמשוגג  9.1.8   

 ממ"דים. -מוגנים דירתייםיש מרחבים  אין. :ק/ מקלטממ" 9.1.9   

 אין.: ףחדר דודים משות 9.1.10   

 ת, שאבומ חדראריות, משאבות סחרור, מערכות סול :גון( כתופשותמ ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות גהג מיתקנים על 9.1.11  

 ין. פי כל דסמכת על אחר שתדרוש רשות מו וכל מיתקןמאגר מים           
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 .; ישגינוןללא שטח  : יש.פתוח בתחומי המגרשושטח  חצר 9.1.12   

 ים כרכוש משותף מסומנהמפרט זה, ים ברחכמפורט בפרקים א: בית שהינם רכוש משותףל הוחלקים נוספים ש מיתקנים 9.1.13   

 כר.ת המיובתוכנ   

 

 משותף:שאין להוציאם מהרכוש ה (מיםיבאם קי) ק/יםלח 9.2 

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 ה לחניה משותפת.גיש 9.2.3   

 בקומת כניסה. לובי 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 על הגג. המשותפים() המיתקנים השוניםאל  תוגישה מחדר מדרג 9.2.6  

 ות אל חדר מכונות.גדרר ממחדשה גי 9.2.7  

 .תפים()משו מתי לחדר/ים טכני/יםלובי קוגות או מגישה מחדר מדר 9.2.8  

 .געל הג תפיםומש על ידי מיתקניםפוס הת –חלק הגג  9.2.9  

 .ותמעלי 9.2.10  

 ם בדירות(.וגנימ יש מרחבים -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 משותף. ושכרכרה החבע"י ו ככל שיוגדר: חלק אחר 9.2.12  

 בית משותף 9.3 

 בית בירה בבית משותף או ד המוכר חוק המכר דירות(, –להלן ) 1974 – ד)דירות(, התשל"ק המכר לחו 6יף בהתאם לסע )א(  

  וישל התקנון המצ נה הוראהל הבית מבטל או משע לימשותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחית המיועד להירשם כב    

 ם:ותו עניין; ואלה הענייניא המכר פרטים על רף לחוזהט או לצלול במפרעניין מן העניינים המנויים להלן, חייב לכלת יחסמתיה    

 המשותף; שהוצאת חלק מהרכו (1)    

 לק ברכוש המשותף הצמוד לדירה;הח שיעורו של (2)   

 ;יואל קשרם בויבימחבית המשותף ובשירותים ההשתתפות בהוצאות הה רושיע (3)   

 ;ת המשותףסדרי קבלת החלטות בדבר ניהול הבי (4)   

 לחוק המכר דירות; א()3עיף שיכון בצו בדרך האמור בסכל עניין אחר שקבע שר ה (5)   

 וזה המכר, כמי שהתחייב ו, על אף האמור בחוהארניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )א( יל עשלא מסר פרטים ע מוכר )ב(  

 המשותף. ן המצוי לגבי אותו עניין יחולו על הבית  וקנהת אותהורש    

 

 תף הצמוד לדירה:יעורו של החלק ברכוש המשוש 9.4

 כל  של ח( לשט5כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף  ובההגדרתה ואופן חישהדירה )כ חהאפשר ליחס שבין שטל רוב ככיהיה ק 

  ידי כל רשות דרש על כפי שיי ו בכל פרט אחר הקשור ברישום הבית המשותף,אה ס זביחון תיק כל, זאת בכפוף לור בבנייןיחידות הדי  

חשבון השטחים הצמודים לדירה ו בהמשותף לא יילקח בית ברכושבב חלקה של כל דירה שובחיכי וכר רשאי לקבוע בתקנון, הממוסמכת. 

 (.6ה פרק א' סעיף ז טר)כהגדרתם במפ

 

 ת:הביול ניהדבר ב סדרי קבלת החלטות 9.5

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

 

 :אליו שרבים בקהמשותף ובשירותים המחוי ור ההשתתפות בהוצאות הביתשיע 9.6

 הצמוד לכל דירה.תף החלק ברכוש המשו שיעורו של יהיה על פי 

רכיב ההוצאות הקבועות של אחזקת בי יחסן החלקלום תשביחויבו ן שימוש בפועל המוכר ולא יעשה בהי דידירות שהחזקה בהן תהיה ב

מן טור מתשלופף, אשר המוכר יהיה ותוש המשין צריכה בפועל ביחס לרכל מתשלום רכיב ההוצאות בג, להבדיותף בלבדהרכוש המש

 מור בתקנון המצוי.כא ןרות, וזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהאמוביחס לדירות ה
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 שיוחזרו לרכוש המשותף(: וא/)ו ותףהמשכוש הרהחלקים המוצאים מ 9.7

 כניות המצ"ב בת ניםמסומ ותף השטחים הבאים אשרהמשמהרכוש  יוצאו, בהסכםזה  בעניין ע מהאמורמבלי לגרו      

  או בהסכם המכר./ר וצוינים במפרט המכו/או מ      

 ה של החברה.תיעקב לפיתף המשות שותף ויוצמדו לדירות בבימוצאים מהרכוש המש גרמקומות החניה שבתחום המ .א

, באם ותףות מש)למעט חדר עגל החברה של שבבית המשותף לפי קביעתה לדירות ויוצמדו המחסנים יוצאו מהרכוש המשותף .ב

 ף.ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשות ותףהוצאו מהרכוש המשל השטחים שכוכן . קיים(

 לעיל(. 9.2.9ף סעיר באמולק כהחוגגות )למעט יסה, גינות , מסתורי כברפסותמ .ג

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

 או שתחול על       ו/ ן עיר נוספת החלהייכניות בני התב"ע, ולפי כל תלפ במגרששרו ו/או יאושרו לבנייה כל זכויות הבניה אשר או .ה

 . תידבע אשרושין עיר יעל פי תכניות בניתידיות שייווצרו ע יההקרקע, וכן זכויות בנ

 מוכרתשבבעלות ה והמחסנים לתא ים לדירות, יוצמדו החניותו המחסנניות ו/אשבעת רישום הבית המשותף לא יוצמדו כל הח לככ .ו

 פורט לעיל.כמ

 

  ____________   ____________   ____________ 

 כרחתימת המו     ךארית          חתימת הקונה         

 

 נציגות הבית המשותף.לו ונהלק ברושיועם מסמכים נוספי נספח א'
 ת.ואזהרות הערות כלליו נספח ב'

 .טבלאות זיכוייםג'        נספח
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 רותת בעלי הדייועברו לקונה ולנציגושספים מסמכים נו – 'נספח א

 אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:ות תוכני 10.1  

 רה.דיה)חיצוניות( של ל חדר ומידות כלליות כל דות שימללת כוה 1:50 -קנה מידה לא קטן מתכנית הדירה ב 10.1.1   

 תף בקומה.המשוללת סימון הרכוש והכ 1:100 -ן מבקנה מידה לא קטית הקומה בה נמצאת הדירה תכנ 10.1.2   

 בקומה.תף סימון הרכוש המשו לתלהכו 1:100 -ה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מקומתכנית  10.1.3   

 לת סימון הרכוש המשותף הכול 1:100 -קטן מרתף בקנה מידה לא מות מפולשות; קומות מוק ניסה/כקומת ת כניות 10.1.4   

 .1:200לקנה מידה  ילום מוקטןבצ יות אלו ניתן לצרףנם; תכושטחים דירתיים מוצמדי   

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

משותפת  חצרימון הכוללת ס 1:250לת היתר בניה בקנה מידה בלקומית קות המרששה לתכנית המגרש כפי שהוג 10.1.6   

 גינות צמודות.ו

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פיר מסורי הגימור, שיש לת ולחומורכלכל המע ושימוש חזוקהתראות ת מסירת הדירה יינתנו הובע 10.2  

 ות בעניין:רדי חוק המכר   

 גימורם. לע הדירה רכיביל קת כפעולות שוטפות לתחזו ()א   

 ג אוויר, ות מיזמערכומערכות בטיחות, ות שירות המותקנות בדירה לרבה מערכות מונעת שלתחזוקה כוללת ותחזוקה  )ב(   

 ות וכיוצא באלה.אלקטרומכנימערכות    

 אם נדרשות. ,ותיתדירות ואפיון ביקורות שוטפות ותקופת )ג(   

 ירת קשר.טלפון ליצק ומספר ספתקנים בדירה, לרבות שמות יצרן/ות המוכערוד ומישל צ ותאחרימפרט טכני ותעודות  ד()   

 

 המערכות וחומרי הגימור של של והוראות תחזוקה  תכנית (1) ה בבנייןהדירה הראשונ נמסרתמסור לרוכש דירה אשר לו המוכר י 10.3  

 :ענייןבירות ד המכרפי חוק  דין לרבות על למסור בהתאם לכל הובחהבניין שיש   

 ל גימורם.הבניין עפעולות שוטפות לתחזוקת כל רכיבי  )א(   

 ת מיזוג רכויחות, מעליות, מעמערכות בט מותקנות בבניין לרבותהירות השזוקה מונעת של מערכות תחזוקה כוללת ותח )ב(   

 באלה.וצא יוכ אוויר, מערכות אלקטרו מכניות   

 אם נדרשות. ת,ופתיוקות ותטפת שואפיון ביקורותדירות ו )ג(   

 ליצירת קשר. טלפוןת שמות יצרן/ ספק ומספר כות המותקנים במבנה, לרבוציוד ומערריות של מפרט טכני ותעודות אח )ד(  

 מיליה.יספק ומספר המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפון ין,המתכננים של הבנישימת צוות ר )ה(   

 בטיחות מערכות  חשמל ותקשורת,ד של אינסטלציה סניטרית, בבלות תפות המשכולמער( AS MADEכניות עדות )ת )ו(   

 ור ל רוכש הדירה האמתב ולפיה עכים האמורים הנחיה בכמף למסהמוכר יצר מבנה ובפיתוח.ומערכות אלקטרומכניות ב   

 ה.ינוישונה שתמונה( מיד עם מבעלי הדירות )הרא של למסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה   

 

 

  החברהלעיל, יראו  10.3בסעיף  כות וחומרי הגימור כמפורטה של המערות תחזוקלקבל לידיו התוכניות והורא הראשוןרוכש ב הסר (1)  

 )באם תפעל  ת ו/או חב' ניהוליהב סרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגותת למוהחברה תהא רשאילעשות כן. כעמדה בחובתה       

 .יין(בבנ      
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 הערות כלליות ואזהרות –ב'  חפנס

 רהבנה ולדיהערות כלליות למ 

 

 .ירהלמבנה ולד יםהתאמות ותוספות הנכונ ים,בוצעו שינוי מכר דירות(,הבסיסי )כלשונו בצו  מפרטבטופס ה .1

  .והתקן הישראלי הניבהמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והמוצרים וכל ה .2

 נותאנט מיתקני: 799 י"ת, אליישר תקן לפי, החובה שידורי לקליטת לאנטנות יותקן מיתקן ייןנבב 2010.-ע"תש( 3' סמ' )תק לאנטנות מיתקן .3

 .(א"אק) יתנדיווידואלאי לקליטה אנטנות יתקנימו( מ"אק) משותפת לקליטה

 שבכל מבטיחה אחר דרהס ייםק אם החובה שידורי יטתלקל לאנטנות יתקןמ תנהתק לפטור את החברה מחובת המקומית רשאית הוועדה

 .וםתשל בלא חובה שידורי לקלוט ניתן יהיה דירה

 
 ה האטומיםטחי התקרמרתף, שש ם מעל תקרתמיחניה של הבניין ממוק/המסעששטחי גינון ו/או שטחי  הוסבר לו וידוע לושמצהיר הקונה  .4

וי כדי לגרום לשינ ולות כגון אלה, שיש בהןעאו פ/ו מערכותהתקנת ריסה ו/או בנייה ו/או לות שתילה ו/או הופע עלולים להינזק ו/או להיפגע עקב

 כדומה.  או ו/או פגיעה באיטום המרתףכיביה, כגון שינוי ניקוז התקרה על מרבמצב 

חצר כולה או חלקה יה מטעם המוכר. הצטלסבמיקום שייקבע ע"י מהנדס האיניוב וניקוז שוחות ב טית תהינהשבחצר הפר כךהקונה מודע ל .5

טום המרתף וכן ונה להקפיד שלא לפגוע באיאחר. על הק ייט ו/אוס"מ טוף ו/או פרל 30ק המילוי המינימלי מה. עוינמרתף חת מעל נמצא

ת צמחיה לתיש, לרבות אך לא רק, אי בחצר הפרטית כאמור ר עוברותאם יש( אשהמשותפות )ת לאפשר תיקונים במערכו ונהמתחייב הק

 .ינון חרקיםקניעת מל קופתייסוס תשים חודרניים וביצוע רבעלת שור

מים, ת ייתכן מעבר מערכוכן  וכמ מסומנים בתוכניות המכר. בטחון וכו'(, אינם בהכרח שאים, קירותקירות נומערכת שלד הבנין )עמודים,  .6

ה, כי נע לקודוה דמת.מוק קהבדייחה, וכו'(, מחייב שינוי )הריסה, פת כל לכןוכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות.  שורת, גזחשמל, תק ביוב,

של מערכות הבניין  טיםן בתכניות, של כלל האלמנ, כמסומן או בשונה מהמסומבמיקום שונהשונים ו תועבר אנכית ו/או אופקית, בגבהים

ת רה, מננרת ניקוז, שוחות ביובמל, צנרת ביוב, צשח תנרת מים, צנרצת, צנרת, תעלות ועוד כגון: ן משותפורכות שאינפות ושל מעותהמש

, שותפים ובשטחים ציבורייםת, בחניה פרטית, בשטחים מסנים, וחצרוירה, המח, קווי חשמל, טלפון, תקשורת וכדומה, בדראוורוו מ.א.

סגירה אחרת בתקרה קלה ו/או  ווסכי החלטת היועצים הטכניים. מערכות כאמור יניות, לפצויין בתכלמסומן/ למר ירות ובתקרות הכל מעבקב

 הן הן עוברות.בהחלל  האו גובורת ו/וישנו את צ

רזל( מינרלים )בת וכן התחמצנו ,עיניים"" ם,בדלי מרקם, גוון, גידיה תכנו תופעות טבעיות כגון:יף לתקנים, ובכפווי באבן טבעית, בריצוף וחיפ .7

 ללי המקצוע.כול הכל בכפוף לדרישות התקינה מוי חלודהמים דת בכתוטאהמתב

ם לא יבוצע קיטום פינות ו/או שיפוליי קירות בחיפו. א פחות מהנדרש בתקנים הישראלייםלידות מבוגות( חים )פוי ובריצוף יעשו מרוובחיפ .8

 .גרונגים()

 רעילים, באריזות פתוחות או סגורות. ריפים אום ריחות חרים הפולטימסן במחסנים דירתיים חולאח חל איסור חמור .9

 נה.ורה לקידמסרה הבטרם ני הקונה או מי מטעמו עבודות בדירה ע" ווצעיבלא  .10

ים אלו כאמור לכל המינימליים מרווחי הגישהלפגוע במידות הנדרשות וב עלולהחזקה, ר קבלת הלאחהחלפת כלים סניטריים ע"י הקונה  .11

 ממידות אלו.יה אחראית לחריגה תה . למניעת ספק יודגש כי, החברה לא3 חלק 1205ובת"י  י תברואה(ת למתקנראוובהל"ת )ה

בניין. ת ואוורור, המשרתים כלל הומעברי צנר ת, קורותיכול שיהיו תקרות מונמכו ו ע"י הדייריםשרכשי ,(קיימים)ככל ש במחסנים .12

 .בלבד רד למחסניםפונ עשה  מהרכוש המשותףים תהזנת החשמל למחסנ

א לאך  הערצור הפלים ליסה, מקטינים החלל ועלובאזור תליית כבי וקנתדוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יושל  מםקומי  .13

 פחות מן הקבוע במפרט.

( A)רעש שלהם לא תעלה על המת מוש רק ביחידות עיבוי שראוויר ע"י הקונה, יעשה שיכות מיזוג התקנו מערבאם יסופקו ויו .14

dB60פי חת רגלי המתקן/ים.   לן בולמי רעידות תכו ,בו היחידה ממוקמת במקוםוח פליטת אויר חם מ' ממפ 1.5רחק של , במ

 .טיקהסהאקו ץעיות יוהנח

נה וזאת על מנת והק ת מעת העמדת הדירה לרשותפחות בשלוש השנים הראשונואופן תכוף להמוגן, ב חשוב להדגיש כי יש לאוורר המרחב .15

 .עשוי המרחב המוגן קירות הבטון שמהםבא צבאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמ אלהימצול ון אשר עלידי גז ראדשרלסלק 

רום לצורך מעבר לל הדיירים בקומה בעתות חר ישמש את כיצוני אשקומה בבניין, ימוקם חלון/ דלת חילוץ ח לות בכריחת מהדכן ובאית .16

חירום יאפשר את  עתבייב כי לא ייקבע סורג קבוע בפתח זה, וכי לוץ, מתחדלת החי /ממוקם חלוןש ה, אשר בדירה אותה רכנהקוומילוט. 

 לוץ.לת החימעבר בדירה אל חלון/ דה
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גינות,  :גוןיעברו בשטחים פרטיים, כ ת כלל הדיירים במבנה ואשרת המשרתות אכות אחרוה, כי יתכנו שוחות ביוב או צנרת או מערנע לקודוה .17

 .קטיומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרופרן ומיקרטיות, מסומרפסות פ ם,חניות, מחסני

השייכים לכלל חי ביקורת, ( וכן פתעוברות צנרות )מים, ביוב, ניקוז וכד'ו ן, יתכהיאו החנהמחסן או דירה, ה תסמוך לתקרקירות וב ברצפה, .18

  ל כל המשתמע מכך.עניין, עפול לפי התחזוקה וטיך לאפשר גישה לצור חויבמנה ווים חלקים משותפים. הקוהבניין, ומה

אם ימוקמו במגרש ועל חשבון שטח המגרש, בהת וכד'( בז, ביול"כ, גהשונות )חשמל, בזק, ט ושוחות של מערכות יםיפילרים )גומחות( עירונ .19

 יאושרו ע"י הרשויות.ות הפיתוח שלתכני

 הניבוכר לפעול במבנה, הועדה המקומית לתכנון וה ע"י המהגז שנבחרישור חברת אבתכנון והיהיה על פי  ירכזי גז לאספקת גז מ/ם צוברמיקו .20

 .ומשרד העבודה

 שקיעות בריצוף זה.לים לגרום ללבת" עלוו דרכי נסיעה המרוצפים באריחי "אבן משתלואפי םי, מעברשביליםברכבים כבדים על סיעה נ .21

 הוהכל מבלי לגרוע מכמות מקומות החניויות, ישור הרשון ו/או אלצרכי התכנם בפרויקט ומיקומם בהתא ניהשינויים במספר מקומות החיתכנו  .22

 לולה בממכר.כה

 .(, למרתפי חניה תת קרקעייםמ)גפ" ינפחמימ ים בגזה הכניסה לרכבים המונעאסור .23

 ף/ים.רתפרטיים או משותפים במ חיםבשט בגז פחמימני )גפ"מ(,או לאחסן כל מתקן המופעל ר להתקין ו/יסור חמובנוסף חל א .24

ן, והתכנ יצלאילו בהתאם רישום וחלוקה סופיים, ושינויים בתהליך תיוטוהחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו ס הפיתוח, ות המגרש,גבול .25

 הרשויות. הביצוע ולדרישות

ירה כבר בחמסעיפי המפרט המאפשר  פיםהבניה כך שסעיף ו/או סעית החוזה עם הרוכש התקדמה ה וטרם חתימספק במידלמען הסר  .26

ות כזו/או  דרישה לא תהיה כל טענה ו/או יקול דעתו ולרוכששל םירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאתאפשר בחשלם, לא תהו

 רה או החלפה בעקבות בחירת הקבלן.יבח

 תגברנה , [8.12.2016 - 10דורה הן מ]מפרט מחייב מחיר למשתכ 1ת המפרט להוראות נספח ג'ה בין הוראושל סתיר במקרה
 לכל דין., בכפוף אות הנספחהור

 

  ,אות"( לבין המפרט לעילר"ההו :ןז )להלו המכרו/א הקוגנטיות הדיןות הוראהחוזה ו/או  תאורבמקרה של סתירה בין הוכמו כן-
  תגברנה ההוראות.

 
_______  _____________ 
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  זיכויים טבלאות –' גנספח 

 

 יםיות זיכוטבלאריכוז 

 
 

 חדותוהערות מי

  08.12.2016  - 10שתכן מהדורה והשיכון, מחיר למ נויבמפרט המחייב של משרד הביאך ורק הנדרשים  אלו הינם זיכויים ריכוז .1

 כוללים מע"מ.  להלןקובים נרים היחהמ .2

 

 

 : מקרא

  יחידה. -יח'

 מרובע. מטר  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 ר+ עבודה. שחו חומר לבן+ חומר -קומפלט

 אחד בודד.  פריט -פריט

 

 

 מחיר בגין זיכוי בלבד - טבח, רחצהארונות מנושא: 
 

סעיף 
ט מפרב

 המכר
 תיאור

 /חומר
 עבודה

 יח'
וי מחיר זיכ

 ' בש"חליח
 "כהס מותכ

3.3.1 
, עליון/תחתוןלל ארון כו) לכלל ארונות המטבחזיכוי 

 (,ברז מטבח, חיפוי מטבח מטבח,משטח עבודה, כיור 
 ר שבמפרט המכר.התיאו לפי

  --- 1,000 מ"א ומפלטק

3.3.3 
לפי רלי(, נטג. כולל כיור איכללירחצה )בחדר רחצה ארון 

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

 
 

 וי בלבדמחיר בגין זיכ -בועות שרברבות ואביזריםנושא: ק
 

 
 
 

 סעיף
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 ש"ח ח' בלי
 סה"כ מותכ

   200 פריט פלטקומ .יה ומקלחת(יור, אמבט)כ למיםללת וס 3.6
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 הערות:
 וי פריט+ התקנה.ללים זיכירים כוהמחל כ  .1

 כויים/חיוביםין זיבג ירחמ -שורתתקנושא: חשמל/ 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 ומר/ח
 דהעבו

 יח'
מחיר ליח' 

 בש"ח 
 כסה" כמות

3.7 
 

   72 פריט קומפלט זיכוי –תקרה  נקודת מאור קיר/

3.7 
 

   125 פריט קומפלט זיכוי –מאור בית תקע 

3.7 
 

   75 פריט טקומפל ון לפנקודת ט

 
 

 :רתשולטבלאות החשמל/תקות הער
 כר.(, במפרט המ5)טבלה  3.7ליות לאחר סעיף ות כלהערה א.ר1
 ם לזיכויים לפני ביצוע.מתייחסי חשמל/תקשורת ירוןחיר המח. מ2
 

 

 
 
 

  ____________   ____________   ____________ 
 מת המוכרחתי                   תאריך        מת הקונהחתי    


