
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
             

 למשתכן מחיר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 588650510 .פ.מ חע"ב פרץ יםאחב פרץ בוני הנג
 
 

 18.04.2021תאריך עדכון: 

 שבעבאר  – שכונת הפארק שם האתר:

  
 חדרים 4 מס' חדרים:

  
 *AC,AE,M,M :דגםדירות מ

  
 1-3 :מס' קומה

  
 141,144,156,159,171,183,195,203,205,207 :)זמני( דירה מס'

  
 H/17,E/16,E1/15,E/14,D*/13 ,D1*/12 :'מס בניין/מדגם  בניין

  
 161 :'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 )והע בעל הקרק  :2סעיף               
 ה.וחני ין, מחסןניה בבמיקום הדיר : 3סעיף               

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

 (.6.1-6.8ואופן חישובם ) ,לעדיפן בהדירה  באו המשמשים את   לדירה או מדיםהמוצפרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 (.ב-א) ילותסטיות קב  :7סעיף               

 י אדריכל מתכנן הבנייה.פרט  :8 סעיף              
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

 
 יודה ואביזריהין, המבנה, הדירה, ציאור הבניתפרק ב'.   

 
 .(1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                
 .(2.1-2.19)גמר ין והניהברי חומ  :2 יףסע               

 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                
 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 לה.דים הצמו גימורים בדירה ושטחים ימת חדרים ו( רש2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 ה.יית כביסתלל קןמת  :3.4סעיף 

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

 (.4.1-4.9בדירה ) וםחימ/מתקני קירור  :4סעיף 
 .(5.1-5.3י כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )סידור  :5 יףסע

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

 .ות משותפותרכמע  :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (.7.2.1-7.2.5)אש  כיבוידורים ליס  :7.2סעיף   
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3סעיף   
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 ימוש הדיירים.: מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לש7.5סעיף   
 .דואר תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

 (.8.1-8.7ת )כות תשתיערה למחיבור המבנ  :8סעיף 
 .וש משותףרכ  :9ף סעי

 (.9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 (9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף   
 ים(.בית משותף )רישום ופרט  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 ית.הב  יהולבר נות בדלטהחלת סדרי קב : 9.5 סעיף  
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6סעיף   
 המשותף.החלקים המוצאים מהרכוש   :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 ת המשותף.ועברו לקונה ולנציגות הבים שימסמכים נוספי נספח א'
 .תואזהרוהערות כלליות  נספח ב'

 ם.ייזיכו בלאות'   טח גפסנ
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   חדרים 4,  __ מס' חדרים:/מדגםדירה  באר שבע -שכונת הפארק שם האתר:

 __ דירה מס':  

 __ :מס' קומה  

 __ מס':מחסן   

 __ מס': חניה  

 __ :'מס ןבניי/מדגם  בניין  

 161 מגרש מס':  
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – דשל"לפי חוק המכר )דירות(, הת

 2015-ה"שעון התותיק ,2008  –)תיקון התשס"ח 

 ים שונים(יין חיובים וזיכובעני

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                            ת.ז       לבין:   

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.
 

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

 .161 ש:מגר.  1 חלקות מס': 38674 :גוש מס' 1.1   

 .605-0225284ם: במקו ההתכנית החל 1.2   

 

 : רשות מקרקעי ישראל.בעל הזכויות קרקע .2  

 : חכירה.הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 מקרקעי ישראל. שות: רשם המחכיר 2.1    

  : תחילת תקופת החכירה   ה:תקופת החכיר 2.2    

 

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

 

ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(,  -מרחב מוגן דירתי )להלן שינה,  חדרשינה הורים,  אוכל, חדר נתפיו בחמטיור דר דח ה,סיכנ :ירהדב .4

 .(דיוראה מחדר יצי) שמשמרפסת מרפסת שירות,  ים )מקלחת(,הור חדר רחצהזדור, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, פרו
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   ההדיר טחש .5 

 והמחושב לפי כללים אלה: ,"ר__ מ_ :אוהשטח הדירה     

 ה.ץ של הדירקירות החוהעוברים על פניהם החיצוניים של  השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(    

  –לעניין זה      

 ותף ח משן שטלבי הבינ סת השמש,ן מרפה לביירהדלרבות בין ה לבין מה שמחוצה לה, קיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ"    (1)     

 או תוכנית אחרת. רהדיבקומה או בינה לבין      

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

 ו את החיפוי.יכלל י הקירנפ חיפוי אבן בלא גימור; בקיר עם פני הקיר –" צוניים של קיר חוץהחי פניו" (2)     

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

 המשטחים המשופעים והאופקיים; קי של כל ההיטל האופ לפי חת בלבדות בדירה יחושב פעם אל מהלך מדרגשטחו של כ (ג)      

 גות.המדר נו עולה מהלךשממ  סף למפלורח יצהשט      

 –)בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל ואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה טחים שגובהם תבחישוב השטח ייכללו רק הש (ד)      

 להיתר(.  בקשהתקנות התכנון והבניה ) –)להלן  1970      

  ירה.דח הבשט כלול אינוש, וק ב'בחל 9.4 סעיףה : ראלדירה שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד (ה)     

 

 :או המשמשים את הדירה באופן בלעדימוצמדים לדירה שטחים נוספים הפירוט  .6 

דמוי תקרה )לא פרגולה( הנמצא  לאטח מ]קירוי הכוונה למש שמש מקורה תמרפס וכהתמ ,מ"ר ___ :(1)שמש בשטח תפסרמ 6.1  

 ."רמ ___: טחשב, אחת מעל בלבד[ קומה

 :החני 6.2   

  ,____ :'מס הורמק יהנח -   

 : ___,'סורה מקלא מחניה  -   

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

 (;המוצמדעם סימון מיקום המחסן סנים המח תיש לצרף תכני ככל שנרכש,) ,מ"ר __: (2)בשטחסן חמ 6.3    

 ן.אי :(3)בשטח דירתימרתף  6.4   

 .אין: חבשטה ירמוצמד לדגג  6.5    

  אין.: (4) לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר'(; בשטחרה מוצמדת לדי חצר 6.6  

 . ח(שטו)מהות  טםש לפרדי יבלע או משמשים את הדירה באופן ם המוצמדיםספינו חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהניה תהר פת המסתומפלס רצ)יתכן ו. רוכנית המככמסומן בת :מסתור כביסה    

     

 הערות לחישובי השטחים:     

  וויםהמצולע הנוצר על ידי הק רצפה הכלוא בתוךמרפסת הוא שטח הת לדירה; שטחה של ימרפסת חיצונ –" מרפסת שמש" .1   

 של קירות הדירה הגובלים ם נייצוחיפסת ועל פניהם השל המר יםהבנויעקים ם של קירות החוץ או המם החיצונייים על פניהברהעו    

 במרפסת.    

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

 פיע על שהל דיכ שיש בה לה מחוצהוהן  קערקה וםהן בתחכלשהי וחות ובכפוף לבנייה פיזית ית לשושנת הרן יחסבניימה בלמיקו    

 .מששיפת המרפסת לשח    

 

 בינו לבין חלק של דירה יד המחסן מפרן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר , הוא השטח הכלוא בין קירות המחסשטחו של מחסן .2   

 ו.הקיר במלוא שטח יכלליף ותבל בשטח משהקיר; כאשר קיר המחסן גורוחב של התחת למחצית השטח שמק ר ללאחרת ייכ    

 

 ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי ות החוכלוא בין קיר, הוא השטח השטחו של מרתף .3    

 תף כאשר קיר המר צית הרוחב של הקיר;חטח שמתחת למל רק השכליית ריד בינו לבין חלק של דירה אחרפהמרתף מ כאשר קיר    

 ו.לואבמ ירהקייכלל שטח ף שותח מבשט בלגו    
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 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטלכול חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 :סטיות קבילות .7  

 זה: רטכסטייה ממפלות ולא יראו אותן הן סטיות קבי פורטות להלןמההסטיות    

  ולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה ובין השטח למעשה; וא 6-ו 5 בין שטח כמפורט בסעיפים 2% עדשל ר עוסטייה בשי )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 בתנאי שלא ה ותיאור זמ אי התאמה וות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אידהמכר ובין המניות בתוכנות סטיות במידות המצוי     

 לעיל. 6-, ו5פים ים )למעט שטח חצר(, המפורטים בסעימשטח הדירה ושטחים אחר 2%על  יעלו    

  ייה ממפרט זהראו אותן כסטולא ילות קבי הן סטיות במפרט ומידות האבזרים למעשה יםזרבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

 .(, ארונותרבותשרב תעוקבו תריסים, ות,דלתות, ונחל, אריחים)אביזרים קרי:    

   

 )ורה ברוכיס( א.ד כהן בע"מ "(:האדריכל)"להלן " להיתרהבקשה  שם עורך .8

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :לא"דו 
 
 

 ן(כה סףיו) א.ד כהן בע"מ   "(:דסהנהמ)להלן " שם האחראי לתכנון השלד .9

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 

 

 דירה, ציודה ואביזריהן, המבנה, התיאור הבניי ב.

 

 אתו שלא ישנ , בתנאיבבניין יםוחלקים אחר חרותא ם בחלוקה פנימית של דירותהכניס שינויירשאי לכר המו    * 

 .תףהמשוהבניין או שטחים ברכוש  חזית   

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

     

 

 תיאור הבניין .1

 

. חדש אגרבמהנמצאים  (12,13,14,15,16,17,18נים בנייהידועים בשם ) בניינים 7תוך משפחתי אחד מם רב גוריין מבנ  1.1  

  .שותף לארבעתםמים מעל מרתף תת קרקעי נמצא 12,13,14,15בניינים 

    גפי. ד רב אאח ותףשלפי החלטת החברה. הבניינים ירשמו כבית מהבניינים יבנו במקביל או בשלבים                          

 

 למגורים; ות דיר E,E1: 12 מדגם 14,15,16ם נייניבבדירות למגורים;  D*,*1D: 15 מדגם 12,13 ניםבבניי    1.2              

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

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(דירותין בניבכל 

 

 ,ריםמגול דודרים שנועערכת חר או מדח -"דירה"ר, נאמ"הגדרות"  1סעיף  4197 - דשל"( התדירות)ר מכחוק י פל  ()* 

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

 

 12,13,14,15 מס' קומת מרתף מתחת לבניינים

 כינוי או תיאור
 קומה

ל מע/תחתמקומות 

 הס קומת הכניסלמפל

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 תרוהע ימושהשסוג 

 קומת מרתף
 

1- --- 

, מבואות, חניות, מיסעות, מעברים כללי:

מאגר  .מחסניםחדרי מדרגות, מעליות, 

, (15)בסמוך לבניין  מים וחדר משאבות

ת טכניות לפי דריש מתקנים ומערכות

 והרשויות. המתכננים

 

ניין כב )בסמוך לביסה לרכנ מפהר

יתכן ומערכות שונות (. 15

גם שרתו אחד ין יימוקמות בבנהמ

  ם.י/חרבניין א
 

 , בכל בנייןD* ,*1D מדגם 12,13 מס' בניינים

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

 דירותמספר 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קעקר ייןלבנסה יקומת הכנ

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

 מתקנים ומערכות ,מדרגותר מעלית, חד

 .ת המתכננים והרשויותי דרישלפ יותכנט

 

 .כניסה לבניין גם מתוך המרתף

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל , 17הנמצא בבניין 

  רים במתחם(.הדיי

 ,תיוחנ :)לכל הבניינים(בפיתוח 

חים ת, שטרחבו ,מעבריםמיסעות, 

ניין ך לבבסמוגז ) צובר מגוננים.

רת אשפה ם לאצימתקני .(17

  נהמוט

 

 1-3 מגוריםת מוקו
3 

 ה()בכל קומ

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 .דרישת המתכננים והרשויות

--- 

 2 4 קומת מגורים

חדר  ת, מעלית,ומתימבואה קמגורים, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,מדרגות

 .הרשויותו ת המתכנניםדריש

--- 

 נהועלים ריקומת מגו
 1 5 טהאוז()פנ

ה קומתית, מעלית, חדר ואמבמגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 וןגג עלי
 --- --- )ראשי(

ים יות, מתקנולארחדר מדרגות, מערכות ס

כניות )משותפות/ פרטיות(, לפי ומערכות ט

 ות.הרשויו יםישת המתכננדר

--- 

 --- --- --- 6 וריםלמג ותומק סך הכל

 במניין הקומות לא נכלל הגג העליון )הראשי(. 7 בבנייןות ל קומסך הכ

 

 בכל בניין ,E ,1Eמדגם  14,15,16 מס' בניינים

 כינוי או תיאור
 קומה

מעל תחת/קומות מ

 קומת הכניסה למפלס

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 קומהב
 ותהער מוששיסוג ה

 3 קרקע ייןבנל קומת הכניסה

בי(, בואת כניסה )לו)דירות גן(, מ ריםמגו

, מתקנים ומערכות מעלית, חדר מדרגות

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

גם מתוך  14,15 ניםלבנייה כניס

  .המרתף

 –דון )מוע ת הדייריםרווחחדר ל

ישרת את כלל , 17מצא בבניין נה

  (.ירים במתחםהדי

, תחניו :()לכל הבנייניםח בפיתו

חים רחבות, שט ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין ) גז וברם. צמגונני

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 טמונה 
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 כינוי או תיאור
 קומה

מעל תחת/קומות מ

 קומת הכניסה למפלס

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 קומהב
 ותהער מוששיסוג ה

 

 1-2 קומות מגורים
3 

 ומה()בכל ק

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

לפי ניות רכות טכם ומע, מתקניותמדרג

 ת.דרישת המתכננים והרשויו

--- 

 2 3 ריםמגו מתקו

, מעלית, חדר תיתקומ האומבמגורים, 

י לפ יותטכנרכות ים ומע, מתקנמדרגות

 רישת המתכננים והרשויות.ד

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 4 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

פי יות לערכות טכנם ומ, מתקנימדרגות

 ת.נים והרשויות המתכנדריש

--- 

 יוןגג על
 --- --- )ראשי(

נים ת, מתקאריוסול תוכחדר מדרגות, מער

לפי (, יותפרט)משותפות/  ומערכות טכניות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 --- --- --- 5 סך הכל קומות למגורים

 אשי(.ן )הרהגג העליוכלל במניין הקומות לא נ 6  בבנייןקומות  הכלסך 

 

  , בכל בנייןH מדגם 17מס'  ןבניי

 יאורת כינוי או
 מהקו

 לעקומות מתחת/מ

 הכניסהמת ס קולמפל

 )ד(הקובעת לבניין 

 רותמספר די

 ומהבק
 הערות סוג השימוש

 1 קרקע קומת הכניסה לבניין

ה )לובי(, מגורים )דירת גן(, מבואת כניס

 ,ירים, מועדון דימעלית, חדר מדרגות

תקנים ומערכות , (ניםנייבכל הל)משותף 

 ת.והרשויום שת המתכנניטכניות לפי דרי

 –)מועדון רים יידחדר לרווחת ה

רת את כלל שיהנמצא בבניין זה, 

  הדיירים במתחם(.

, חניות (:נייניםלכל הב)ח בפיתו

רחבות, שטחים  ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין גז ) ם. צוברמגונני

ת אשפה אציר. מתקנים ל(17

 ונה טמ

 

 1-4 יםמגור קומות
2 

 )בכל קומה(

, חדר יותית, מעלמתמבואה קו, מגורים

רכות טכניות לפי ם ומעמתקני ,מדרגות

 מתכננים והרשויות.דרישת ה

--- 

 נהליום עקומת מגורי
 1 5 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי ותמדרג

 ות.ים והרשויתכננדרישת המ

--- 

 וןעליגג 
 --- --- )ראשי(

מתקנים אריות, ול, מערכות סחדר מדרגות

תפות/ פרטיות(, לפי )משויות נכטומערכות 

 הרשויות.המתכננים ו דרישת

--- 

 ת ומוסך הכל ק
 --- --- --- 6 םורילמג

 סך הכל קומות 
 נכלל הגג העליון )הראשי(. קומות לאבמניין ה 7 בבניין
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  בכל בניין, 1G גםמד 18 ן מס'יינב 

 כינוי או תיאור
 קומה

על מ/קומות מתחת

 ת הכניסהס קומלמפל

 )ד(ן בנייעת לבוקה

מספר דירות 

 בקומה
 הערות ג השימושוס

 2 קעקר קומת הכניסה לבניין

ורים )דירות גן(, מבואת כניסה )לובי(, גמ

, מחסן, מתקנים מדרגותמעלית, חדר 

נים ישת המתכני דרומערכות טכניות לפ

 .הרשויותו

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

את כלל  רתיש, 17 יןהנמצא בבני

  ם(.במתח םיהדייר

, חניות )לכל הבניינים(:בפיתוח 

 רחבות, שטחים ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין גז ) ברצו ים.וננמג

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 ונה טמ

 

 1-3 קומות מגורים
2 

 )בכל קומה(

חדר ות, ת, מעליקומתימבואה ם, וריגמ

 טכניות לפי, מתקנים ומערכות מדרגות

 .והרשויותתכננים רישת המד

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 4 )פנטהאוז(

, חדר מבואה קומתית, מעליתמגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 ות.דרישת המתכננים והרשוי

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

תקנים ריות, מסולא ת, מערכותדרגוחדר מ

 פיפרטיות(, לניות )משותפות/ מערכות טכו

 .תום והרשויהמתכננידרישת 

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 5 למגורים

 סך הכל קומות 
 ת לא נכלל הגג העליון )הראשי(.מוקוין הבמני 6 בבניין

 

  :והבהרות הערות

 ניה נון והבתכה בתקנות הלבניין ]כהגדרתיא הכניסה הקובעת ניסות המהכו יזלציין איש  לבניין, אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  (א)

 ([. רתי)בקשה לה  

 מתן שרות  לאפשר או ואף לשנות מיקומם,ם או ייעוד מתקניםלבטל  המתכננים להוסיף או או הנחיות העתהחברה זכאית לפי שיקול ד (ב)

לא  כשות הרוזכויאך  מותקנות רכות אלום מעמחות בהו/או גוונות או ארם ו/חדריהקצאת לרבות  גם למבנים סמוכים, מצעותםאב

 .ענהתפג

 מקובלת ה ים, א', ב'.. וכו' ו/או בשיטה, ביני: קרקעהקומות בפועל עשוי להשתנות כגון יבמפרט הינו נומינלי. כינו מותהקו 'סמכינוי  (ג)

 .... וכו'0,1,2כגון  יותמעלהבחב'   

 ם(ראשיי) משותפיםגות חדרי מדר 1.4  

  גגועד למפלס ה ס קומת מרתףממפל מקורה 12-15בבניינים : מדרגות דראפיון כל ח; 1 מספר חדרי המדרגות בכל בניין    

 . לגג העליוןע ועד מת קרקמקו 16-18העליון. בבניינים   

 : אין. חדרי מדרגות נוספים   

  תחנות; 7 :12,13 מס' יניםניבב :ליתכל מענות להתח מספר; 1: מספר המעליות בכל בנייןיש;  ליות:עמ 1.5  

 תחנות. 5 :16,18 ס'מ יםנייבבנ .תחנות 6 :14,15,17' מס ניםנייבב  

 : אין.)*(בתיקוד שגנון פמנ. 6: מעלית בכל בניין וסעים לכלמספר נ   

 .אין מר:עמדת שו 1.6  

  ו/או יןנידיירי הב תנציגו ת, שהפעלתו תקבע ע"יקוד שבגנון פילת מנמעלית בעבונה מובהר כי הכו –"מעלית שבת"   )*(                      

 .1969-עין תשכ"טז' בחוק  המקרק 59אם לסעיף התב ולהינחב' ה        

 

 :)בכל בניין( רדות גמן ועבוחומרי הבניי .2 

 .תבו/או משולעשת ו/או מתו רגילה: שיטת הבניה; מהנדס השלדלפי תכנית  שלד הבניין:         2.1

 ; השלד בי מהנדס: לפי חישועובי .םטרומיי/עשיםמתו םיטוין מאלמנטון מזו/או ב יןבטון מזו :חומר: ת קומת קרקערצפה ותקר          2.2

  .1חלק  1004ראלי מס' לפי תקן יש בידוד אקוסטי: .1045 לפי תקן ישראל מס' :תרמי בידוד                 

   .חלקהניעת הות התקן הישראלי למם לדרישקה בהתאד החלם יהיה נגגוריריצוף בניין המ  
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  .1045מס'  אלישרי תקן לפי :בידוד תרמי; השלד נדסשובי מהלפי חי עובי: .: בטון מזויןמרחו :תיתרצפה ותקרה קומ         2.3

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

  .דשלה נדסשובי מהלפי חי עובי:. ים מבטון,שים מתועו אלמנטין, אבטון מזו :חומר גגות הבניין:          2.4

  .1045לפי תקן ישראלי מס'  :יבידוד תרמ .לפי הנחיות היועץ טום:יאושיפועי ניקוז    

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

 .1045' לי מסראיש לפי תקן :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון : לפי יעוב .י וק תאאו בל ון,קי בטהחוץ ובצד הפונה לדירות, בלו

 הישראלי. התקניםמכון  תקן  ירוק" של פנים יהיו בעלי "תוצבעי תקרות וקירות  :בשיטה                 

 

 גימור קירות חוץ: 2.6

 יה.לפי התנאים בהיתר הבנ הכלרמיקה. וגמאת קשיח דיפוי קו חו/א. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי י,ציפו/חיפוי 2.6.1 

 ; היתר הבניהלפי התנאים ב ויים אחריםם חיפולב עשמ שכבות( 2טיח ) :ח חוץיט 2.6.2 

 ות המקומית.וחלוקת הציפויים בתאום עם הרש , גווןרשאי לשנות סוג יהיה דריכל: האחיפוי אחר 2.6.3 

 לפי ולב, או משו/או בלוק תאי ו/בטון  לוקיאו בו/ מזוין : בטוןמרחו: תקירות הפרדה בין הדירו 2.7

 . 1חלק 1004י האקוסטי הנדרש על פי ת" יעניקו את שיעור הבידוד המקר ובכל ץעהשלד והיו מהנדס נחיותה  

 .לב, גובה לפי תכנון האדריכלוק ו/או משול: בטון ו/או בחומר וגובה: מרפסות )ככל שיש(ן רדה ביקיר הפ 

 

 ראשי: ותרגמדחדר  2.8

 המדרגות, הבידוד האקוסטי לחדרי מהנדסבי הושילפי ח עובי:לב. או משו ויבנזוין או : בטון מחומר: קירות מעטפת 2.8.1 

 דין.ת כל והמעלית יבוצע על פי הוראו

 ן"תו תקבעל  ,ע אקרילים+ צבחיפוי בשיפולי בצבע אקרילי עד תקרה רמוגי, שכבות(,  2) : טיחחומר: גימור קירות פנים 2.8.2 

 ירוק" מטעם מכון התקנים.

 כון התקנים. ירוק" מטעם מ בעל "תו תקן סידמור יג ,: טיחחומר: קרהגימור ת. תקרה: גובהעד ל  

טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות המגורים יהיו מאבן נסורה או גרניט פורצלן או  בנייןרגות דמ: יםופודסט מדרגות 2.8.3 

הכל החלקה, ם כנגד סיים מחוספפסו אורך המדרגות והפודסטיםואמים לפולים תות שייים, ובעלרלבנטהתקנים ה

 . 2279לת"י  םבהתא

 .1142"י ם לתבהתא, ז יד(מתכת או בנוי או משולב )לרבות מאח :מאחז יד /מעקה 2.8.4 

   המדרגות.באמצעות חדר : )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

גרניט פורצלן, ה או קרמיק ונסורה א גמת אבןשיח, דוק היו בחיפויגימור קירות פנים י: חומר: ומתיתמבואה ק פניםקירות ור גימ 

 ע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.בצטיח ובוצע החיפוי הקשיח ימשקופי הדלתות, מעל עד לגובה 

 מונמכת לא יבוצע  תקרה רה שלמק)ב "(תקן ירוק על תומלבין סינטטי )"ב: טיח + צבע חומר: קרהגימור ת 

 בתנור )צד חיצוני בלבד(.צבוע : פח ארונות למערכותדלתות  .ןפורצל טנסורה או גרנין אב: ףצורי. תקרה זו(טיח מעל 

  :בכל בניין ראשית כניסה י(ובה )למבוא 2.10

הכניסה, מעל החיפוי  קוף דלתגובה משעד ל ן(, לפחותפורצלאבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט : חומר: ימור קירות פניםג

  "(.ירוק ןקי )"בעל תו תרילאק וצבעח ח יבוצע טיהקשי

 או תקרה דקורטיבית. הנשקרת מאו ת/ומלבין סינטטי דוגמת פוליסיד צבע  : טיח +חומר: תקרהגימור 

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-ת מדד לא יפחיח בושטח ארואריחים מסוג גרניט פורצלן  ( אואבן נסורה )שישחומר: : ריצוף

 )צד חיצוני בלבד(.ר בתנו עו: פח צבותלמערכ ארונות ותדלת .החלקהלמניעת 

, בחזית 816ות"י  ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות התכנון ובניה בנייןיסה לו בקומת הקרקע ליד דלת הכנאר ימוקמתיבות דו

 ת.ה לפי דרישת הרשות המקומיספר יהייצוב המאר, עיצוני ומויין חהבניין יותקן מספר בנ

: ר תקרהמוגיים. התקנ , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון טטיסינבמלבין צבוע בטון : חניהת רוקי רוגימ :ה מקורהחנימר ות גודעב 2.11

   נים.תקן ירוק" מטעם מכון התקבמלבין סינטטי, בעל "תו : בטון צבוע חומר

 .,משתלבת ןאו באב קחלמו בבטון יעשה החניות או המרתף תרצפ רמוגי: המקור חניהרצפת גימור  

 .6.1.3עיף : ראה עבודות פיתוח סהקורלא מנית וציגימור חניה ח 
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  :תףחדרים לשימוש משו 2.12

 .(חדר/ים טכניים )ככל שיהיו 

ארונות חשמל,  ט גומחות,מע)להתקנים. ן כומטעם מ "ירוקתקן  סיד, בעל "תודוגמת פולי סינטטיין מלבצבע  : טיח +ותר קירגימו 

  ו/או משולב,. ו/או תקרת משנה ינטטיבמלבין סו/או טיח צבוע  טיינטן סבימלצבוע בטבעי ון טב :תקרהר גימו. (כו'מים ו 

 שולב.מ או פורצלן ואיקה או טראצו : בטון מוחלק או אריחי קרמר רצפהמוגי 

 

  :הערות

 נים.תקה ןכומ מטעם צבוע בצבע , בעל "תו תקן ירוק" ןבבטו או פנים בטיח עשוקרה יצביעת קירות/ת . 1

   .החלקעת הלמני 2279תאם לדרישות התקן הישראלי החלקה בה יהיה נגד טחים המשותפים(ת ובשבדירו) בנייןבריצוף . 2

 

 אינטרקום ומחזיר ל ידי מערכת הנשלטת ע פתיחהבעלת  וזיגוג( אלומיניוםמבואה )מכלול המשולב ב: יש, ןבנייכל לדלת כניסה  2.13

 .(3.7.8 יףסע אה)רום קר, כולל אינטשמן

הבניה(, למילוט מחדר  יתרויות והדרישות הרשלפי  אלומיניום מזוגגאו  כתנית )מתעפ"י תכ .שי: יןינוספת לבנ, הציאי ה/דלת כניס   

 .הקרקעמדרגות דרומי בקומת 

 מחזיר שמן.לל אש, כותות לד מדרגות:חדר  דלתות       2.14

 תכנוןלפי ת, חומר וכמו ,אורית :תףש משוימולש יםדרדלתות וחלונות ח .חות פלתד :(תשאבומכגון חדר ) ים טכניים/דלתות חדר  

 .האדריכל 

   .אין  :יי קומתדלתות לוב 2.15

 .: ישתפיםמשו וחלקים םחדרי ,ייםטכנ םי/חדר חניות, ,מדרגות, מבואות קומתיים , לובי, חדרןבנייכל לבכניסה , תאורה 2.16

 ת ולחצן מתוך הדירה  ה בחדר המדרגוורת לילה קבועגנון שבת לתאומנה, ומק אור בכל ן הדלקתהיו לחצי םריגומין יבנכל ב               

  .אור בחדר המדרגותהדלקת  ל               

  האדריכל.תכנון לפי  ווןבלבד(  בגהחיצוני  בחלקםתנור )ף צבוע בפח מכופ מר:גז ומים: חו ארונות חשמל, 2.17

 או ד לכל מחסן, חילופין התקנת מונה נפראו ל חסנים למונה נפרד,המ כל של מלחשחיבור הזנות ה :דירתיים םיסנמחברה ותא    2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יליו משויך המחסן א תיהדיר למונה

 לפי ם י/ןייבנשל ה ממערכת החשמל של הרכוש המשותף נההז : יש.תפותכניות משוקטרומלמערכות אלרה ולתאוחיבור חשמל    2.19

 בניין/ים  וישרתו גם בבניין ימוקמוו/או  ים סמוכים/ין, אך ימוקמו בבניין ות משותפות אשר ישרתו הבניערכו מכנית) החלטת החברה  

 רשויות השונות(., בכפוף לאישור הסמוכים

 

 וי(פרטי זיה –' ור בפרק אף לאמירה )בנוסור הדתיא .3

 

 גובה הדירה*: 3.1 

 .(נון והבניהבתקנות התכ )כאמורמ'  2.50-מ חותפ לא: תית התקרהד תחוף עריצה יפנמ דירההגובה    

 מ'; 2.05 -מפחות : לא רגובה חדרי שרות ופרוזדו  

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

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

 

 המינימלי . בכל מקרה גובה הדירה בשטחנהמש ותקרקומיות ותמ מכות, הנטותילב, ותמערכ למעט תחת קורות,הערה: * 

 חת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.פיות לא י התקנהקבוע לגבי חלקי דירה על פ  
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 המשמשים אותה.או  המוצמדים לה טחיםה ובשבדיר ת חדרים וגימוריםרשימ – 2טבלה מס'  3.2

 שלאחר טבלה זו(. ת, הרוהב/ערותר בהתי)ראה פרוט   
 

 (1)ירותמר קוח תיאור

 (2)רותותקירות קגמר 
 (4)ריחי חיפויות אומיד

 "מ()בס

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

 ריצוף
למ"ר/ מ"א  מחיר לזיכוי

 בשקלים חדשים
 ותהער

 היסכנ
 .ךשות בהמערוט בהפר האר אין (3)ה אר (2)ראה  (1) בטון י, בלוקוןבט (נפרד לא )מתחם

 חדר דיור 
 נפרד( ם לאמתח)

 .ה פרוט בהערות בהמשךאר אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ןי בטו, בלוקוןטב

 בח טמ
 )מתחם לא נפרד(

 (1) בטון, בלוקי בטון

 אין (3)ראה  (2)ראה 
 ובהגב  יופיחדה משטח העבורך או לכל

. חתוןח ארון תמשט מעל "מס 60-כ
 .(ייםם קבא) ר חלוןזוא למעט

 ך.בהמש תורבהעראה פרוט 
 --- (4)ה אר תוןארון תח חפוי מעל משטיח

 כלת אוניפ
 נפרד( ם לא)מתח

 .ךה פרוט בהערות בהמשאר אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ןי בטו, בלוקוןטב

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ה אר (2)ראה  (1) בטוןבלוקי בטון,  פרוזדור

 .בהמשךהערות ב ראה פרוט אין (3) ראה (2)ראה  (1) וןבט בטון, בלוקי יםנה הורחדר שי

 הורים רחצהחדר 
 (לחת)מק

 (1) בטון יבלוק ן,בטו

 לתהדמשקוף  גובהפוי קירות ליח אין (3)ראה  (2)ראה 
ומעל טיח + צבע אקרילי בעל  ות.לפח

 ן התקנים.טעם מכו" מוקיר"תו תקן 
 בהמשך. ראה פרוט בהערות  

 --- (4) ראה חיפוי קרמיקה

 .שךערות בהמט בהראה פרו ןיא (3)ראה  (2)ראה  (1) י בטוןבלוקון, טב נהשי חדר

 ד"ממ
 בטון מזוין 

 הג"א תוהוראלפי 
 .משךההערות בברוט ראה פ אין (3) ראה לפי מפרט הג"א

 כללירחצה ר חד
 )אמבטיה(

 (1) קי בטון, בלווןבט

הדלת וף משקי קירות לגובה פוחי אין (3)ראה  (2)ראה 
 לקרילי בעבע א+ צ חיל טומע. ותפחל

 .םימכון התקנ קן ירוק" מטעם"תו ת
 --- (4)ראה  המיקקרי פוחי בהמשך.  תבהערוט ראה פרו 

 .משךבה רותעהט בורראה פ ןיא (3)ראה  (2)ראה  (1) וןי בטקבלו בטון, ת שירותספמר

 .2.6סעיף  ראה ר חיצונייפוי קיצחיפוי/ אין (3)ראה  2.6 ה סעיףאר (1) בטון, בלוקי בטון ששמ תמרפס
 שך.מהת בורוט בהערגם פה רא

 3.4ף עיראה ס אין ןאי (2)ראה  (1) בטוןבלוקי ון, טב ר כביסהתומס

 מחסן דירתי 
 ד(שהוצמ)ככל 

 (1) בטון, בלוקי בטון
בע צ תורר קיומטיח. גי

ה סיד תקרי. גימור לקריא
 סינטטי. 

 פורצלןגרניט 

החלטת  עובי קירות מחסן לפי אין
חברה ג הצממ ס.מהנדהאדריכל/ה

 נהבחירת הקול
 

 

 לטבלה: והבהרותרות עה

 ים עטפת הפנשמ ניתן ו כאלהשיהי ככל -מתועשים למחצה /שיםמתוע )בדופן פנים של קירות תאיק בלוטון/לוקי בבטון/ב :חומר קירות (1)

. בידוד 1045וונטית לרבות בת"י הרלהכל בכפוף לעמידה בתקינה בלוקי גבס או בלוק תאי.  ת גבס,מלוחו הויעש תהיהאלו רות של קי

ייבנו רחצה  יבחדר י/ בלוקי גבס.ון תאקי בטבלוקי בטון/ בלומ: בטון/ ו ת(: יהיפנימי ני מגורים(. קירות הפנים )חלוקהתרמי של בניי

 בטון".  לוקיאו ב היצרןי ע"ם" למי ידים"עמהמוגדרים בלוקים מ רותהקי

או החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת ירות באם ק העורף.בממ"ד לפי הנחיות פקוד  .ונטייםודרישות התקנים הרלו : טיחותגמר קיר (2) 

 יעשו מלוחות גבס. אלוירות עטפת הפנים של ק, יתכן שמצהעשת למחמתו

 התקנים הישראלי.  "תו תקן ירוק" מטעם מכון ו בעליים יהינפ רותוקי קרותהת כל צבעי : לבן.גווןי. ה בצבע אקרילביעצ  

  לבן. גוון: ומר דומה.ח או פוליסידת בסיד סינטטי דוגמצביעה  . : טיחמר תקרותג

 .יליע אקר(: צב)בתחום ללא חיפוי רחצה ידררות בחגמר קי

 , R-9לקה חקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחה והתקינהת שוודרי ה,החלקל התנגדות 7922 א'. העומד בדרישות ת"יג סו: ריצוף (3) 

 פחות שאחת גוונים לת/דוגמאו 3 -וף וסדרות של ריצ 4לבחירה מבין ונה לקריח יוצגו לכל מידת אפורצלן. גרניט מסוג  אריחים  

 פחותה מהנדרש לחדרים  א תהיהחלקה להה יעתת מנדרג מ.ס" 33/33 - ,מס" 45/45 ,ס"מ 60/60דות יטרלי. במינ -יר וון בהבגא הי מהן  

  .ת שמשרפסמו שירות, מרפסת צהרח יה למעט חדרהדירבכל אלו.   
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  (הספק והצהרת אספקה )עפ"י אישורל אינו ניתן  ס"מ 45/45ת לריצוף במידו חה ואריבמיד  

 :יח חלופי כמפורט להלןמידות אר נוספת או ע לקונה סדרהצילה יה חייביהם אול  לות אאריח במידוטור מהצגת המוכר יהיה פ

  :חלטת המוכר(ופות היא לה)הבחירה בין החל  

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

 ףת של ריצוסדרו 5ת, נה, לכל הפחוקולוכר יציג המ, אריחדת מי לכל כלומר יצוף,ועד לראריח המי מידת לכל  סדרה נוספת של ריצוף  ב.  

  ד מהם בגוון בהיר ניטרלי;חפחות אל ים, בשימוש בדירות מגור  יחיםם נפוצים ושכמאות/גווניגוגוונים התואמים לד/דוגמאות 3-ו       

  , הקלהחל התנגדות 2279 "ית ישותבדרמד העו ס"מ, 33/33 -במידות כ. סוג א': תשרו תומרפס רחצה יחדרב ריצוף -  

 יט טרצו, שיש, גרנ, אריחים מסוג R-11לחת תא מק צפתוברR-10 רגת התנגדות להחלקה החקיקה הרלוונטיות ובדהתקינה וודרישות   

  יטרלי.נ - בהירון בגומהן היא  שאחתלפחות גוונים אות/דוגמ 3 -ו סדרות של ריצוף 4בין רה מחילב רצלן. לכל מידת אריח יוצגו לקונהופ  

 ג החברה או צישתוון/מידה, א/גהרוכש תעשה מאחת מדוגמ בחירתחדרים אלו.  יה פחותה מהנדרש לההחלקה לא תה עתינת מדרג  

  ידה. הספק, שיבחר על  

ות שאחת מהן היא בגוון לפחות אגמדו 3 -ווף של ריצות סדר 4לבחירה מבין מ, ס" 33/33 -כבמידות א'.  סוג :ת שמשסבמרפריצוף  -

תעשה  בחירת הרוכש ף לגשם.לריצוף חשו תהשאינה פחו רגת ההחלקהרת שיפועי ניקוז, ובדיציימים בגודלם לתאמהי. ניטרל -בהיר 

 ים(.שיפולורך במחופה בחיפוי קשיח, אין צץ )במקומות שבהם קיר החו הספק, שיבחר על ידה.בחר שתציג החברה או ממ

 במידותרלי. יטנ –וון בהיר שאחת מהן היא בג דוגמאות/גוונים 3 תלפחו ןמבי ת הרוכשר. לבחי-סוג א'. קרמיקה  :רחצה ירדח יחיפו (4) 

  חר על ידה.יבשתציג החברה או הספק, שהרוכש תעשה מאחת מדוגמא/גוון/מידה,  חירתבס"מ.  30/60,ס"מ  25/33

עד לתקרה טיח+ צבע י ומעל החיפו. הדלתקו משקוף עד גובה  מהמחירוי ינש ללאנה קוה חירתלב דותבמי רמיקהות בק)חיפוי קיר  

 כל מ ללאס" 33/33 ,ס"מ 20/50 ספותנוהמידות דומות למפרט וכן במידות  היה רשאי להציע אריחיםנה המוכר יוהק כמתבהס (.יליאקר

פות ה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרציקוי קרמד אקוסטי וחיפלויה תבוצע סגירה מובנית כולל בידורת גלצנ ה.ירר הדמחיי בשינו

 ם סמוכים.רין ולפי דרישות התקנים הרלוונטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדית כל דלפי הוראו באזורים רטובים יאטמוים והנקז

 דוגמאות/גוונים שאחת 3לפחות בחירה מבין , ס"מ 20/20 -ו/או כס"מ,  10/20 -ת כידומבא',  וגס – יקהקרמרות י קיחיפו :מטבחחיפוי ב  

ס"מ לפחות לכל אורך  60בגובה    שיבחר על ידה. חברה או הספק,השתציג ממבחר שה רלי. בחירת הרוכש תעיטנ –וון בהיר מהן היא בג

 החיפויסף העליון של תואם מאחורי התנור וסביבו בקו ה ותקיר חיפוי BIידת ביחנו אי התנורכאשר עבודה )מעל ארון תחתון.  ה משטח

  .אקריליח + צבע יטמעל החיפוי ובקירות: . (ףעל הריצומ' מ 1.50קרמי ועד הרצפה )גובה ה

 דדבוה אריחה טח. שקבלן/זםהי תבחירלפי  או טראצו גרניט פורצלן וףציר ס"מ, 33/33 -במידות כסוג א'. )ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן (5) 

 מ"ר . 0.20 -עד כ

 

  הערות: 

 ר וות לבחנתן האפשרבחר של ספק אחד ולא תיממ שה אך ורקפק יודגש כי בחירת הרוכש תעעת סנילמ –ר ת הרוכש/דייירבח 

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

בנוי כדוגמת עם זכוכית מחוסמת או מיניום משולב אלו מעקה( יההבנ יתרבה חרתקבע אלא נ עיצוב מעקות המרפסות )באם – מעקה

 ים"."מעקים ומסעד 1142י הנחיות ת"י פלחזית וה

 .ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ומרפסת שרות, ד"צה, ממרח י, חדרבכניסה לדירה – מפלסיםשי הפר 

 כל.האדרי תכנוןלפי  ,גובה/רוחב( ס"מ 20עד נות )תקב מותרה הגוב עד רגה()מד ךמונמ/מוגבה יתכן סףגג, /ששמביציאה למרפסות  

 לה.מצוין בטבגובה חיפוי הקירות יעשה לגובה ה  - ירותחיפוי ק 

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

 טבעי, ן היא חומראבשה חשבון..יש להביא ב. (,2חלק  5566מתוך ת"י ) -פרטי(/תףמשושטח הב נויותקל ש)ככטבעית ן אבחי ארי 

גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת , בתקן זה... מרף נאבנוס. רקםגידים והבדלי גוון ומ ם,יות בו נימעלולים להיש

 .טרות תחזוקהבין הלוחות או האריחים הנשמרים למל צפהם שברחיריו האת אוחון בין הלבגוו שוני יהיההזמן, ולפיכך  םע משתנה הרצפה 

 ה.רוף בדיע"ג הריצ ו/או הברקה ע"י החברה טושיבוצע לי למניעת ספק יודגש כי לא - הברקהש/ליטו 

  אוו/ פלדה אוו/ בטון וו/א ( עץבסימון בתוכנית המכר יבככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחי) – , קורה/ותרגולהפ 

 ב, משול 

 בח, ארונות למערכותמט בגב ארון בשולי קירות וחזיתות מחופים, עטלמפחות, ס"מ ל 7ובה גב)פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 א קיטום פינות )גרונג(.יפוי ושיפולים, ללחניים. זורים טכאו 
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  לפחות. מ"מ 3של  יחים )פוגות(רן אבי ע מרווחצובינדרש , הוקרמיק תיטבע באבןנים לריצוף התק רישותד לפי – מרווחים )פוגות( 

 לפחות.מ מ" 1ו לריצוף טראצ 

 

 אם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרבעל רק ותקנו בפותייחסות בהערות לעיל ייש הלגביהם  )מובהר כי ציוד ומתקנים

 ה(.יששצורף להסכם הרכ 

 

 ארונות: 3.3

 

 ,טוחה של הכיורש להתקנהפתח המתאים  מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך ,ותדלתל לויכהארון  ון:תחתמטבח ארון   3.3.1 

 ה(, הכנה למדיח כלים. תמל להצונקודת חשודת גז לבישול פתח, נקכולל: ) בנותהכנה לכיריים מו

 . MDFן עץ מעובד )סנדוויץ'( או וארה חלקי ארש יקט.ץ דמע היהרון יגב האמעץ מעובד )סנדוויץ'(, ו יוגוף הארון והמדפים יה                    

 מעל    פחותלמ ס" 90 -כיהיה ון של משטח העבודה עליסף  בהות. גוס"מ לפח  60-כות, יהיה זית הדלתח , כולל עומק הארון  

     ן.רוית האחתת ת שליבורט יעתם למנד למיס"מ ובחיפוי עמי 10-של כ בהבתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגו. סף הרצפה           

 עומקו. ו ולכלות לכל גובהלפח "מס 60ב רות ברוחימג הארון יכלול יחידת           

                    5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ת:וידי". ונות פינהיותקנו "פתר ןשל הארו פינהה ותחידיב

 וגמר מי ינפפוי יצידי החברה. י החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על "ע גושיוצ י(רלניט הירד בואחלבן  ם אחדגוונים לפחות )מה

 ;ראה הערה בהמשך :ן*הארו ךאור ותמיד(1)ן. ו/או מלמין בגוון לב הקיירמופ: פיםמד                   

    ספח ג'ה נרא מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון:  

     

מאבן  "מס 2-מ בי לא פחותעוב לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:ורכולכל או ןתחתובח מט על ארוןמבודה משטח ע

עם שוליים (, לפי העניין  1,2 חלקים) 4440 ישות ת"ירדל ו שווה ערך(, העונהקיסר את אבן פולימרית )כדוגמטבעית או 

יותקן קנט  חשטהמהיקף ב ר.כיו של וחהנה שטהתקתאם להמשטח יוונות בכל היקפם. ארס"מ ביחס לחזית ה 2בהבלטה של 

בחזית המשטח ככל יבוד עם ע הט מוגבי להעדיף התקנה ללא קנשאהקונה ר) המוכר ודו יקבע ע"יעליון מוגבה שאופן עיב

 . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. ם בכל היקף המשטחיל אף מהנדרש כול

  המטבח חלק תחתון, ארוןי לפמידות: 

 3רה/המוכר תציג בפני הקונה חבידו. בשיבחר/ו על  שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים אותגמדומגוון  ך מתו ונההק לבחירת :גוון  

  לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(. .(יטרלייה בהיר נ)אחד מגוונים אלו יה  לפחות גוונים   

   

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

 ון מטבח עליון. במקרה זה לא  מ"א אר 2 -מ"א ארון מטבח תחתון ב 1רשאי להמיר עד חדרים ומעלה: המוכר יהיה  4.5בדירות   

 ח עליון פינתי.יותר ארון מטב  

 וציפוי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון.מבנה   

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

 

   כיור שולחני הכולל מונחאו  תלוי, הטרספ יץ' אועץ סנדווהעשוי תחתון  וןרא )כללי(, צהחר בחדר(: ארונות אחרים )ציין 3.3.3 

 ס"מ לפחות.  80 אורך  מידות: דלת/ות וצירי נירוסטה.שיש, לרבות מגרה/ות, קוורץ )אינטגרלי( או ניאו או  מחרס   

 לפי החלטת  ון:וג ון.האר יצרןו/או מלמין לפי  קהייפורמ: יפנימ ציפוי. קהייפורמ: ניצוחי יופיצ     

 רה.החב     

    ראה נספח ג' הרחצה:ד ארון בעכוי ילז ירמח
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              :הערות

באורך  יםפעמי  מחושבת תאורך. המדידה לאורך הקיר )פינה ככל שקיימ מטר 05.מטבח  תחתוןארון  רךאו ידתדמ  (1)

באורך  ללויכ הארונות המשולבים בתוך( מקרר עט)למ מדיח, תנור, כיריים וכיו"בל דיםועהמי חללים (.הארון

   זה. ראויה מתיסטייחשבו כ המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס .רונותהא

בח מטב ארונות הבגיתכן ובקיר שי לקחת בחשבון כ במקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונה (2)

 ה.תחזוקצורך אלו לים. יש לאפשר גישה לפתח/ים תפמשו פתח/י גישה לקולטן/ים מיםקיי

 חתון הינם להחלטת הקונה.תן ארוים במובנתכנון הארון לצורך התקנה של מדיח, תנור וכו'            (3)

במקומות  ם,פידלתות ומד ותלרב ,בשלמותו חהמטב ארון תק אלספ המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -

תחת  מים וניקוז למדיחות של רשכנות הנדההיים המובנים )ללא חללים( ולרבות מלהחש שיועדו להתקנת הכלים

 לוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את הרוכש.הי ל פתו עחירובאחריות הקונה לדווח על בהכיור. 

 

 כביסה:לתליית  מיתקנים 3.4

 סה.רה למתקן תליית הכביישי גישה ר ממנו תהיהאשבקיר חוץ ח פת

ל לי שחבלי כביסה פלסטיק, באורך מינימ 5כולל גלגלות,  צביםינ נים(לווכת )מגומתמ מוטות 2: )קטנה( ליית כביסהן לתתקמי 

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

 כת קן ממתמת פסת משמעוך לתליית כביסה בחצר או במרווה ערש קןתמ) שווה ערך בחצר ן מתקןיותקשר שפות הגן: אירלד 

  5. המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפחות הבנהמ יתותבחז מגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע ושאינו נצפה 

 יחה.מתל םיוניתנ UVעמידים לקרינת ים, כותייבלים יהיו אהח"מ. ס 160ל ש ימאליבאורך מינ חבלי כביסה 

 5100ישראלי העומד בתקן  ר עמידחומ: מתיאור :)ככל שמתוכנן( מסתור כביסה 

טי ידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פריחי גם ותקןן וי: בחלל מסתור הכביסה יתכהערה

  .במחייהכתוב במפרט מהאך לא פחות  םכביסה גדולי 

 

 

 

   בס"מ()מידות   הות, חלונות ותריסים בדירתדל ימתרש – 3טבלה מס'  3.5

בכל מקרה, מידות המעברים  חה.פתיה וןבכיוה ותיחנויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בסוג הפנו שי: יתכההער 

 ת בהמשך.פווסנ רותהע יה. ראה גםנבהתכנון והת א יפחת מהנדרש בתקנוהחופשיים בדלתות ושטח החלונות ל 

 

 תריסים חלונות דלתות  ---

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 חב()גובה/ רו 

 )עץ מרחו
 /אלומיניום

 מתכת/ אחר(

 חה )ציריסוג פת
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

ת כמות ומיד
 הפתח 

 )גובה/ רוחב(

חומר )עץ 
יניום/ אלומ

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
"כ/ כע/)ציר

 חר(ס/אכי/ררנג

ת ות ומידמכ
 הפתח 

 ב(וחר /בהו)ג

 /ץער )חומ
יום/ אלומינ

 (חרתכת/ אמ
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
 /כ/נגררכ.ע.

 שמלי/אחר(חיס/כ

 כניסה

1 

 ציר רגילה ןטחוה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 ורדי חדר

1 

 ומ' מזוגגלא
 ,נהריטיו

 ע.ככ. נגרר

--- 

--- --- 

1 

 מ'אלו ומ'לא
 ימלשח גלילה

 יני ידלל גיבווכ
 235/220-כ --- 235/220-כ

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ גוג' מזאלומ

1 

 ניה ידלגלי מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ילהציר רג עץ

1 

 .ע.כר כנגר ' מזוגגמואל

1 

 ידנילה ילג 'אלומ 'ומלא

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

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 חב()גובה/ רו 

 )עץ מרחו
 /אלומיניום

 מתכת/ אחר(

 חה )ציריסוג פת
כע"כ(/ נגרר/ 

 אחר(

ת כמות ומיד
 הפתח 

 )גובה/ רוחב(

חומר )עץ 
יניום/ אלומ

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
"כ/ כע/)ציר

 חר(ס/אכי/ררנג

ת ות ומידמכ
 הפתח 

 ב(וחר /בהו)ג

 /ץער )חומ
יום/ אלומינ

 (חרתכת/ אמ
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
 /כ/נגררכ.ע.

 שמלי/אחר(חיס/כ

 ממ"ד 
 )משמש
  כחדר
 (2שינה 

1 
פלדה לפי 

 הג"א 
 (.להגיציר )ר

 וץחה חתיפ

1 

 אלומ' מזוגג

לה או ציר רגי
 .ע.ככ

לפי הנחיות 
 הג"א

1 

 אלומ' אלומ'
או  נגרר כ.ע.כ

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

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

ם נגררת/יה, יםיסורס דףה ,םזיג דה נגדפלשתיים,  וחת אאף כנ
 לפי הנחיות הג"א.          .לכיס

--- --- 

 3 שינהר חד

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ גוג' מזאלומ

1 

 ניגלילה יד אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

ח. רחצה 
 הורים

בדירות 
 *M,Mם דגמ

1 
 עץ  + 

  אור -וצ/צוהר
 ציר רגילה

1 

 גגו' מזאלומ
 נטוי
 ()קיפ

--- 

--- --- --- 

 --- 55/85-כ 70/210 -כ

ח. רחצה 
 הורים

בדירות 
דגם מ

AC,AE 

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי
 ()קיפ

--- 

--- --- --- 

 --- 45/75-כ 70/210 -כ

 חצהח. ר
 כללי בדירות

 *M,Mדגם מ

1 
  + עץ 

  אור -צוהר/צו
 גילהציר ר

1 

 אלומ' מזוגג

 נטוי
 +(פי)ק

 ועקבחלק 
 וןתחת

--- 

--- --- --- 

 --- 35/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- כניור מורוא

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

 ח. רחצה
 כללי בדירות

דגם מ
AC,AE 

1 
 +   עץ

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 זוגגמ אלומ'

 ינטו
 +(פי)ק
 קבועק חל

 וןתחת

--- 

--- --- --- 

 --- 25/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- נימכאוורור 

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

מרפסת 
 ירותש

1 

 הלירג ריצ עץ

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כ אלומ' מ'ואל

 155/85-כ --- 80/210 -כ

מחסן דירתי 
 ודצמ

)ככל 
 ד(שהוצמ

 חפ 1
לפי החלטת 

 החברה
 הרגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 צורף להסכם הרכישה(.מך אחר שה או במסמכר זבמפרט  בטבלה, צויןאם )הקיים בפועל רק ב

ת י בתחתיים ויכללו התקנת קנט פולימרעמידות למיינה ות תההדלת ,ה רגילהיחובפת 23' ישראלי מס בהתאם לתקןודות בתות ללד= עץ  דלת .א

סב  פלת )נטוי(,ה משתתיח= פקיפ  = סוג פתיחה,רגילה רצי,  וםהנחיות יועץ האלומינילפי  סוג פרופיל: אלומיניום,= אלומ'  .ס"מ. 7 בהבגו דלתה

: םיסיתר ,כית= כנף בתנועה אנגיליוטינה  ר,חה )כיס( בקיך גומו לתוכנף ו/א על= כנף נגררת כ כ.ע. ניגררת, + משתפלהרגיל = )דרייקיפ(נטוי 

= גלילה  .מה מוגברתיבים לאטבין השל אטם גומי וללף כמוקצאוריתן במילוי פולי)בעובי לפי הנחיות היצרן(, אלומיניום עשויים פח  יםיסתרה שלבי

  . ור(בחדר דישמלית, לה החלגלי דני אחד,י )גיבוי ו חשמליה ו/אה, באמצעות רצועלי מעפלתריס נגלל כ
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 ות/"כ הדלתאים לסהובלבד שהכמות הכללית בדירה תת בטבלהים אחד מחדרל ש רבתיאולהופיע ת לויכו ריםחד ים לשני, משותפדלתות/חלונות .ב

 .ווירהאזוג לתפקוד מערכת מיס"מ כהכנה  3עד  רצפה לבהו מעתכן ושולי דלתות פנים יוגבטבלה. ימצוינות חלונות ה

המורכבים משני לוחות , ות התקןלפי דריש ירגיל/בטיחות( Double Glazing) כפול וףזיגוג שק מאלומיניום עם ,ד()למעט ממ" טרינותיו /ותונחל .ג

ו ו בעלי תהיהחלונות ורכיביהם י .לפי תכנון(אחר  או מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של ת, חולפמ"מ  4 ביג בעו)זיגו ביניהם אוויר מרווח םזכוכית ע

 פתיחה ונעילה. החלונות יותקנו על ידיי ות, מנגנונ, ידיות מובנליםלגג צירים, ,EPDMגומי ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי זרים מקוריים, ואבי תקן

 לכל ותבמסיל :רשתות .העורףי הנחיות פקוד פלדה, לפום מזוגג עם כנף/ים סוג אלומינילון מה חיהימ"ד מב טעם היצרן.מורשה ממתקין 

 .אחת רשת לכנף כהכנה להסיבמ נוסף נתיב יותקן ,תונוהחל

ן תקיוחלון, בתריס או  רהות הסגורפסת שרמטבח באם פונה למבחדרים סניטריים וב ת,בחדר שרו ילקיר חיצונ וגגתמזת ו דלו/און עדר חלהב .ד

 .)לרפות רפפת כיסוי( מכניור אוור

גוג קבוע זיב לביםמשום הפתחי כןית יועץ האלומיניום. ו/או לתכנון האדריכי , עפ"גוון פיל,פרו וגס .עשויים אלומיניום ריסיםלונות והתחות הרגמס .ה

 .או קירות מסך/ם, ומחסוכמעקה/המשמש 

 האדריכל.  בחירת"( עפ"י מומה )"חלבה או עופשקית חותבטיזכוכית ן תותק ,()באם יש חלונותרחצה  יבחדר .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה כנוןתאו רפפות קבועות, לפי /ו כה בדלתרור מכני ו/או סבו/או אוון ( יעשה באמצעות חלוש מחסןככל שנרכ) המחסן וראוור .ז

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

מ"מ  1.25י של בעובת נמגולווקוף בניה מפלדה מש .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה סףמברשת  ,עה ו"רוזטות"נידית ילינדר, צירים, מגן צ

 חירת המוכר.בתנור. גמר לגוון לפי ב ההדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעף לפחות. כנ

  בטחון/אש.ויותקנו דלתות  כןלדירות בקומת קרקע יתכבאות, בכניסה הנחיות רשות ה לפי .החברהבחירת גוון לפי  וניל,  פויצי דלת ממ"ד .ט

ר שווה ערך בכל היבט חל מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אע שתי לוחות מודבקיםשויה מתהיה ע כנף הדלת פנים: דלתות מכלולי .י

המתאים  שועציפוי חיצוני מתע או צבפורמייקה או גמר קוף הדלת. אם לסוג משיים, אחר. צירים יותקנו בהתחוזק, אקוסטיקה, ק –ודי תפק

אלי רבהתאם לתקן ישהדלת יהיה  משקוף. ם לפחותדיצד 3-קנט( מצופה בהדלת )ף כנף קבהי .מתכת משני הצדדיםידיות  , עםלעמידות במים

מבטיה / מקלחת בחדרי א למים. נתו יהיה עמיד ף לאחר התק. המשקואטימה יכולל פסלדלת בגמר תואם ולימרי או עץ הלבשות פ בעל 23מס' 

גוונים לפחות  3דוגמאות שיוצגו לו מתוך ן מגוות הרוכש מתוך לבחיר גוון:  אור, מזוגג בכנף הדלת.-בובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צוסימנעול 

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

 בנוסף, .וע סורג קבוע, אין לקבש את כלל הדיירים בקומה(שמאמור ל )בחרום קומתי כרז כפתח חילוץהמו  בדירהפתח בממ"ד וב -פתח חילוץ .יא

 וג הפתיחה וכיון הפתיחה.סוג החלון/תריס, לרבות ס כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח, ות"י הרשויות המוסמכוכרז עפתח שיב

 2 -כסף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים ית. ונחיצ נגררת,/ה, הנפתחתדלת פלדה אטומ מרחב מוגן הינהלת כניסה לד :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 בקוטרים שונים,ן  פתחי אוורור מעוגלים כהנגררות לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג ו, כנף אחת או שתיים ן פלדהה. חלורס"מ מעל מפלס הדי

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  ,פיקוד העורף(הנחיות  לפי)ינון אויר ס מערכת התקנת נים לפרוק.דיסקאות פלדה )פלנצ'(, וניתחסומים ב

תו תקינהרי שמתקן הסינון,  הע"י החבריודגש שבאם סופק  (.2010"א מאי הג)תקנות  ות היצרן.פי מידערכת למהפרעה מקומית. מידות ה

הוסמכו לכך ע"י פיקוד ש ות נוספת ע"י הגורמיםת תקינות ואטימבדיקכש, יחייב ע"י הרוקו רויפלכן ע"י פיקוד העורף,  אושרוונבדקו והתקנתו 

יגבר הביצוע בפועל  להמכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפוע ותבין המצוין בתוכניסתירה רה של קעת ספק יודגש כי בכל מלמני העורף.

 קוד העורף.ם הנחיות מעודכנות של פיהתוא

אביזרים  ך בהתקנתהצורעקב , "נטו"טאות מידות פתחים מבאינן ומשוערות בס"מ, בניה נן מידות , הי3מס' טבלה המפורטות בהמידות  – מידות .יג

 מסך רותתות/ חלונות/ויטרינות/קישל מלבני דל ,ים למיניהםיפרופילים היקפמשקופים ורות סמויות וכן  סגנים סמויים ו/או מן: מלבכגוים ממשלי

  בתקנות התכנון והבניה.  ש דרכנלפתחים אלו  ת/שטח,ממידולא יפחת  יםפתחים המתקבלקרה גודל הבכל מ .)לפי הענין(
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 ם סניטרים בדירהה וכליברואי תמתקנ – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם ראה )  
 

 מיתקן
 םמיקו

 טבחמ
 ר רחצהחד

 םיהור
 רחצה כלליר חד

 מרפסת 
 שירות

 אחר

 מטבחיור כ
 ודדת/כפולה(ב)
 

ת מידו
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 הכיור רחצ

ידות מ
 )בס"מ(

 --- --- וןרמשולב בא 40/50 -כ ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א' --- סוג

 --- --- אין ראה --- ₪ י זיכו

 דייםכיור לנטילת י

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- ---  ₪יכוי ז

ארגז ו אסלה
 )ב'(שטיפה

 

מידות 
 "מ()בס

 --- --- מידות היצרןלפי  יצרןהלפי מידות  ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- ₪ וי כזי

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- 
הוראות כל לפי 

 אה בהמשךן רדי
 170/70 -כ

 ה(טימב)א
--- --- 

 --- סוג
 ריצוף משופע

 ()מקלחת
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ₪  זיכוי

סוללה למים קרים 
מהקיר  כיור,למים ח/

 או מהמשטח

 --- --- מערבל פרח מערבל רחפ ערבלמ פרח דגם 

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- ג'פח ראה נס ראה נספח ג' יןא ₪ זיכוי 

יה סוללה לאמבט
 למים קרים וחמים

 --- --- )ה(סוללה --- --- גםד

 --- --- א' --- --- וגס

 --- --- 'ראה נספח ג --- --- ₪  זיכוי

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- דגם
דרך -רב

 אינטרפוץ דרך)
 )ה( (3

--- --- --- 

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- נספח ג' ראה --- ₪ זיכוי 

 --- ולניקוז מכונת כביסה םיבור מיח
 

 --- יש ---
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 מיתקן
 םמיקו

 טבחמ
 ר רחצהחד

 םיהור
 רחצה כלליר חד

 מרפסת 
 שירות

 אחר

 לשרוול ופן חיצוניתבד 4תח "פ
, כביסהמייבש מ  םאדיפליטת 

ס הגנה ומשקולת סגירה כולל תרי
 והזנת חשמל

--- 

 

 --- יש ---

 דיח כליםהכנה לחיבור מ

בניקוז כיור  משולבתכנה הה)
 (חהמטב

 יש
 

--- --- --- 

 אין )ברז ניל( מים למקררנק' 
 

--- --- --- 

 1 ישול )הכנה(גז לב נקודת
 

--- --- --- 

 --- )הכנה( מים ודת גז לחימוםקנ
 

--- --- --- 

 

 :ואחרות בלהטל ערותה

 סמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.ה או בממכר ז רט, במפבטבלה צויןבפועל רק באם )הקיים 

ה, רוסטני/גרניט וורץסילי קוורץ/ק חרס/מהקונה,  לבחירת: "מ(ס 80/46ידות במ או כפולה ס"מ 40/60 תו)בודדת במיד ר מטבחכיו (א)

 לפיתוצרת  ס"מ. 40/50 ותמידבחרס : כיור רחצה ספק, שיבחר ע"י החברה./היצרן לפי (:לחני )אינטגרלישוה כיור רחצ בהתקנה שטוחה

  החלטת החברה.

)מושב(  :כיסוי אסלהלטת החברה. י החלפ תוצרת. 1385עפ"י ת"י  יטר(ל 3/6כמותי ) מונובלוק/חרס, דו שטיפה :ז ארגמונחת.  :אסלה   (ב)

  .בעל צירי נירוסטה כבד טיפלס

תמיכה פינות ומיטת ר. מילוי עץ בוי פוליאסטפיקפי, שלד עץ עם צימ"מ הומוגני, בעלת חיזוק ה 3.5ובי ילי בעמר אקרחוהיה מת אמבטיה:

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5י ן מפח בעובמגלוון או לחילופיי ברזל ילמפרופ

לניקוז  יםעם שיפוע 2279ות ת"י מר העומד בדרישן, בגראות כל דיעל פי הנדרש בהו שטח משטח המקלחת לא יפחת מהמידות :מקלחת

 המשטח.

מידות ברז ר, דה או הכיוהעבומשטח ל מישור ימוקם עא והו מערבל, פרח: דגם: בח. לקערת מטכם()כולל חס םיסוללה למים קרים/חמ )ג( 

ת"י בעומדת וישנה ש ככלץ תוצרת הארכשאחת לפחות  סדרות 3מתוך  לבחירה ס"מ. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כ: תהיינה

 ו על ידה./בלן ו/או הספק/ים שיבחרשיוצגו ע"י החברה/ ק 1385

 , מידות או הכיורשור משטח העבודה על מי והם ימוקמו  הפי ערבלמ ח: דגם: פרחסכמים( )כולל החצלכיור/י ר, ים קרים/חמיםסוללה למ )ד( 

גו ע"י החברה/ קבלן שיוצ כשאחת לפחות תוצרת הארץ תסדרו 3מתוך  רהלבחי "מ לפחות,ס 15ס"מ לפחות ולעומק  15ך באורברז תהיינה: 

 .  יבחר/ו על ידההספק/ים ש וו/א

ללת יציאה תחתית למיל' האמבטיה ם מיקס מהקיר הכולה מים חמים וקריסולתותקן  :יהבאמבט :לל חסכמים()כו מיםח/ה למים קריםסולל )ה(

  ס"מ לפחות ומזלף. 60באורך  ל אנכיומובי פיטלסקווט החלקה ור שרשורי, מתלה מתכוונן, מצינ

 60סקופי ומוביל אנכי באורך , מוט החלקה טלונןומתכה לורי, מתשור שרנכולל צייקל נבציפוי כרום   ,(3) רךרב ד - מהקירדגם: : תלמקלח

 מ"מ.  15טר ת בקווראש מקלח ס"מ 30קיר באורך חילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהמזלף. לחות וס"מ לפ

 ידה.ל ם שיבחר/ו עו/או הספק/י "י החברה/קבלןץ שיוצגו ערכשאחת לפחות תוצרת הא סדרות 3טיה/מקלחת, לבחירה מתוך ת האמבוללוס

מים לחמים/קרים בעזרת ידית ר בעל מנגנון קרמי דו כמותי)ויסות בציפוי כרום ניקל,דגם מערבל מיקס היוים וקרים ית  למים חמל הסוללכ-

 ם.מיו חסכאחת(ויכלל

 .ניל יזברו: חיבור לביוב, כוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים ות התקנ ()ו 

 .: לבןתגוון הקבועו ()ז 

 . ת חשמלוהזנ וחיבור לקו דלוחין או שפכים רים: מים קללתביסה כומכונת כל הכנת חיבור )ח( 

 ה.קצזרי יבד ללא אבא נאמר אחרת, צנרת נחושת בלבאם ל: הכנה לנק' גז )ט( 

 : מים בטמפרטורה המסופקת מהרשת העירונית.קריםמים  (י) 

 למניעת  שעומדים בתקן ישראלי ותקבועלרכוש  לבחור או הרוכש, באחריות, ממבחר החברהבאם אינם  -()אגנית/אמבטיהועות רחצה בק (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ ההחלק
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 על מישור משטח העבודה או הכיור. ממוקם רז הב רי= ק חפר קבוע. ראש ברז הנשלף מתוך שרוול= נשלף  (יב) 

  . זרת ידית אחתרים /חמים, בעסות מים לקי)מיקסר( = ו מערבל  

 ית ברז ו/או שניהם.ם חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפימי יציאה, של/לוקת כניסהוץ( = ח)אונטרפ ךדר-רב  

 במייבש כביסה הפועל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות השתמש יש לה יסהכב שלח, ממיב/בהעדר חיבור ליניקת אויר חם קונדנסר=)יג( 

 ה גש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדיריודמניעת ספק ת הצורך. ליקון בעמחייב רה מיכל איסוף פלטת כמים אלהליך הייבוש נפלטת בעת תנה

 בסמוך למכונה.

 הסטנדרטיות )ברזים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו'(.הקצה  רכותמעל נניםכניקוז מתובון כי מערכת הספקת המים והיש לקחת בחש (יד)

ם הקפי מפני גלישת המים, חסוהמקלחת, ומן, שטח תא הדלוחי טר צנרתקוללא התאמת  דמוי "גשם", גון ראש מקלחתמור לעיל כאשינוי מה

 פה.ברצ וזיקת הנלמים לקיבוין כמות המים הנפלטת ממפל הור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמה בעלול לגר

 כגון  מתאימיםאמצעים ב ה, יש לנקוטוס מונע החלקנה כוללת חיספהאמבטיה אי ( הואיל והשימוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפתטו) 

  המיועדות למניעת החלקה.ות הדבקת מדבק   

ניתוק זרימת הגז במקרה של כיבוי לאגנון לם מנליולם הכיתמש בכיריבסמיכות לחלון ובכלל, יש להשכל שמיקום הכיריים לבישול נמצאים )טז(  כ 

 ול.בה/ות הבישהל רצוני של        

 

 או במסמך אחר כך בטבלה, במפרט מכר זה  צויןאם רק בקנו בפועל תת לעיל יות בהערוהתייחסו שים לגביהם יי ציוד ומתקנ)מובהר כ

 ה(.שצורף להסכם הרכיש 

 

  , ברצפה,ניין(הב ים לכללפמשותו)בחלקם יתכן צנרת ופתחי ביקורת לקולטני ביוב : ראח ורךכל צל ,בדירה יה נוספיםאביזרי אינסטלצ  3.6.1 

 כמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(. ו )מיקום יתכן מתזי כיבוי,לציה. ינסטהא ת מהנדסטעפ"י החל ם וכמותבמיקו, הרו בסמוך לתקבקירות א  

  בין פיקוד ילהעברת גז וכבלוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזיוז למזגן מה. ניקטלצינסידס האנהחלטת מה לפי ,מיקוםב ארון למחלקי מים  

 . יידלמאיועד מהעד המיקום יועד למעבה, המיקום המ  

 

 הערה:  

 מוי דמבודד ואסטטי ויצרו בליטות התקנת כיסוי דרשו(, יתכן ויחייבו יככל שבוי, )רת מים/ביוב/מתזי כיר צנהצורך במעב  

 , כרית המבתכנ ח יסומנו, שלא בהכרהבסמוך לקירות ורצפו/או בסמוך לקירות ותקרה  ,"ספסלים"או " תקורוו ם אודימע"  

 ת.וכנים שונה מהתותקנו במיקכנון יואילוצי תמאו שסומנו ו  

 תחי פ רשוויד יתכן ןנייהבה בקולטנים העוברים לגובה פי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטלצייש לקחת בחשבון כי ל ,בנוסף  

 תחזוקה. גישה לצרכי ותם ויש לאפשרין לחסום אאביצוע פתחי ביקורת אלו ,  שיידרורת, ולכן בדירות בהם ביק  

 

המערכת  התקנת. תהיה לפי הוראות כל דיןצת מצעות מערכת סולארית משותפת מאולבאת חמים לדירו הספקת מים: מיםם חימו  3.6.2

 .ר(המים )טיימ גיבוי חשמלי לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימוםת לרבו 579י אלישרקן תלדרישות  הסולארית תהיה בהתאם

 יימר( הכולל מפסק מנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טם אללל חימום עוולארית וכערכת הסמחובר למהגירה )דוד( יותקן מיכל אלכל דירה 

 ראש את זמני ההפעלה.במאפשר לתכנן מ

 קוצב  ות חשמל והתקןהמים באמצע יתן לספק מים חמים באמצעות מערכת סולארית, יעשה חימוםן לא נל דיכ אותהור שלהם לפי לדירות 

  טיימר(. )חימום המים זמן ל

גג  או בסמוך להירות או שרפסת במ כגוןמקום מוסתר אך נגיש ב: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבולבקי למים חמים (גירה )דודמכל א

     .האינסטלציהמהנדס  ןתכנון לפי עליו

 . לחת, מקה, אמבטיה: קערות מטבח ורחצלכלים חיבור מים חמים 3.6.3

  אין.  :"דלי"רז ב  3.6.4 

 (.החברה לטתי הח)מיקום לפ: יש מים לדירהה הכנה למונ 3.6.5

   ,PPR, S.Pגול, סדה מגולוונת, פק: פלומר הצינורות: מים חמים וקריםח 3.6.6

 .: פלסטיכיםשפ : פלסטי,יןדלוח  

  .יש: ת הגז במטבחנקודר הגז ועד ה ממקוצנרת גז בדיר 3.6.7

 : יש.ירההכנה למונה גז לד 3.6.8
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 (ה זובלטחר לאהערות  )ראה מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'   .73        

 
 

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

 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 קל מפסלכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים   מוגן

 עתק בית
 לבמעג חכו

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;שורתנק' תק
 .לפוןנק' ט

 דותנקו 3 כ"סה

 הערות חר/א

 לדירה כניסה
 מבואה או

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום -
לובי מפסק תאורה ל -

 דר מדרגות.קומתי/ח
 חשמל דירתי. לוח -
 וללת כשורארון תק -

 שקע. 
 הטלוויזיארון טלפוניה/- 
או במקום אחר )

תאם לקביעת בה
 (מתכנןה

 רדיו דרח
 כלאו ופינת

2 3 - 
1  

 )למזגן(
1 

תוספת  -תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת 

 יס.התר

 - - - 1 1 רוזדורפ

 3מעל  בפרוזדור באורך
ל זדור הכולפרו' או במ

קודות נ 2 "ר", פניית
 יף.ת + מחלוחמאור לפ

 1 בחטמ

4 

)אחד מהם 
חד כפול, וא

מוגן מהם 
בדרגה 
 רגילה(

- 

 )יג( 3
ר,מקרר,מדיח תנו

 )אחד מהם מוגן
מים בדרגת 

44IP) 

- 

י יקום השקעים, בתמ
ל יה מעהתקע יה

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

ו לתכנון המטבח יותקנ
ים ח נפרדשקעי כ

 קררנור, למלמדיח, לת

שינה  חדר
  הורים

1 
סק )כולל מפ

יף מחל
 למנורה( 

 

4 
 ם לידי)שני

 המיטה(
- 1 1 

ק' )נאינטרקום  -
 ד(ור בלבדיב/שמע

   רחצה חדר
 םהורי

1 
 ים()מוגן מ

- 1 
1 

)בית תקע 
 (לתנור

- 

תנור תקע לבית 
 בהעדר חלון,חימום+ 

 הכנה לנק' אוורור מכני

 - 1 1 - 3 1 שינה חדר

 ד/"ממ
 שינה ח.

לפי מנורה 
הנחיות 

 עורףהפיקוד 
 1 (למזגן) 1+  1 - 3

ד ופי תקנות פיקל
 רףהעו

 ר רחצהחד
 כללי

1 
 (ם)מוגן מי

- 1 
1 

 )בית תקע
 ור(תנל

- 

קע לתנור בית ת
וצב + התקן קם+ חימו

וד זמן הכולל מפסק לד
במיקום עפ"י השמש 

 התכנון. 
 ן,ובהעדר חל+

 ניר מכהכנה לנק' אוורו

 ותפסת שרמר
1 

 ים(מוגן מ)
- - 

2 
 מוגן מים

 ה,סביכונת כ)מ
 (יסהכבש מייב

- - 

 משש מרפסת
1 

 מוגן()
- 

1 
 )מוגן(
IP44 

- - 
תריס חשמלי +  כולל

ה תיחפון מפסק + מנגנ
 ידני.
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 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 קל מפסלכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים   מוגן

 עתק בית
 לבמעג חכו

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;שורתנק' תק
 .לפוןנק' ט

 דותנקו 3 כ"סה

 הערות חר/א

 מחסן
)ככל 
 ד(שהוצמ

1 - 1 - - 

של  צריכת החשמל
מחסן תחובר לשעון ה

החשמל הדירתי אליו 
 .משויך המחסן

ת שהזנו ילופיןאו לח
ל ל של כהחשמ

ה יחוברו למונם ניהמחס
רד נפוף משות

בד, או לם בניחסלמ
ל מחסן, לכה נפרד מונ

ועפ"י  כרלהחלטת המו
 רתו.בחי

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

כנה ט הק)פ
 למזגן(

- - 

 

 

  לטבלה ואחרותת הערו

 ה אחת.אהיל/ ארמטורה(, כולל נקודת הדלק -וכיסויו תקרה )ללא נורה אל גבי קיר בית נורה ע = קיר/ תקרה אורנקודת מ (א)

 שקע בנפרד(. לספר כשקעים או יותר בפנל אחד, נ)שני  רגיל.ן מזרם חשמל ניזושמלי המתקן ח = "שקע" בודד לחיבור ל(גיבית תקע מאור )ר (ב)

 ת.ממ"ר לפחו 1.5בכבלים  צעחיבור יבוה

החיבור  נפרד(.ב בפנל אחד, נספר כל שקע )שני שקעים או יותר זרם חשמל רגילניזון מה בודד עם כיסוי, עשקגן מים: מו בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ות.לפח ממ"ר 1.5בלים יבוצע בכ

לכמות  אינם תוספתוש ר(, המצוינים בסעיף א'קיבתקרה או קודות המאור )נ של קהתאור בלבד לאופן ההדל ולה=ור הדלקה כפנקודת מא (ד)

 ינות בסעיף א'.ומאור המצה נקודות

 "כוח".ות /נקודה ם בהכרחושאינ נק' במעגל נפרד(,ל גבי מעגל חשמלי נפרד )כ"שקע/ים" הנמצא/ים על  = עגל נפרדת תקע מבי (ה)

 בדרגת הגנה גבוהה.ים ן מפרד אך אביזר הקצה מוגנ מעגל חשמלשאינו בהכרח ב ןע מוגבית תקאו אחר=  IP44הגנה  קע עם דרגותבית ת (ו)

בים, בין מחש –נקודת תקשורת , וכוללות נקודת טלפוניה נקודות ביחד )קומפלט( או לחוד 3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורת/הטלויזיודת נק (ז)

אינטרנט. /ניםיבור הדירה לרשת הטלפוח ללאלים.  יטת שידורי כבלקבור לי חובה כאמור, ואפשרות לחיקליטת שידורחיבור ל –יה וויזודת טלנק

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  ורת ועד נקודת ההכנה בקירוז התקשמריכ ר וחוט משיכהותכלול צינ נקודת התקשורת

 .(העניין עמדת שומר לפיל נה אודלת כניסה למבלשורת פנים )זרי קצה לתקאות כולל אבית מלקודה/ונקום(= קודת טלפון פנים )אינטרנ (ח)

  מ"מ.  2.5ם עם כבליללוח למפסק נפרד  תחובר ישירו, מגבי מעגל חשמלי נפרד על בית תקע כוח = קודת כחנ (ט)

ד נקודת ההכנה ז תקשורת וע)מחשב( מריכוורת ק' תקשהכנה לנ ול"( וחוט משיכה בלבד.רואחרת הכוונה לצנרת )"ש באם לא צוין"הכנה"=  (י)

ספק  למניעת)ספירלי(.  ""תנור להט "מפזר חום" ולא הדייר(, יותיותקן )באחרחדר הרחצה ת מעל דלאת נור חימום נמצתלהכנה באם הבקיר. 

 ום כוללת שקע מוגן מים.ימההכנה לתנור ח י החברה.דגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"יו

 ה/םדליקים/מכבים את אותמ אךביניהם,  נמצאים בריחוקה שוניםבוי, משני אביזרים נפרדים להדלקה/ כי מאור הניתנותות /נקודה =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

 ות החוק ודרישות מהנדס החשמל.ות הנחיבעקב ום וסוג הנק'קינויים במייתכנו ש (יב)

ירות תחובר ישלכיריים. הנקודה  קום המתוכנןטבח, מתחת למן המת בארולת פאזיתותקן נקודת תלת פאזי= ת רת מגורים הכוללת חיבורבדי (יג)

 י.ל הדירתוהמפסק בלוח החשמ עבות בית שקה תכלול את כל החיווט לרקוד. הנ2.5/5ותחווט בכבל ל בלוח החשמפסק תלת פאזי מל

 

 חראו במסמך א מפרט מכר זה ה, בך בטבלצויין כל יותקנו בפועל רק באם עים יש התייחסות בהערות ל)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביה

 שצורף להסכם הרכישה(. 
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  רת לילהמנגנון שבת לתאוו תבחדר מדרגולחצן להדלקת אור  .יש: ורמאת ותית: בכל קומה: נקודממבואה קו חדר מדרגות/  3.7.1 

  .יש :קומתית ת אור במבואההדלקדירה למתוך ה צןלח יש. ני הדלקת אור:לחצ יש. גופי מאור:. קבועה                             

 שה להיתר(.בקתקנות התכנון והבניה ) ידירה על פים )צינורות( בלשרוו הכנת: טלפון חוץ 3.7.2 

 החלטת החברה.חר לפי , או אזמזם צליל: .לחצן סוג: פעמון: 3.7.3 

 רישות הת"י.י ד, לפ: סטנדרט: סוגה/שקעאביזרי הדלק 3.7.4 

לפי   מיקום:יש  :וך הדירהבת שקע רגיל(, ל)כול דירתיולוח תקשורת  ודולים(מ 6-פנוי ל ל השארת מקום)כולדירתי  ח חשמללו 3.7.5  

 אין.ת: בשעון שיש. : מפסקי פחת החשמל.  הנדסמ תכנון  

                  ל קוצב זמן.           : יש.  כולחשמליל לדוד מים, שמש/ודת חשמנק 3.7.6 

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

 ה הראשית בקומתלפתיחת דלת הכניס כולל לחצן ,שמע דיבור טרקום)אינ .5 לה: כמפורט בטבוםמיק: יש, אינטרקום מערכת 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רבולשמע ודיופומית  ,הכניסה  

 ן.: אינפרדת(ר )סגוגל ספת במערכת טלוויזיה נומע 3.7.9 

  ערוצית וויזיה רבלקליטת טלחיבור לכבלים ל הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

 .  (ת זהאשר תספק שרו ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרב"י הקונה ישירות עאשר ישולם לא חיבור בפועל  ממיר ול לאל)   

 :ריםמיתקנים אח     3.7.11 

החשמל  לת פאזי ולרשתת חיבורצריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאים ל טור ולבקרה שללניכת מערתותקן  בכל דירה -

 משתנים.החשמל ה פיזנת תעריהאפשר שראלית ותהי

 :כלולהמערכת ת

 חשמלי, רכיב המודד זרם על מל הדירתית אשר מתבססת ת מדידה בלוח החשדיחי 

 .ור אלחוטישידת לשורחידת תקילוח תלת פאזי( )שלושה חיישני זרם עבור 

 .ורה ברורהג אותם בצה מקומית ומצירוים בצדיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונ צג

 הצג יציג לפחות אתמהרצפה מ',  1.5ובגובה  במקום נגיש כניסההבמבואת  /הבסמוך לדלת הכניסם הדירה ניהצג יותקן בפ

 . פיתהכסתם ואת עלו)בקוט"ש( צטברת והמ השוטפת נתוני צריכת האנרגיה

 .3.5סעיף  םפתחי ראה גם תריסים בטבלת .ים/חשמלי ריס/יםחיבור לת -

 

 רה:דירור / חימום, במתקני קי .        4 

 :תכלול אשר ,פאזי תתל סטנדרטית אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה יש,ן. אי זיכמר תי מינידיר מיזוג אוויר 4.1 

  לכל וקצר יעיל אוויר ורפיז המאפשר אחר מיקוםאו ב המסדרון או האמבטיה חדר תקרת תיתלתח בצמוד יידלמא וכנןתמ מיקום      .1                   

 ;רההדי חלקי

                       ןהמתוכנ המיקום ןבי הרצפה במילוי ונעה וכנסת בקירמ חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע      .2                   

  מוצא .יסהבהכ ז מסתורלניקו או רצפה וםלמחס יידמאה ניקוז 3* 2.5נפרד  עגלמ כוח שקע ,מתוכנן למעבהה יקוםהמ ועד למאייד                            

 .עלבפו המערכת תקנתלה עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות ההסתר יכלול "צמה"ה                            

 .וןקיר המסדר על מוסטטהתר למיקום עד דהמאיי ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת                         3.

 .אוויר מיזוג יועץ ידי על תהמערכ לתכנון תאםהב יהיה נותההכ מיקום       .4                  

 .םהמעבי / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

 ההכנה תכלול: הקרה ז, תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד. במורףישור פיקוד העבא       .6  

 מל. ת הזנה ישירה מלוח החשפרדנ נקודת חשמל -                    

 מכסה.הצינור ייסגר בד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה צנרת ניקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד וע -                    

 נון.כ"פ התיקום המעבה יהיה במקום מוצנע ומוסתר עמ -                    

 וג האויר.מיז יועץהתאם לתכנון ל בנ"כל ההכנות ה -                            

 לכל חלקיה זוגמי מאפשר אינו הדירה וןתכנ האוויר מיזוג יועץ קביעת פי עלש ( לעיל. ככל6) 4.1: אין. מעבר לאמור בסעיף מזגן מפוצל 4.2

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

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת חשמל, צנרת לרבות הנדרשות

  .איןזון ממערכת מרכזית בבניין: הנימיזוג אויר דירתי  4.3

   .אין: זגעל בוהפימום תנור ח  4.4
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 רחצה(. י)בחדר .גןמו שקע לתהכול חימום נורתל ודהנק תבוצע. : איןנור חימום הפועל בחשמלת  4.5

 .אין: אטוריםירד  4.6

 : אין.םייטורים חשמלקונבק  4.7

 .: איןמום תת רצפתיחי  4.8

 ין.: אמיתקנים אחרים  4.9

 

 ה, במחסן:סידורי כיבוי אש ובטיחות בדיר .5

 .יש :()באם נרכש במחסן .הכבאות רשות דרש ע"ייככל שי: הבדיר )ספרינקלרים(:בוי אש אוטומטית יכרכת עמ 5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותישי לככ: גלאי עשן 5.2  

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

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

                      תחום המגרש;: בכולםר הבניה. תיפי הל: ייניםלכל הבנ יהסך הכל מקומות חנ 6.1.1   

 אין.ט(: פר)ל קום אחרחניות במ . בקומת קרקעו או/ המרתףבקומת חניות ל הכ                                

 ר.תוכנית המככמצוין ב: מיקום לפי היתר הבניה: תניוח מספר: יש, חניה לנכים )פרטית/משותפת( 6.1.2   

 י  מרשנכה )עם הצגת תג נכה  רהלרוכש די ה להיתר, תימכריח החנסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספחנייה לנכים כמ             

 וגם לדייר שאינו נכה. םיניהבנינכה, בין כלל דירי  בורה(, ובהעדר רוכש מטעם משרד התח                               

 יש. :תאורהמערכת  לפי הנחיות האדריכל., משתלבותאבנים  /מוחלק וןטב רה:וה לא מקחני ר רצפתגמ 6.1.3  

 יש.: הכבישמ ישה לחניהג 6.1.4  

 המכר.סימון בתכנית י : לפמיקום אחת לפחות.: חניות לדירה פרמס 6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 

  מבואת ברוחב פחותל[ מרוצף ה יהי כניסה שביל  .יןיבנכל ל עד למבואת הכניסה שבילים/צוניחי רחבה תתוכנן שרגהמ םובתח                               

 .ינוןג בעל ומואר, ]לבנין יסהנהכ   

 .בן טבעיתא /: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבותר גמרשבילים: חומ 6.2.1  

 .ל גוון בהירעיתן בהריצוף יהיה ככל הנ לבות/ אבן טבעית.אספלט/ אבנים משת /וליטנטון/ גר: בומר גמר: חמדרגות /שבילים 6.2.2

 גינון חסכוני במים בהתאם  ל הפיתוח(תוכנית אדריכ פי)על  .יש :צמחיהבתכנית  מצורפת(.  ןמו)על פי סי.יש: משותפת צרח 6.2.3   

  ד החקלאות.להנחיות משר                                

  נון חסכוני במים בהתאםגיל פיתוח( פי תכנית אדריכ . )עליש צמחיה: .( פי סימון בתכנית מצורפת)על יש. : משותפת רחצ 6.2.4  

 הנחיות משרד החקלאות.ל

  .(כת השקיהלא מגונן וללא מער לשטח ונההכו, צר)ח לפי תוכנית המכר :יציאה לחצר מחדר; יש: הגן ותה/מודה לדירצ חצר, 6.2.5  

 בעתש ע"י הרוכ יעשה הבניין ( ימשול מים פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקתור שיפועי ניקוז די: סהרהע   

 . יתטפרסידור הגינה ה    

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, ) חול, חלביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : גן דירותלבחצר הצמודה , ות משותפותפירוט מערכ 6.2.6  

 (.בהכרח יוצג בתוכנית המכר ושלא ןהעניי לפי לכ)ה יוכיב רת,קשותחשמל,    

 מ"ר. 7-לא פחות מיש, בשטח : ןג לדירותדה רוצף בחצר הצמוממשטח  6.2.7  

 תר הבניה ודרישת הרשויות. לפי היחומר:  :שות של המגר/גדר בחזית 6.2.8  

 .החברהולפי קביעת  תוכנית הפיתוח המאושרתפי לבגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה פתוחהקומה ים מפולשת )דות עממקו 6.2.9  
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 ותמערכות משותפ .7

 מערכת גז: 7.1 

 המתואר  ובמיקום ,עם חברת הגז , בתאום(17ין ני)ליד ב קעיקר -גז תת צובר באמצעות יזכסידור מר נה לאספקת גז:כה   7.1.1  

ת וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. ת הרשותוישי דרעפ" או/ו ע"י החברהרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע המגבתוכנית    

  תה.נרת הגז ותחזוקצ הנחתלהנאה    

 רת הגז.חבבבעלות נם היוצנרת אספקת הגז  ,אמורכ בהר בזאת כי צובר/י הגזומ   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6 )סעיף 4ראה טבלה : מיקום: יש. רת אספקת גז בתוך הדירהצנ 7.1.3  

 

 :יבוי אשסידורים לכ 7.2 

 .אין :דרגותמ חדרימערכת להפעלת לחץ ב 7.2.1  

 ן.יא :במבואותת ליניקת עשן כמער 7.2.2  

 יחות.הבטלפי דרישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ  :ים(זים )ספרינקלרמת –וטומטית מערכת כיבוי א 7.2.3  

 י והנחיות יועץ הבטיחות.רישות רשות הכיבודי : לפותכולתןרגזי כיבוי עמדות כיבוי לרבות א 7.2.4  

 והנחיות יועץ הבטיחות. ות הכיבוירש לפי דרישות :ןי עשגלא 7.2.5  

 

 בשטחים משותפים בויי, ברזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כאש יבויכו גילוי רכותמעות, לרבות כל סידורי הכבאהערה:      

 .ישות רשות הכבאותרד לפי ם וכמותמיקו רטיים,פ או             

 

 

 יועץ הבטיחות. י והנחיותרשות הכיבושות ירפי דל: בקומת מרתףאוורור מאולץ  7.3 

 אין.: נת הדירות()להז מיזוג אוויר מרכזית תכמער 7.4 

 .אין ת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים:מערכ 7.5 

            הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות ם:קומי י. ואר שגולד 1הבית,  לוועד 1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 .816 י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי ניוםמיאלו חזית תבעלו ויהיו הבנייניםלכל  דחבמקבץ אאו  , בנייןכל ל                    

 : ריםמיתקנים אח 7.7 

 חדר/ים לשימוש כלל  ותפים(,בחלקים מש)אורה ת ותמערכר מים, מאגשנאים,  ח., ת מיםמערכות סניקה ומשאבו  

 היועצים.נית המתכננים ווכתלפי  מות:מיקום וכ .וכו' בת הבנייןוטסמוכים ל בבנייניםאו  ,םנים סמוכייין ולטובת בניינבב םהדיירי  

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 הנחיות הרשות המקומית. לפי: חצרל נפרד יםמ מונה: יש; תלבי ראשיים מונה מ: יש; חיבור לקו מים מרכזי 8.1  

 יש. מרכזי: בלביוחיבור  8.2  

 ; יש. להוראות חברת החשמל םבהתא ,בניין לרשת החשמלהחיבור  8.3  

 .יםלחב' הטלפונחיבור הדירה כולל בקשה להיתר(: לא ה )תכנון והבניבהתאם לתקנות ה :לרשת הטלפוניםלחיבור הבניין ה הכנ 8.4  

  (.3.7.10 ראה גם סעיף) בלבדהכנה  .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזישורת הבניין לרשת תק וריבח 8.5  

  עבודות שביצועם בפועלבמחיר הרכישה.  לוליםכ, דרכי גישה, וזומכים, ניק: כביש, מדרכה, קירות תרשגמפיתוח כללי הגובל ב 8.6  

 יות החברה.יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחר  

  (.)מכלים טמונים או אחר לפי היתר בניה .יש: אצירת אשפהל יםתקן/מ 8.7  

 .קומיתמהרשות ה יע": פינוי אשפה  
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 רכוש משותף .9

 :תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: ותפיםמקומות חניה מש    9.1.1   

 יש.: (יתחלק פתוחה ועמודים, יסה)קומת כנ חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 .הברבח לפי החלטת: סנים שאינם צמודים לדירותמח 9.1.3   

 .: ישבקומת כניסה אה )לובי(מבו 9.1.4   

 ש. י: מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 בכל בניין. 1מספר(: ) חדרי מדרגות 9.1.6   

 בניין.בכל  1: מספר מעליות: יש; מעליות; יש :פיר מעלית 9.1.7   

 יש.על ידי מיתקנים על הגג:  החלק התפוס פחותל :תףמשו גג 9.1.8   

 ממ"דים. -מוגנים דירתייםש מרחבים י אין. :מקלט /קמ"מ 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

  שאבות,חדר מסחרור, מערכות סולאריות, משאבות  :( כגוןתתפושומ ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות הגג מיתקנים על 9.1.11  

 ן. יד כל אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי מיתקן וכלמאגר מים           

 .; ישטח ללא גינוןש : יש.פתוח בתחומי המגרשושטח  חצר 9.1.12   

  מסומנים כרכוש משותףהים במפרט זה, אחרכמפורט בפרקים : ל הבית שהינם רכוש משותףחלקים נוספים שו מיתקנים 9.1.13   

 .ת המכרבתוכניו   

 

 שאין להוציאם מהרכוש המשותף: (יםמיבאם קי) לק/יםח 9.2 

 מילוט(., )י מדרגות/דרח 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 קומת כניסה.ב לובי 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 הגג. על המשותפים() אל המיתקנים השונים גותגישה מחדר מדר 9.2.6  

 ות.גות אל חדר מכונדרר ממחד גישה 9.2.7  

 .תפים()משו י/יםתי לחדר/ים טכנמקובי גישה מחדר מדרגות או מלו 9.2.8  

 .געל הג תפיםמשו התפוס על ידי מיתקנים –חלק הגג  9.2.9  

 .ותמעלי 9.2.10  

 וגנים בדירות(.ם מיש מרחבי -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 משותף. ושכרכרה בע"י החככל שיוגדרו : חלק אחר 9.2.12  

 

 

 בית משותף 9.3 

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

  התקנון המצוישל  יל על הבית מבטל או משנה הוראהלהחית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו יועד להירשם כבהמ    

 :םותו עניין; ואלה הענייניא רטים עלהמכר פ ף לחוזהרלצאו נים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט לעניין מן העניית יחסמתיה    

 ש המשותף;הוצאת חלק מהרכו (1)    

 החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; שיעורו של (2)   

 ;יואל קשרבויבים בשירותים המחור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ושיע (3)   

 בלת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;סדרי ק (4)   

 )א( לחוק המכר דירות;3יף עשיכון בצו בדרך האמור בסשקבע שר הכל עניין אחר  (5)   

 י שהתחייב ראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמ( יל עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )אלא מסר פרטים עש מוכר )ב(  

 ותו עניין יחולו על הבית  המשותף. ון המצוי לגבי אקנהת אותרשהו    
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 תף הצמוד לדירה:רכוש המשועורו של החלק ביש 9.4

 של כל ח לשט( 5ובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף דרתה ואופן חישהגח הדירה )כוב ככל האפשר ליחס שבין שטריהיה ק 

  די כל רשות יל ש עכפי שיידר הקשור ברישום הבית המשותף,או בכל פרט אחר ה ס זביח תיקון את בכפוף לכל, זיחידות הדיור בבניין  

ו בחשבון השטחים הצמודים לדירה משותף לא יילקחה בבית ברכושבחישוב חלקה של כל דירה י כוכר רשאי לקבוע בתקנון, המוסמכת. מ

 (.6רט זה פרק א' סעיף במפ)כהגדרתם 

 

 ת:הביול הדבר ניבלת החלטות בסדרי ק 9.5

 .1969 -בוע בחוק המקרקעין התשכ"טיהיה על פי הק 

 

 :ים בקשר אליובהמשותף ובשירותים המחוי צאות הביתר ההשתתפות בהוויעש 9.6

 תף הצמוד לכל דירה.חלק ברכוש המשוה שיעורו של יהיה על פי 

קבועות של אחזקת ברכיב ההוצאות הי יחסן הקלום חלבתשיחויבו ל ידי המוכר ולא יעשה בהן שימוש בפועה בדירות שהחזקה בהן תהי

 מןפטור מתשלוש המשותף, אשר המוכר יהיה וין צריכה בפועל ביחס לרכהוצאות בגמתשלום רכיב ה לדילהבהרכוש המשותף בלבד, 

 ן כאמור בתקנון המצוי.שלהאמורות, וזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה ביחס לדירות ה

 

 המשותף(: ו שיוחזרו לרכושא/)ו ותףשכוש המהמוצאים מהר החלקים 9.7

 כניות המצ"ב מסומנים בת ותף השטחים הבאים אשרהמשמהרכוש  ויוצא, בהסכםזה  יןענימבלי לגרוע מהאמור ב      

  ר ו/או בהסכם המכר.ינים במפרט המכצוו/או מ      

 תה של החברה.יעקב לפי המשותףלדירות בבית גרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו המ מקומות החניה שבתחום .א

ת משותף, באם ו)למעט חדר עגל החברה של פי קביעתהשבבית המשותף ל ותדירחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו להמ .ב

 ף.שותותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המצאו מהרכוש המשהול השטחים שכוכן . קיים(

 לעיל(. 9.2.9ף סעיר בולק כאמגות )למעט החוג, מסתורי כביסה, גינות מרפסות .ג

  ף.שותמוצא מהרכוש המ  )באם קיים( ר השנאיםחד .ד

 ו/או שתחול על        עיר נוספת החלהן ייכניות בנמגרש לפי התב"ע, ולפי כל תבשרו ו/או יאושרו לבנייה יה אשר אוכל זכויות הבנ .ה

 . תידעאשרו בן עיר שייבנייה עתידיות שייווצרו על פי תכניות בנ הקרקע, וכן זכויות

וכרת משבבעלות ה והמחסנים לתא דו החניותם לדירות, יוצמיסנהמחית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או ל שבעת רישום הבככ .ו

 כמפורט לעיל.

 

 

 

  ____________   ____________   ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה         

 

 

 

 

 

 שותף.לנציגות הבית המו לקונה עברושיו מסמכים נוספים ח א'נספ
 רות.ואזההערות כלליות  נספח ב'

 .זיכוייםת טבלאוג'        נספח
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 תרות בעלי הדיספים שיועברו לקונה ולנציגומכים נוסמ – 'נספח א 

 פרט:המ ות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד שלתוכני 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של לליות כל חדר ומידות כל ידות שמללת כוה 1:50 -ידה לא קטן מתכנית הדירה בקנה מ 10.1.1   

 תף בקומה.המשוהכוללת סימון הרכוש  1:100 -מ ןבקנה מידה לא קטת הדירה את הקומה בה נמציתכנ 10.1.2   

 ומה.בקהכוללת סימון הרכוש המשותף  1:100 -קומה טיפוסית בקנה מידה לא קטן מתכנית  10.1.3   

 משותף הת סימון הרכוש להכול 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מומות מומות מפולשות; קק כניסה/קומת ת יותכנ 10.1.4   

 .1:200קנה מידה ל ילום מוקטןבצ ם; תכניות אלו ניתן לצרףמוצמדי םושטחים דירתיי   

 .1:100 -ה לא קטן ממידתכנית קומת גג בקנה  10.1.5   

תפת משו רחצהכוללת סימון  1:250קנה מידה בלת היתר בניה בלקקומית ות המרשל ת המגרש כפי שהוגשהתכני 10.1.6   

 ינות צמודות.גו

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פימסור הגימור, שיש ל רית ולחומורכלכל המע ושימוש ראות תחזוקהנתנו הוית מסירת הדירה יבע 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 ל גימורם.ע הדירה רכיביל כ לות שוטפות לתחזוקתפעו )א(   

 ת מיזוג אוויר, מערכו, תמערכות בטיחוות דירה לרבבירות המותקנות שה כותל מערתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת ש ()ב   

 וכיוצא באלה. ותאלקטרומכנימערכות    

 ת ותקופתיות, אם נדרשות.טפותדירות ואפיון ביקורות שו )ג(   

 רת קשר.ין ליצטלפו ספק ומספרירה, לרבות שמות יצרן/תקנים בדכות המועריוד ומשל צ ותרירט טכני ותעודות אחמפ )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של הוראות תחזוקה ו תכנית (1) ה בבנייןנמסרת הדירה הראשונאשר לו  מסור לרוכש דירההמוכר י .310  

 :ענייןבירות ד כרהמפי חוק  לרבות עליין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין הבנ  

 מורם.על גיוטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין פעולות ש )א(   

 רכות מיזוג ות, מעליות, מעיחמערכות בט ירות המותקנות בבניין לרבותהשרכות עזוקה מונעת של מוללת ותחכתחזוקה  )ב(   

 באלה.וצא ו מכניות וכיקטראוויר, מערכות אל   

 אם נדרשות. ת,קופתיוות ותטפשואפיון ביקורות ות ותדיר )ג(   

 טלפון ליצירת קשר.ומספר  קת שמות יצרן/ ספנה, לרבובות המותקנים במכומער ציוד מפרט טכני ותעודות אחריות של ד()  

 מיליה.יפקסומספר  וןטלפין, המערכות והפיתוח לרבות מספר תכננים של הבניהמשימת צוות ר )ה(   

 ות בטיח חשמל ותקשורת, מערכותסניטרית,  בד של אינסטלציהבלות ותפת המשכוער( למAS MADEעדות ) תכניות )ו(   

 ור רוכש הדירה האמל תב ולפיה עף למסמכים האמורים הנחיה בכוכר יצרמה מבנה ובפיתוח.מכניות בוומערכות אלקטר   

 ה.וישתמונה( מיד עם מינו הקבועה של בעלי הדירות )הראשונה ת אלמסור אותם לנציגות הזמני   

 

 

 החברה , יראו ללעי 10.3בסעיף  ר כמפורטוות וחומרי הגימכהמער קה שלבל לידיו התוכניות והוראות תחזולק הראשוןב הרוכש סר (1)  

 תפעל  ת נציגות הבית ו/או חב' ניהול )באםרבות למוסרם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לברה תהא רשאיהחלעשות כן. כעמדה בחובתה       

 .ן(בבניי      
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 הרותהערות כלליות ואז –ב'  חנספ 

 רההערות כלליות למבנה ולדי 

 

 .הירלמבנה ולד ים, התאמות ותוספות הנכוניםעו שינויצבו מכר דירות(,שונו בצו הבסיסי )כל פרטמופס הבט .1

  .כנון והבניה והתקן הישראליהת מוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנותכל ה .2

 נותאנט יתקנימ: 799 י"ת, ליאישר ןתק לפי, החובה שידורי לקליטת לאנטנות יותקן מיתקן נייןבב 2010.-ע"שת( 3' מס' )תק לאנטנות מיתקן .3

 .(א"אק) יתנדיווידואלאי לקליטה אנטנות ומיתקני( מ"אק) פתתמשו לקליטה

 שבכל מבטיחה אחר רדהס קיים אם החובה דורישי לקליטת לאנטנות מיתקן התקנת ובתמח לפטור את החברה הוועדה המקומית רשאית

 .וםתשל בלא חובה שידורי לקלוט יתןנ יהיה דירה

 
 טחי התקרה האטומיםרתף, ששמ ם מעל תקרתחניה של הבניין ממוקמימסעה/או שטחי /ששטחי גינון ו וידוע לו הוסבר לושצהיר מקונה ה .4

כדי לגרום לשינוי  יש בהןעולות כגון אלה, שאו פ/וערכות מנת או בנייה ו/או התק/פגע עקב פעולות שתילה ו/או הריסה ולהיעלולים להינזק ו/או 

 או כדומה.  ום המרתףטו/או פגיעה באיוי ניקוז יביה, כגון שינכעל מרהתקרה במצב 

לה או חלקה דס האינסטלציה מטעם המוכר. החצר כומהנבמיקום שייקבע ע"י שוחות ביוב וניקוז  ת תהינהטישבחצר הפר הקונה מודע לכך .5

טום המרתף וכן לפגוע באינה להקפיד שלא ועל הקאחר.  ס"מ טוף ו/או פרלייט ו/או 30י מק המילוי המינימלה. עוירתף חנמעל נמצאת מ

רק, אי שתילת צמחיה לא , לרבות אך ר עוברות בחצר הפרטית כאמוריש( אש אםהמשותפות )ונה לאפשר תיקונים במערכות תחייב הקמ

 .קינון חרקיםניעת מל ופתיקס תדרניים וביצוע ריסובעלת שורשים חו

מים, ייתכן מעבר מערכות כמו כן  ות המכר.ימסומנים בתוכנ ינם בהכרחבטחון וכו'(, א קירותשאים, ת שלד הבנין )עמודים, קירות נומערכ .6

נה, כי ע לקודהו מת.דמוק בדיקהכו'(, מחייב לכן כל שינוי )הריסה, פתיחה, וות. חיצשורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומשמל, תקח ביוב,

טים של מערכות הבניין לל האלמנכן בתכניות, של נה מהמסומכמסומן או בשו ,שונה במיקוםת ו/או אופקית, בגבהים שונים ותועבר אנכי

 תרהנקוז, שוחות ביוב, מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת נית מנרצן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: ות שאינרכפות ושל מעהמשות

, ציבוריים שותפים ובשטחיםבשטחים מ , בחניה פרטית,תוחצרוסנים, ון, תקשורת וכדומה, בדירה, המחר, קווי חשמל, טלפאוורוומ.א. 

אחרת כאמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירה ות ניות, לפי החלטת היועצים הטכניים. מערכיין בתכצולמסומן/ למבקירות ובתקרות הכל מעבר 

 בהן הן עוברות.החלל  ו גובהאו/ וישנו את צורת

ל( רזמינרלים )בוכן התחמצנות  ,"עיניים" ם,ון, גידיובדלי מרקם, גה יות כגון:כנו תופעות טבעתיים, ף לתקנובכפובן טבעית, בריצוף וחיפוי בא .7

 התקינה ולכללי המקצוע. שותהכל בכפוף לדרי מוי חלודהת בכתמים דוטאהמתב

פינות  םלא יבוצע קיטו םיפוליו/או שבחיפוי קירות . קנים הישראלייםלא פחות מהנדרש בתידות מות( בוג)פ יצוף יעשו מרווחיםבחיפוי ובר .8

 .גרונגים()

 .ורותריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגריחות חם רים הפולטילאחסן במחסנים דירתיים חומ ור חמוריסחל א .9

 ונה.רה לקירה הדמסם נה או מי מטעמו בטרעבודות בדירה ע"י הקונ יבוצעולא  .10

לכלים אלו כאמור  נימלייםמיה מרווחי הגישהדרשות ובנלפגוע במידות ה עלולהחזקה, לאחר קבלת הניטריים ע"י הקונה החלפת כלים ס .11

 אלו. חברה לא תהיה אחראית לחריגה ממידותי, ה. למניעת ספק יודגש כ3 חלק 1205ובת"י  תברואה(י ת למתקנראובהל"ת )הו

בניין. ים כלל התואוורור, המשר תי צנרומעבר ול שיהיו תקרות מונמכות, קורותיכ שו ע"י הדייריםרכשי ,ימים(קיל ש)ככ במחסנים .12

 .לבדב רד למחסניםונפ ים תעשה  מהרכוש המשותףל למחסנשמהזנת הח

לא אך  העור הפרצלי טינים החלל ועלוליםבאם יותקנו באזור תליית כביסה, מק וירשל דוד המים החמים ויח' מיזוג האו מםקומי  .13

 במפרט.פחות מן הקבוע 

( Aמת הרעש שלהם לא תעלה על )עיבוי שר מוש רק ביחידות, יעשה שיוויר ע"י הקונהאזוג הכות מיבאם יסופקו ויותקנו מער .14

dB60י המתקן/ים.   לפי , וכן בולמי רעידות תחת רגלממוקמת ידהבו היח במקוםמ' ממפוח פליטת אויר חם  1.5ק של רח, במ

 .סטיקההאקו ץות יועיהנח

הקונה וזאת על מנת  רה לרשותית מעת העמדת הדם הראשונוחות בשלוש השניפכוף לאופן תהמוגן, ב ש כי יש לאוורר המרחבחשוב להדגי .15

 .המרחב המוגןמה והנמצא בקירות הבטון שמהם עשוי האדבאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן  אלהימצול אשר על וןידי גז ראדלסלק שר

 רום לצורך מעברה בעתות חל הדיירים בקומלאת כ ר ישמשוקם חלון/ דלת חילוץ חיצוני אשל קומה בבניין, ימות בכרת מהדיחובאיתכן  .16

ה, וכי בעת חירום יאפשר את ח זלוץ, מתחייב כי לא ייקבע סורג קבוע בפתדלת החי /ממוקם חלוןהקונה, אשר בדירה אותה רכש ומילוט. 

 וץ.להחידירה אל חלון/ דלת המעבר ב
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גינות, גון: רטיים, כפיעברו בשטחים  מבנה ואשרכלל הדיירים ב תתות את המשרת ביוב או צנרת או מערכות אחרונה, כי יתכנו שוחוע לקודהו .17

 צי הפרויקט.יועפרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויות, מסרטומרפסות פ חניות, מחסנים,

שייכים לכלל הורת, חי ביקמים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתעוברות צנרות )ן ו, יתכהו החניאסן או המחדירה, ה תתקרקירות ובסמוך ל ברצפה, .18

  עניין, על כל המשתמע מכך.ל לפי הפותחזוקה וטילאפשר גישה לצורך  מחויבנה פים. הקותווים חלקים משוניין, ומההב

חשבון שטח המגרש, בהתאם  ימוקמו במגרש ועל וכד'( , ביובז, גת )חשמל, בזק, טל"כ( עירוניים ושוחות של מערכות השונוחותפילרים )גומ .19

 יות.אושרו ע"י הרשויתוח שות הפילתכני

תכנון ובניה ת לה ע"י המוכר לפעול במבנה, הועדה המקומיז שנבחרהגישור חברת אבתכנון והרכזי יהיה על פי פקת גז מסי גז לא/ם צוברמיקו .20

 .ומשרד העבודה

 ה.קיעות בריצוף זשרום ללים לגוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולו דרכי נסיעה המרואפי םמעברי ,ליםרכבים כבדים על שביבנסיעה  .21

ות החניה קומוהכל מבלי לגרוע מכמות מישור הרשויות, ו/או א וןלצרכי התכנניה בפרויקט ומיקומם בהתאם קומות החמשינויים במספר יתכנו  .22

 הכלולה בממכר.

 .ת קרקעייםמ(, למרתפי חניה ת)גפ" יפחמימנ בגזסה לרכבים המונעים אסורה הכני .23

 ף/ים.חים פרטיים או משותפים במרתבשט "מ(,פבגז פחמימני )גן המופעל ו לאחסן כל מתקאין ו/ר להתקבנוסף חל איסור חמו .24

ון, התכנ ילאילוצ תאםבהוחלוקה סופיים,  יתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישוםוי הפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים המגרש, ותגבול .25

 הרשויות. ותהביצוע ולדריש

ירה כבר פים מסעיפי המפרט המאפשר בחו/או סעי הבניה כך שסעיףש התקדמה החוזה עם הרוכ תחתימ ה וטרםלמען הסר ספק במיד .26

ות כו/או ז ישהיה כל טענה ו/או דרות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא תהרויתאפשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשם, לא תשלהו

 ות בחירת הקבלן.ירה או החלפה בעקבבח

 תגברנה [, 8.12.2016 - 10ן מהדורה יר למשתכח]מפרט מחייב מ 1נספח ג' המפרט להוראות תהוראוה בין במקרה של סתיר
 , בכפוף לכל דין.ת הנספחאוהור

 

  ,לעיל ראות"( לבין המפרט"ההו :)להלן זמכרו/או ה הקוגנטיות ןהדיהוראות בין הוראות החוזה ו/או  ירהבמקרה של סתכמו כן-
  תגברנה ההוראות.

 
__________  __________ 
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  זיכויים טבלאות –' גפח סנ

 

 יםיטבלאות זיכוריכוז 

 
 

 חדותהערות מיו

  08.12.2016  - 10הדורה שרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן משל מבמפרט המחייב אלו הינם אך ורק הנדרשים  יכוייםז ריכוז .1

 ם מע"מ. כוללי להלןנקובים רים היהמח .2

 

 

 : מקרא

  יחידה. -יח'

 רובע. ממטר  -מ"ר

  אורך.  רמט -מ"א

 שחור+ עבודה.  ן+ חומרלבחומר  -קומפלט

 אחד בודד. פריט  -פריט

 

 

 לבדמחיר בגין זיכוי ב - ארונות מטבח, רחצהנושא: 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 העבוד

 יח'
מחיר זיכוי 

 בש"ח' ליח
 ה"כס מותכ

3.3.1 
משטח  ,תחתוןכולל ארון ) לכלל ארונות המטבחזיכוי 

לפי  ,(וי מטבחברז מטבח, חיפ ח,מטביור עבודה, כ
 התיאור שבמפרט המכר.

  --- 1,000 מ"א ומפלטק

3.3.3 
ינטגרלי(, לפי ור א. כולל כיכלליארון רחצה )בחדר רחצה 
 התיאור שבמפרט המכר.

 600 --- --- --- קומפלט

 
 

 בלבד מחיר בגין זיכוי -בות ואביזריםנושא: קבועות שרבר
 

 
 
 

 סעיף
במפרט 

 המכר
 ורתיא

 /חומר
 עבודה

 יח'
זיכוי  מחיר

 ח' בש"ח יל
 סה"כ כמות

   200 פריט קומפלט .(ומקלחת יהר, אמבטיו)כ למיםללת סו 3.6
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 הערות:
 נה.ל המחירים כוללים זיכוי פריט+ התקכ  .1
 

 ין זיכויים/חיוביםיר בגחמ -תשורשמל/ תקנושא: ח
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 ומר/ח
 עבודה

 יח'
חיר ליח' מ

 בש"ח 
 כסה" מותכ

3.7 
 

   72 פריט קומפלט זיכוי –תקרה  ר קיר/קודת מאונ

3.7 
 

   125 פריט קומפלט זיכוי –מאור בית תקע 

3.7 
 

   75 פריט קומפלט טלפון ודת נק

 
 

 :רתמל/תקשולטבלאות החש ותהער
 כר.(, במפרט המ5)טבלה  3.7ות כלליות לאחר סעיף ה הערא.ר1
 יצוע.ם לפני בם לזיכויימתייחסי תחשמל/תקשור רוןיר המח. מחי2
 

 

 
 
 

  ____________   ____________   ____________ 
 חתימת המוכר                   תאריך        חתימת הקונה    


