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 שבעבאר  – שכונת הפארק שם האתר:

  
 חדרים 5 מס' חדרים:

  
 AD,AF :דגםדירות מ

  
 1-3 :מס' קומה

  
 204,206,208 :)זמני( דירה מס'

  
 H/17 :'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 )והבעל הקרקע   :2סעיף               
 וחניה. מחסן, בבניין מיקום הדירה : 3סעיף               

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

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

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

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

 
 .(1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                
 .(2.1-2.19)גמר והן הבניירי חומ  :2סעיף                
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה. ( רשימת חדרים וגימורים בדירה ושטחים 2)טבלה   :3.2סעיף 
 (.3.3.1-3.3.3ארונות מטבח ורחצה )  :3.3סעיף 
 ה.יסכבת תליין למתק  :3.4סעיף 

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

 .(4.1-4.9) רהדיחימום במתקני 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   

 .מערכות משותפות  :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (.7.2.1-7.2.5) כיבוי אשם ליורסיד  :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   

 (.8.1-8.7ת )תיתשת למערכו חיבור המבנה  :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   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 ית.הב  ליהובר נבדת החלטולת קב ירדס : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

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

 ם.ייכובלאות זיט   ג'נספח 
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   חדרים 5,  __ מס' חדרים:/מדגםדירה  באר שבע -שכונת הפארק שם האתר:

 __ דירה מס':  

 __ :מס' קומה  

 __ מס':מחסן   

 __ מס': חניה  

 H/17 :ניין מס'ב/מדגם בניין  

 161 מגרש מס':  
 

 

 "מפרט מכר"

 1974 – דשל"לפי חוק המכר )דירות(, הת

 2015-ה"שען התותיקו ,2008  –ס"ח )תיקון התש

 ים שונים(יין חיובים וזיכובעני

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                            ת.ז      לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.
 

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

 .161 :מגרש.  1 חלקות מס': 38674 :גוש מס' 1.1   

 .605-0225284: במקום ההתכנית החל 1.2   

 

 : רשות מקרקעי ישראל.בעל הזכויות קרקע .2  

 : חכירה.הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 : רשות מקרקעי ישראל.שם המחכיר 2.1    

  : תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 (רה"די"ה)להלן  :____מס'  ניןבב ____,בקומה מס'  ____,דירה מס'  .3 

 

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

מחדר יציאה ) שמרפסת שירות, מרפסת שמ ,(מקלחת) ףחדר רחצה נוס פרוזדור, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(,

 .(יורד
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   ירהשטח הד .5 

 והמחושב לפי כללים אלה: ,"ר___ מ :אוהשטח הדירה     

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

  –לעניין זה      

 ותף ח משן שטלבי הנבי סת השמש,רפן מלבי הדירהת בין ה, לרבוחוצה למה שמ ביןה לקיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ"    (1)     

 או תוכנית אחרת. רהדיבקומה או בינה לבין      

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

 .ו את החיפוילליכ הקירפני וי אבן חיפ ; בקיר עםבלא גימור פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ" (2)     

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

 יים; ים והאופקהמשטחים המשופעחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)      

 המדרגות. ךנו עולה מהלממש  מפלסח יצורף לטשה      

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

 תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  –)להלן  1970      

  ירה.דח הבשטכלול  ואינש, וק ב'חלב 9.4 ף: ראה סעירהמוד לדיותף הצברכוש המששיעורו של החלק  (ה)     

 

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

דמוי תקרה )לא פרגולה( הנמצא  ]קירוי הכוונה למשטח מלא שמש מקורה תמרפס מתוכה ,מ"ר ___ :(1)בשטחשמש  תפסרמ 6.1  

 .מ"ר ___ :בשטח, בלבד[ אחת מעל הקומ

 :הינח 6.2   

  ,____ :'מס הורמק הינח -   

 : ___,'סורה מקלא מחניה  -   

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

 (;המוצמדת המחסנים עם סימון מיקום המחסן יש לצרף תכני ,ככל שנרכש) ,מ"ר __: (2)בשטחסן חמ 6.3    

 אין. :(3)חדירתי בשטתף רמ 6.4   

 .אין: בשטחה רימוצמד לדגג  6.5    

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

 . ח(שטו)מהות  טםבלעדי יש לפר או משמשים את הדירה באופן נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

 ממפלס רצפת הדירה(. מוכהניה תה רפת המסתוצס רמפלוכן )יתת המכר. כמסומן בתוכני :יסהר כבמסתו    

     

 הערות לחישובי השטחים:     

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

 של קירות הדירה הגובלים ניים צויחהל פניהם וע פסתהמר הבנויים של המעקים חוץ אוירות הל קם שם החיצונייים על פניהברהעו    

 במרפסת.    

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

 השפיע על ל דיכ שיש בה לה צהמחווהן  הקרקע תחוםכלשהי הן בית בנייה פיזוחות ובכפוף לית לשושנת הרמה בבניין יחסלמיקו    

 .מששיפת המרפסת לשח    

 

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

 .והקיר במלוא חשט יכללישטח משותף סן גובל בהמח קיר כאשר הקיר;רוחב של התחת למחצית רק השטח שמ ללאחרת ייכ    

 

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

 ר המרתף ר קיכאש הקיר;צית הרוחב של חטח שמתחת למייכלל רק השת ריד בינו לבין חלק של דירה אחרכאשר קיר המרתף מפ    

 ו.במלוא ירקהייכלל שטח ף שותטח מגובל בש    
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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  

 :יה ממפרט זהכסטיראו אותן לות ולא יהן סטיות קבי פורטות להלןמההסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 אי שלא בתנה וור זתאמה מתיאה אי ייה ו/אוסטייחשבו כ ות למעשה לאידהמכר ובין המנות בתוכניות סטיות במידות המצוי     

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

  ייה ממפרט זהראו אותן כסטקבילות ולא י הן סטיות זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

 .(שרברבות, ארונות תועקבו תריסים, ות,דלת חלונות,, יםאריחרי: רים ק)אביז   

   

 )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 :דוא"ל 
 
 

 כהן( סףוי) הן בע"מד כא.   (:"המהנדסלן ")לה שלדכנון הראי לתהאחשם  .9

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.

 

 את ושלא ישנ יתנא, בןנייבב ריםים אחוחלק חרותא ותית של דירם בחלוקה פנימהכניס שינוייהמוכר רשאי ל    * 

 .תףהמשוהבניין או שטחים ברכוש  חזית   

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

     

 

 תיאור הבניין .1

 

. ש אחדגרמבהנמצאים  (12,13,14,15,16,17,18בניינים בשם  הידועים) בניינים 7תוך משפחתי אחד מין מגורים רב בנ  1.1  

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

    גפי. ד רב אותף אחהבניינים יבנו במקביל או בשלבים לפי החלטת החברה. הבניינים ירשמו כבית מש                         

 

 למגורים; ות דיר E,E1: 12 מדגם 14,15,16נים יניבבלמגורים; ות דיר D*,*1D: 15 םדגמ 12,13 ניםייבבנ    1.2              

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

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(בניין דירותבכל 

 

 מגורים,ל ודים שנועדרת חערכאו מחדר  -דירה""נאמר, " דרות"הג 1יף עס 4197 - דשל"( התדירות)ר מכחוק לפי   )*( 

 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 תחת/מעקומות מ

 הס קומת הכניסלמפל

 )ד(ין הקובעת לבני

דירות  פרמס

 הבקומ
 תרוהע שסוג השימו

 קומת מרתף
 

1- --- 

, מבואות, חניות, מיסעות, מעברים כללי:

מאגר  .מחסניםחדרי מדרגות, מעליות, 

, (15)בסמוך לבניין  מים וחדר משאבות

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 והרשויות. המתכננים

 

ניין כב )בסמוך לביסה לרמפה כנר

 שונות מערכותן ויתכ(. 15

גם ו שרתד יחאות בבניין הממוקמ

  ם.י/רחבניין א
 

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

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קעקר ייןסה לבנקומת הכני

לובי(, ה )ניסבואת כגן(, מ)דירות מגורים 

 ם ומערכותקנימת ,גותחדר מדר ית,מעל

 .ת המתכננים והרשויותיות לפי דרישכנט

 

 .כניסה לבניין גם מתוך המרתף

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל , 17הנמצא בבניין 

  הדיירים במתחם(.

 ,חניות :)לכל הבניינים(בפיתוח 

חים ת, שטרחבו ,מעבריםמיסעות, 

ניין בסמוך לבגז ) צובר נים.מגונ

רת אשפה אצים לניתקמ .(17

  נהומט

 

 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  מבואה קומתית, מעלית,מגורים, 

 לפי ות טכניותמתקנים ומערכ ,מדרגות

 .ויותתכננים והרשדרישת המ

--- 

 נהעליום ירקומת מגו
 1 5 טהאוז()פנ

ה קומתית, מעלית, חדר ואמבמגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

ים חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנ

פי (, לת/ פרטיותכניות )משותפוומערכות ט

 ות.שוירההמתכננים ודרישת 

--- 

 --- --- --- 6 וריםלמג ותומק סך הכל

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

 

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

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 קומת הכניסה למפלס

 )ד(ן הקובעת לבניי

ירות ר דמספ

 בקומה
 ותהער סוג השימוש

 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 ניםלבנייכניסה 

  .המרתף

 –דון )מוע חדר לרווחת הדיירים

ת כלל ישרת א, 17מצא בבניין נה

  במתחם(. הדיירים

, חניות :(לכל הבניינים)ח יתופב

חים רחבות, שט ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין ) גז וברם. צמגונני

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 טמונה 
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 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 קומת הכניסה למפלס

 )ד(ן הקובעת לבניי

ירות ר דמספ

 בקומה
 ותהער סוג השימוש

 

 1-2 קומות מגורים
3 

 )בכל קומה(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

לפי ניות רכות טכם ומע, מתקנימדרגות

 והרשויות. םית המתכננדריש

--- 

 2 3 וריםקומת מג

קומתית, מעלית, חדר  האומבמגורים, 

י לפ יותטכנרכות ים ומע, מתקנמדרגות

 רישת המתכננים והרשויות.ד

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 4 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

פי יות ל, מתקנים ומערכות טכנמדרגות

 ת.רשויונים והת המתכנדריש

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

נים סולאריות, מתק תוכרגות, מערמד חדר

לפי (, יותפרט)משותפות/  ומערכות טכניות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 --- --- --- 5 סך הכל קומות למגורים

 אשי(.ן )הרבמניין הקומות לא נכלל הגג העליו 6  בבנייןסך הכל קומות 

 

  בכל בניין, H מדגם 17מס'  ןבניי

 רי או תיאונוכי
 מהקו

 לעקומות מתחת/מ

 הכניסהלמפלס קומת 

 )ד(הקובעת לבניין 

 רותמספר די

 ומהבק
 הערות סוג השימוש

 1 קרקע קומת הכניסה לבניין

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

 ,, מועדון דייריםמעלית, חדר מדרגות

כות תקנים ומער, (ניםנייבכל הל)משותף 

 ת.שויומתכננים והרלפי דרישת ה תטכניו

 –)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 ) מגוננים. צובר

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 ונה טמ

 

 1-4 יםמגור קומות
2 

 ה()בכל קומ

דר , חיותמעל ה קומתית,ואמבמגורים, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,מדרגות

 מתכננים והרשויות.דרישת ה

--- 

 נהליום עקומת מגורי
 1 5 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 ות.דרישת המתכננים והרשוי

--- 

 וןעליגג 
 --- --- )ראשי(

 ניםמתקות, רכות סולאריר מדרגות, מעדח

יות )משותפות/ פרטיות(, לפי נכטומערכות 

 הרשויות.המתכננים ו דרישת

--- 

 ת ומוסך הכל ק
 --- --- --- 6 םורילמג

 סך הכל קומות 
 במניין הקומות לא נכלל הגג העליון )הראשי(. 7 בבניין
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  בכל בניין, 1G גםמד 18 ן מס'בניי 

 אורי או תינוכי
 קומה

חת/מעל ת מתקומו

 הכניסה ומתס קלמפל

 )ד(עת לבניין בוקה

מספר דירות 

 בקומה
 הערות ג השימושוס

 2 קעקר קומת הכניסה לבניין

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

, מחסן, מתקנים מעלית, חדר מדרגות

נים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכנ

 .הרשויותו

 –מועדון )הדיירים חדר לרווחת 

את כלל  רתיש, 17ניין א בבהנמצ

  במתחם(. םיהדייר

, חניות )לכל הבניינים(:בפיתוח 

 רחבות, שטחים ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין גז ) ברצו ים.וננמג

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 טמונה 

 

 1-3 קומות מגורים
2 

 )בכל קומה(

חדר ות, ת, מעליקומתימבואה מגורים, 

ות לפי טכני ומערכות , מתקניםתמדרגו

 .והרשויות ניםתכנת המדריש

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 4 )פנטהאוז(

, חדר מבואה קומתית, מעליתמגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

תקנים ריות, מסולא חדר מדרגות, מערכות

ות(, לפי ת/ פרטימשותפוניות )טכ מערכותו

 .תוים והרשויכננהמתישת דר

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 5 למגורים

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

 

  :והבהרות הערות

  ניהוהב קנות התכנוןגדרתה בתן ]כהלבנייבעת יא הכניסה הקוניסות המהכו יזלבניין, יש לציין א 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 ות הרוכשאך זכוי נותתקמו אלו ותרכם מעמחות בהו/או גוונות חדרים ו/או ארהקצאת לרבות  גם למבנים סמוכים, באמצעותם

 .ענהתפג

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

 .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'   

 ם(ראשיי) חדרי מדרגות משותפים 1.4  

  גגועד למפלס ה מקורה ממפלס קומת מרתף 12-15ניינים בב: רגותחדר מד ן כלאפיו; 1 ןבניירגות בכל מספר חדרי המד    

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

 : אין. חדרי מדרגות נוספים   

  נות;תח 7 :12,13 מס' יניםניבב :ליתכל מעמספר התחנות ל; 1: מספר המעליות בכל בנייןיש;  מעליות: 1.5  

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

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

 .אין מר:עמדת שו 1.6  

  ו/או הבניין ירידי נציגות יע"ע לתו תקבת, שהפעקוד שבגנון פילת מנמעלית בעמובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   )*(                      

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

 

 :)בכל בניין( רדות גמן ועבוחומרי הבניי .2 

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

 ; השלד בי מהנדס: לפי חישועובי .םמתועשים/טרומיי םיטוין מאלמנמז טוןב אוו/ מזויןון בט חומר:: רקעת קומת קררצפה ותק          2.2

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

   .ניעת החלקהלמ אלין הישרות התקם לדרישקה בהתאד החלריצוף בניין המגורים יהיה נג  
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  .1045מס'  אלישרי תקן לפי :בידוד תרמי; השלד נדסשובי מהלפי חי עובי: .: בטון מזויןחומר :תיתותקרה קומ פהרצ         2.3

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

  .השלד מהנדס לפי חישובי :ביעו. טון,ים מבשים מתועו אלמנטין, א: בטון מזוחומר גגות הבניין:          2.4

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

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

 .1045' י מסישראל קןי תלפ :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון : לפי יעוב .י וק תאאו בל החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,

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

 

 גימור קירות חוץ: 2.6

 ר הבניה.בהית תנאיםי הלפ הכלרמיקה. וגמאת קשיח דו/או חיפוי ק. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי ציפוי,/חיפוי 2.6.1 

 ; היתר הבניהלפי התנאים ב ולב עם חיפויים אחריםשמ שכבות( 2ח )טי :חוץטיח  2.6.2 

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

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

 . 1חלק 1004י האקוסטי הנדרש על פי ת" יעניקו את שיעור הבידוד ובכל מקרה ץעהשלד והיו דסמהנ תיונחה  

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

 

 ראשי: ותרגמדחדר  2.8

 המדרגות, הבידוד האקוסטי לחדרי מהנדסבי הושילפי ח עובי: לב.משו או בנוי או : בטון מזויןמרחו: עטפתקירות מ 2.8.1 

 דין.ת כל והמעלית יבוצע על פי הוראו

 ן"תו תקבעל  ,חיפוי בשיפולים+ צבע אקרילי בצבע אקרילי עד תקרה גימור, שכבות(,  2) : טיחחומר: גימור קירות פנים 2.8.2 

 ים.כון התקנירוק" מטעם מ

 כון התקנים. ירוק" מטעם מ בעל "תו תקן סידמור יג ,: טיחחומר: קרהתור גימ. תקרה: עד לגובה  

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

הכל  קה,החלנגד סים כמחוספ ופסים ודסטיםהפו מדרגותאורך הואמים לפולים תות שיהתקנים הרלבנטיים, ובעל

 . 2279לת"י  םבהתא

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

   באמצעות חדר המדרגות.: )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

קרמיקה או גרניט פורצלן,  ון נסורה אאב גמת, דובחיפוי קשיחיהיו  רות פניםגימור קי: חומר: ומתיתמבואה ק פניםגימור קירות  

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

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

 בתנור )צד חיצוני בלבד(.צבוע : פח ארונות למערכותדלתות  .פורצלן טורה או גרניסנן אב: ריצוףזו(.  טיח מעל תקרה

  :בכל בניין ראשית כניסה י(ובה )למבוא 2.10

פוי חיה ה, מעלהכניס קוף דלתגובה משעד ל אבן נסורה או קרמיקה )רגיל או גרניט פורצלן(, לפחות: חומר: ימור קירות פניםג

  ירוק"(. ןקי )"בעל תו תרילאק עוצע טיח וצבהקשיח יב

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

לי קן הישרא, והעומדים בתמ"ר 0.64-ת משטח אריח בודד לא יפחואריחים מסוג גרניט פורצלן  אבן נסורה )שיש( אוחומר: : ריצוף

 )צד חיצוני בלבד(.בתנור  עו: פח צבותערכלמ ותונארדלתות  .הניעת החלקלמ

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

 ת המקומית.שוהרדרישת ה לפי ספר יהייצוב המאר, עהבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומו

: ר תקרהמוגיים. התקנ , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון טטיסינבמלבין צבוע בטון : רות חניהקי רוגימ :קורהה מחניגמר עבודות  2.11

   במלבין סינטטי, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.: בטון צבוע חומר

 .,לבתמשת או באבן מוחלק בבטון היעש ותניהח או המרתף תרצפ רמוגי: המקור גימור רצפת חניה 

 .6.1.3עיף : ראה עבודות פיתוח סהנית לא מקורוציגימור חניה ח 
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  :תףחדרים לשימוש משו 2.12

 .(חדר/ים טכניים )ככל שיהיו 

מל, ונות חשרא ט גומחות,מע)להתקנים. ן כו" מטעם מתקן ירוק סיד, בעל "תודוגמת פולי סינטטימלבין צבע  : טיח +ותר קירגימו 

  ו/או משולב,. ו/או תקרת משנה ינטטיבמלבין סו/או טיח צבוע  ן סינטטיבילמצבוע בטבעי  וןטב :הגימור תקר. (ם וכו'מי 

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

 

  :הערות

 ים.התקנ ןכומ םמטע ן ירוק"תק בעל "תו צבוע בצבע , ןבבטו או פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

   .החלקעת הלמני 2279תאם לדרישות התקן הישראלי החלקה בה יהיה נגד בדירות ובשטחים המשותפים() בנייןבריצוף . 2

 

 יר אינטרקום ומחזל ידי מערכת בעלת פתיחה הנשלטת ע וזיגוג( אלומיניוםמשולב במכלול המבואה ): יש, ןבנייכל לדלת כניסה  2.13

 .(3.7.8סעיף  אה)ר וםקרכולל אינט ,שמן

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

 .מדרגות דרומי בקומת הקרקע

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

 תכנוןלפי ת, חומר וכמו ,אורית :תףלשימוש משו יםרדוחלונות חות דלת .פחדלתות  :(תושאבכגון חדר מ) כנייםט ים/דלתות חדר  

 .האדריכל 

   .אין  :יי קומתדלתות לוב 2.15

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

 ת ולחצן מתוך הדירה  ה בחדר המדרגוורת לילה קבועה, ומנגנון שבת לתאומק אור בכל תדלקן הצלח היום יריגומין בניכל ב               

  .אור בחדר המדרגותהדלקת  ל               

  יכל.דרהאתכנון לפי  ווןבלבד(  בגהחיצוני  תנור )בחלקםף צבוע בפח מכופ ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או ד לכל מחסן, חילופין התקנת מונה נפראו ל חסנים למונה נפרד,של כל המ מלשחבור הזנות היח :םתיידירים סנמחברה תאו    2.18

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

 פי ים ל/ןייבנהשל  המשותף כושמל של הרממערכת החש נההז : יש.תפותלמערכות אלקטרומכניות משורה ולתאוחיבור חשמל    2.19

 בניין/ים  וישרתו גם בבניין ימוקמוו/או  ים סמוכים/ין, אך ימוקמו בבניין ו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניכנתי) לטת החברהחה  

 , בכפוף לאישור הרשויות השונות(.סמוכים

 

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

 

 :ירה*ה הדגוב 3.1 

 .(נון והבניהבתקנות התכ )כאמורמ'  2.50-חות מפ אל: תית התקרהחד תוף עי הריצפנמ הדירגובה ה   

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

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

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

 

 המינימלי . בכל מקרה גובה הדירה בשטחמשנה ותרקקומיות ותת ממכו, הנבליטות, ותכמערורות, תחת קלמעט ה: הער* 

 חת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.פיות לא י התקנהקבוע לגבי חלקי דירה על פ  
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 ותה.המשמשים אאו  המוצמדים לה בדירה ובשטחים ת חדרים וגימוריםרשימ – 2טבלה מס'  3.2

 טבלה זו(.חר שלא ת, הבהרו/ערותהיתר בראה פרוט )  
 

 (1)חומר קירות תיאור

 (2)גמר קירות ותקרות
 (4)חיפויריחי ות אומיד

 )בס"מ(

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 םישבשקלים חד
 הערות

 כניסה
 .ךשבהמהערות רוט בראה פ אין (3) ראה (2) ראה (1) בטוןבטון, בלוקי  נפרד( לא )מתחם

 חדר דיור 
 מתחם לא נפרד()

 .ות בהמשךראה פרוט בהער אין (3)ה אר (2)ראה  (1) ןבטון, בלוקי בטו

 מטבח 
 )מתחם לא נפרד(

 (1) בטון, בלוקי בטון

 ןיא (3)ראה  (2)ראה 
בגובה  חיפוי דה לכל אורך משטח העבו

. ון תחתוןארח משט מעל "מס 60-כ
 .(יים)באם ק חלוןור למעט אז

 משך.בה תרוה פרוט בהעאר
 --- (4)ה אר חיפוי מעל משטח ארון תחתון

 אוכלנת יפ
 )מתחם לא נפרד(

 .ות בהמשךראה פרוט בהער אין (3)ה אר (2)ראה  (1) ןבטון, בלוקי בטו

 .רות בהמשךראה פרוט בהע אין (3)ראה  (2)ראה  (1) בטון, בלוקי בטון דורוזפר

 .בהמשךהערות ראה פרוט ב אין (3) ראה (2)ראה  (1) וןבט קיולבטון, ב ה הוריםחדר שינ

 חדר רחצה הורים
 ת()מקלח

 (1) ןוטב וקיבטון, בל

 לתהדמשקוף חיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2)ראה 
צבע אקרילי בעל טיח + ומעל  ות.לפח
 תקן ירוק" מטעם מכון התקנים. "תו

 בהמשך. ערות רוט בהראה פ 
 --- (4)ה אר חיפוי קרמיקה

 .רות בהמשךראה פרוט בהע אין (3)ה רא (2)ראה  (1) בטון, בלוקי בטון נהחדרי שי

 ד"ממ
 ון מזוין טב

 ראות הג"אהו ילפ
 .משךת בההערורוט בראה פ אין (3)ראה  לפי מפרט הג"א

 כלליחדר רחצה 
 )אמבטיה(

 (1) בטון, בלוקי בטון

הדלת קוף שמ רות לגובהי קיחיפו אין (3)ראה  (2) ראה
 יח + צבע אקרילי בעלל טלפחות. ומע

 .ם מכון התקניםק" מטעקן ירו"תו ת
 --- (4)ראה  קרמיקה יפוחי משך.הב  תערוראה פרוט בה 

 נוסףחדר רחצה 
 )מקלחת(

 (1) בטון קיבטון, בלו

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

 תקנים.תו תקן ירוק" מטעם מכון ה"
 .בהמשך ראה פרוט בהערות  

 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה

 .רות בהמשךעהרוט בראה פ אין (3)ראה  (2)ראה  (1) י בטוןקבלו בטון, רותשי תספרמ

 .2.6י ראה סעיף חיפוי/ציפוי קיר חיצונ אין (3)ראה  2.6ראה סעיף  (1) בטון בטון, בלוקי מרפסת שמש 
 המשך.ת בראה גם פרוט בהערו

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

 דירתי  ןסחמ
 ד(שהוצמ )ככל

 (1) בטון, בלוקי בטון
ות צבע רמור קיטיח. גי

תקרה סיד  ילי. גימוראקר
 טי. סינט

 גרניט פורצלן

סן לפי החלטת עובי קירות מח אין
החברה  גצממ המהנדס.האדריכל/

 נהלבחירת הקו
 

 

 לטבלה: והבהרותרות עה

 ניתן שמעטפת הפנים  ו כאלהשיהי ככל -מתועשים למחצה /מתועשים פנים של קירות ופן)בד בלוק תאין/וטלוקי בבטון/ב :ירותר קחומ (1)

. בידוד 1045וונטית לרבות בת"י ינה הרלה בתקתאי. הכל בכפוף לעמיד מלוחות גבס, בלוקי גבס או בלוק הויעש תהיהאלו רות של קי

ייבנו רחצה  יבחדר קי בטון תאי/ בלוקי גבס.וי בטון/ בללוקב /בטון: יהיו מ: (תפנימי ות הפנים )חלוקהני מגורים(. קירתרמי של בניי

 בטון".  היצרן או בלוקיי ע"ם" למי ידים"עמהמוגדרים בלוקים מהקירות 

או ועשת ו בשיטה מתהחוץ יבוצעירות באם ק העורף.בממ"ד לפי הנחיות פקוד  .ונטייםים הרלוהתקנ ודרישות : טיחר קירותמג (2) 

 יעשו מלוחות גבס. ירות אלוקהפנים של  טפתשמעתכן ת למחצה, ישעמתו

 . ם מכון התקנים הישראליים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטענפ רותוקי קרותהת כל צבעי : לבן.גווןה בצבע אקרילי. ביעצ  

  לבן. ן:גוו ומר דומה.ח או פוליסידת בסיד סינטטי דוגמצביעה  . : טיחתקרות רמג

 .(: צבע אקרילייפויח לאום ל)בתחרחצה  ירדרות בחגמר קי

 , R-9ות להחלקה תקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדהת שוודרי ה,החלקל התנגדות 2279א'. העומד בדרישות ת"י ג סו: ריצוף (3) 

 ת שאח פחותגוונים לדוגמאות/ 3 -וף ושל ריצסדרות  4לבחירה מבין ונה לקריח יוצגו לכל מידת אפורצלן. גרניט מסוג  חיםארי  

 חלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים הה יעתת מנדרג מ.ס" 33/33 ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60דות ניטרלי. במי -א בגוון בהיר הי מהן  
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  .ת שמשמרפסו שירות, מרפסת צהחר ידרבכל הדירה למעט ח. אלו  

  (פקהס הרת"י אישור והצנו ניתן לאספקה )עפאי  ס"מ 45/45ת לריצוף במידו חה ואריבמיד  

 :נוספת או מידות אריח חלופי כמפורט להלן ע לקונה סדרהיה חייב להצייהם אול  לות אאריח במידוהמוכר יהיה פטור מהצגת 

   :מוכר( חלטת הת היא להין החלופו)הבחירה ב  

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

 סדרות של ריצוף 5ת, נה, לכל הפחווכר יציג לקוהמ, אריחדת מי לכל כלומר יצוף,מידת אריח המיועד לר כלל  צוףרינוספת של  סדרה  ב.  

  ד מהם בגוון בהיר ניטרלי;חפחות אל ים, בשימוש בדירות מגור  יחיםים ושכם נפוצווניות/גוגמאים לדגוונים התואמ/דוגמאות 3-ו       

  , להחלקה התנגדות 2279 "ית ישותבדרמד העו ס"מ, 33/33 -במידות כ. א' גוס: תשרו תומרפס רחצה יריצוף בחדר -  

 יט טרצו, שיש, גרנ, אריחים מסוג R-11לחת תא מק וברצפתR-10 רגת התנגדות להחלקה ודרישות התקינה והחקיקה הרלוונטיות ובד  

  יטרלי.נ - בהירון בגומהן היא  לפחות שאחתגוונים ות/אמדוג 3 -ו וףשל ריצסדרות  4לבחירה מבין  הרצלן. לכל מידת אריח יוצגו לקונופ  

 ג החברה או צישתוון/מידה, מדוגמא/גת הרוכש תעשה מאח בחירתניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים אלו.  ת מדרג  

  ידה. הספק, שיבחר על  

ות שאחת מהן היא בגוון לפחות אגמדו 3 -ווף ריצ לשות סדר 4בין רה מלבחיס"מ,  33/33 -כ דותבמיא'.  סוג :ת שמשסבמרפריצוף  -

תעשה  כשבחירת הרו לגשם. ף חשוףצולרי תהשאינה פחו רגת ההחלקהרת שיפועי ניקוז, ובדהמתאימים בגודלם ליציי. ניטרל -בהיר 

 ם(.ילשיפוורך בח, אין צקשי החוץ מחופה בחיפוי )במקומות שבהם קיר הספק, שיבחר על ידה.בחר שתציג החברה או ממ

 במידות רלי.יטנ –וון בהיר שאחת מהן היא בג דוגמאות/גוונים 3מבין לפחות  ת הרוכשר. לבחי-סוג א'. קרמיקה  :רחצה יחדר יחיפו (4) 

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

צבע ה טיח+ עד לתקרמעל החיפוי ו. הדלתקו משקוף עד גובה  מהמחירשינוי  ללאנה קוה חירתבל דותבמי בקרמיקה תו)חיפוי קיר  

 מ ללא כלס" 33/33 ,ס"מ 20/50 תט וכן במידות נוספוהמידות דומות למפר רשאי להציע אריחיםה הינה המוכר יוהק כמתבהס (.אקרילי

פות ה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצד אקוסטי וחיפוי קרמיקית כולל בידונבה מותבוצע סגיר יהלורת גלצנ ה.ירר הדמחיב ישינו

 חלקי בניין/חדרים סמוכים.וונטיים למניעת מעבר מים לת התקנים הרלן ולפי דרישוית כל דלפי הוראו יאטמו רטובים באזוריםוהנקזים 

 דוגמאות/גוונים שאחת 3בחירה מבין לפחות , ס"מ 20/20 -כ וו/א ס"מ, 10/20 -כידות מבא',  וגס – יקהמרקחיפוי קירות  :מטבחחיפוי ב  

לכל אורך ס"מ לפחות  60בגובה    שיבחר על ידה. ,חברה או הספקהשתציג ממבחר הרוכש תעשה  בחירתרלי. יטנ –וון בהיר מהן היא בג

סף העליון של החיפוי וסביבו בקו ה רהתנותואם מאחורי  קירות חיפוי BIידת ביח ונכאשר התנור אי)מעל ארון תחתון.   משטח העבודה

  .אקריליטיח + צבע ירות: פוי ובקמעל החיף(. על הריצומ' מ 1.50קרמי ועד הרצפה )גובה ה

 בודדה אריחה טח. שקבלן/םזהי תלפי בחיר או טראצו גרניט פורצלן ריצוף מ,ס" 33/33 -במידות כסוג א'. )ככל שנרכש(:  ןבמחס ריצוף (5) 

 . "רמ 0.20 -עד כ

 

  הערות: 

 ר וות לבחולא תינתן האפשר ספק אחדבחר של שה אך ורק ממפק יודגש כי בחירת הרוכש תעעת סלמני –ת הרוכש/דייר ירבח 

 החברה. קים שונים, גם מאלו שנבחרו ע"יונים מספמוצרים ש 

בנוי כדוגמת וסמת או ת מחיככוז עםום משולב נימיאלו מעקה( יההבנ יתרבה לא נקבע אחרת עיצוב מעקות המרפסות )באם – מעקה

 ים"."מעקים ומסעד 1142י הנחיות ת"י פהחזית ול

 .ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ת,ומרפסת שרו ד"צה, ממרח יבכניסה לדירה, חדר – מפלסיםהפרשי  

 כל.האדרי תכנוןי פל ,ב(גובה/רוח ס"מ 20עד נות )תקב מותרה הבוג )מדרגה( עד ךמונמ/מוגבה יתכן סףגג, /אה למרפסות שמשציבי 

 מצוין בטבלה.גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה ה  - חיפוי קירות 

 לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 -כם פחות מבאם יש פינות קמורות שאור ,PVCום או ניפרופיל אלומימפינות יבוצעו  –בחיפוי  פינות פרופיל

 טבעי, ן היא חומראבשה ..יש להביא בחשבון. (,2ק חל 5566 ת"י מתוך) -פרטי(/משותףשטח הב נויותקל שככ)אבן טבעית חי ארי 

 גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת, בתקן זה... מרף נאבנוס. גוון ומרקם והבדליגידים  ם,ות בו נימיעלולים להיש

 .טרות תחזוקהים הנשמרים למחיהאר בין הלוחות אוצפה לם שברחיריו האת אוחון בין הלבגוו שוני יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 

 ה.רוף בדיי החברה ע"ג הריצברקה ע"ו/או ה יבוצע ליטוש למניעת ספק יודגש כי לא - הברקהליטוש/ 

  אוו/ פלדה ואו/ ו בטוןו/א ( עץכנית המכרבלי שהדבר יחייב בסימון בתוככל ותבחר החברה להתקין, ומ) – קורה/ות, רגולהפ 

 ב, משול 

 רכותנות למעבח, ארובגב ארון מט בשולי קירות וחזיתות מחופים, עטלמס"מ לפחות,  7ובה גביצוף מחומר הר לים()פנ –שיפולים  

 א קיטום פינות )גרונג(.ם, לליפוי ושיפוליחניים. ואזורים טכ 
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  לפחות. מ"מ 3 של (יחים )פוגותארבין  ע מרווחצובינדרש , הית וקרמיקטבע באבןנים לריצוף לפי דרישות התק – )פוגות(מרווחים  

 לפחות.מ"מ  1לריצוף טראצו  

 

 רט מכר זה  או במסמך אחרבטבלה, במפ אם צויין כךבעל רק לעיל יותקנו בפו בהערות תייחסותלגביהם יש ה )מובהר כי ציוד ומתקנים

 להסכם הרכישה(. ורףשצ 

 

 ארונות: 3.3

 

 ,טוחה של הכיורפתח המתאים להתקנה ש בת לכיור, חיתוךשתו מגירות, מדפים, ות,דלתל לויכהארון  ון:תארון מטבח תח  3.3.1 

  מדיח כלים.ה(, הכנה לתמל להצודת גז לבישול ונקודת חשפתח, נק)כולל:  בנותהכנה לכיריים מו

 . MDFיץ'( או ונדון עץ מעובד )סרוהא חלקי ארש יקט.ץ דמע הגב הארון יהיבד )סנדוויץ'(, וארון והמדפים יהיו מעץ מעוגוף ה                    

  מעל   פחותלמ ס" 90 -כטח העבודה יהיה ל משון שעליסף  ות. גובהס"מ לפח  60-כות, יהיה זית הדלת, כולל ח עומק הארון  

    . רוןית האחתת ת שליבורט תד למים למניעס"מ ובחיפוי עמי 10-ובה של כגבהה )סוקל( בגבתחתית הארון ה. סף הרצפה           

 עומקו. ו ולכלות לכל גובהלפח ס"מ 60רות ברוחב ימג ן יכלול יחידתרואה           

                    5תוך . לבחירת הרוכש מקהייפורמפוי חיצוני: יצ מתכת. ת:וידי". יותקנו "פתרונות פינה ןושל האר ות הפינהחידיב

 וגמר מי פניציפוי ידי החברה. ים שיבחר/ו על /קהספי החברה ו/או ע"גו שיוצ י(רלניט הירד בחם אחד לבן ואגוונים לפחות )מה

 ;ה הערה בהמשךאר :ן*הארו ךאור ותמיד(1)בגוון לבן. מלמין ו/או  הקייפורמ: פיםמד                   

    ראה נספח ג' המטבח התחתון: מחיר לזיכוי בעד ארון  

     

מאבן  ס"מ 2-מבי לא פחות עוב דהנה משטח עבווהק לבחירת : תיאור:רכוולכל או ןתחתובח מט ןעל ארובודה ממשטח ע

עם שוליים (, לפי העניין  1,2 חלקים) 4440 דרישות ת"יל עונהערך(, הו שווה ת אבן קיסר אפולימרית )כדוגמטבעית או 

יותקן קנט  טחהמשהיקף ב ר.כיו של וחהטנה שתאם להתקהמשטח יוכל היקפם. "מ ביחס לחזית הארונות בס 2בהבלטה של 

ת המשטח ככל זיבחיבוד עם ע ט מוגבהי להעדיף התקנה ללא קנשאהקונה רודו יקבע ע"י המוכר )מוגבה שאופן עיב יוןעל

 זה(. . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע המשטח ם בכל היקףיל אף מהנדרש כול

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3רה/המוכר תציג בפני הקונה שיבחר/ו על ידו. בחב כר ו/או הספק/יםוהמ שיוצגו ע"י תמאודוגמגוון  ך מתו ונההק תלבחיר גוון:  

  חד(.יהיו בהדבקה ולא לוח בודד א ש/אבן קיסרלוחות השי .(יטרלים אלו יהיה בהיר נמגווני)אחד   גוונים לפחות   

   

 אין.ארון מטבח עליון:   3.3.2 

 טבח עליון. במקרה זה לא  מ"א ארון מ 2 -מ"א ארון מטבח תחתון ב 1מיר עד וכר יהיה רשאי להדרים ומעלה: המח 4.5בדירות   

 יותר ארון מטבח עליון פינתי.  

 בהתאם לארון המטבח התחתון.וציפוי ארון המטבח העליון יהיה מבנה   

 יכלול לפחות מדף אחד לכל אורכו.ס"מ לפחות. הארון  30ס"מ לפחות ועומקו  75ן הארון העליוגובהו של   

 

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

 ס"מ לפחות.  80 אורך  מידות: ת, דלת/ות וצירי נירוסטה.רלי( או שיש, לרבות מגרה/ו)אינטגקוורץ ניאו או  מחרס   

  החלטת לפי ון:וג ארון.ן היצרו/או מלמין לפי  קהייפורמ: פנימי פוייצ. קהייפורמ: ניצופוי חייצ     

 רה.החב     

    ראה נספח ג' הרחצה:ד ארון לזיכוי בע ירמח
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              :הערות

באורך  פעמיים  שבתמחו תאורך. המדידה לאורך הקיר )פינה ככל שקיימ מטר 06. מטבח תחתוןארון  רךאו ידתדמ  (1)

באורך  ללויכ הארונות בתוך ביםהמשול( מקרר טמע)ל מדיח, תנור, כיריים וכיו"בדים לועהמי חללים (.הארון

   זה. ראויה מתיסטיכיחשבו  המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. הארונות

בח מטות הב ארונון כי יתכן ובקיר שבגבחשב לקחת וי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונהשל זיכבמקרה  (2)

 תחזוקה.צורך אלו לה לפתח/ים שגי ים. יש לאפשרותפמש פתח/י גישה לקולטן/ים קיימים

 ת הקונה.חתון הינם להחלטתן ארוים במובנ ור וכו'תכנון הארון לצורך התקנה של מדיח, תנ           (3)

במקומות  ם,פיומד דלתות לרבות ,בשלמותו המטבח ארון תק אלספ המוכר על ,להתקינם שלא הקונה החליט -

כנות הנדרשות של מים וניקוז למדיח תחת ההחללים( ולרבות  א)לליים המובנים שמלהח שיועדו להתקנת הכלים

 החברה תנחה את הרוכש.ה תקבע ובמועד שלוח זמנים שהחברהי ל פתו עחירובווח על באחריות הקונה לדהכיור. 

 

 כביסה:ית לתלי מיתקנים 3.4

 סה.גישה ישירה למתקן תליית הכבי תהיה ר ממנופתח בקיר חוץ אש

ל לי שרך מינימחבלי כביסה פלסטיק, באו 5כולל גלגלות,  ניצבים כת )מגולוונים(מתמ מוטות 2: (טנה)ק הליית כביסן לתתקימ 

 .ה"כמטר ס 8 -ת מא פחושל ל כולל חבלי כביסה באורך ס"מ 120באורך מינימלי של ם או מתקן מתרומ ,מס" 160 

 פסת משמעו מתקן ממתכת במר יסה בחצר אוכבת ך לתלייווה ערש ןקתמ) שווה ערך בחצר שר שיותקן מתקןפאגן: ות הירלד 

  5המתקן יכלול לפחות  יב ומקובע לקיר.. המתקן יהיה יצהבנהמ יתותבחז ינו נצפהמגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע ושא 

 יחה.למת םיוניתנ UVכותיים, עמידים לקרינת יהיו אבלים יס"מ. הח 160ימאלי של ך מינבאור חבלי כביסה 

 5100: מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור :)ככל שמתוכנן( סהבימסתור כ 

טי זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פרימזגן/ים, במקרה ידת העיבוי של החי גם ותקןן ויביסה יתכ: בחלל מסתור הכהערה

  .מחייבהמפרט כתוב באך לא פחות מה יסה גדוליםבכ 

 

 

 

   בס"מ()מידות   הבדיר יםסיות, חלונות ותרתדל ימתרש – 3טבלה מס'  3.5

מידות המעברים  פתיחה. בכל מקרה,ה וןבכיוה ותיחסוג הפ: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, בהערה 

 ת בהמשך.נוספו רותהע גם בניה. ראהקנות התכנון וההנדרש בתא יפחת מהחופשיים בדלתות ושטח החלונות ל 

 

 תריסים ותחלונ דלתות  ---

 חדר
מידת ו תוכמ

 פתח ה
 חב(ו)גובה/ ר 

חומר )עץ 
מיניום/ ואל

 אחר( /מתכת

סוג פתיחה )ציר 
כ(/ נגרר/ כע"

 אחר(

ות ומידת מכ
 הפתח 

 וחב(ה/ ר)גוב

חומר )עץ 
יום/ אלומינ

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
כע"כ/ /)ציר

 (נגרר/כיס/אחר

כמות ומידת 
 הפתח 

 ב(וחר בה/ו)ג

חומר )עץ/ 
 אלומיניום/
 (מתכת/ אחר

 םבילשחומר 
סוג פתיחה)ציר/ 

כ/נגרר/ .כ.ע
 י/אחר(לכיס/חשמ

 כניסה

1 

 ציר רגילה טחוןה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 יורחדר ד

1 

 ומ' מזוגגלא
 רינה,טיו

 .ע.כר כנגר

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' אלומ'
 מלישח גלילה

 לל גיבוי ידניוכ
 235/220-כ --- 235/220-כ

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 .ע.כר כרנג אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

ינה חדר ש
 1ורים ה

1 

 הציר רגיל עץ

1 

 .ע.כר כנגר ' מזוגגמואל

1 

 ינגלילה יד אלומ' אלומ'

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

 חדר
מידת ו תוכמ

 פתח ה
 חב(ו)גובה/ ר 

חומר )עץ 
מיניום/ ואל

 אחר( /מתכת

סוג פתיחה )ציר 
כ(/ נגרר/ כע"

 אחר(

ות ומידת מכ
 הפתח 

 וחב(ה/ ר)גוב

חומר )עץ 
יום/ אלומינ

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
כע"כ/ /)ציר

 (נגרר/כיס/אחר

כמות ומידת 
 הפתח 

 ב(וחר בה/ו)ג

חומר )עץ/ 
 אלומיניום/
 (מתכת/ אחר

 םבילשחומר 
סוג פתיחה)ציר/ 

כ/נגרר/ .כ.ע
 י/אחר(לכיס/חשמ

 ממ"ד 
ש )משמ

 דר כח
 (2שינה 

1 
פי ה לפלד

 הג"א 
ה(. לציר )רגי
 חוץ פתיחה

1 

 אלומ' מזוגג

לה או ציר רגי
 .ע.ככ

 נחיותלפי ה
 הג"א

1 

 אלומ' 'אלומ
או נגרר כ.ע.כ 
 נגרר לכיס

 100/100 -כ 100/100-כ 70/200 -כ

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

יסים, הנגררת/ים ורס דףה ם,זיג דה נגדים, פלשתיו א כנף אחת
        א. "לפי הנחיות הג  .סלכי

--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ וגגז' מאלומ

1 

 ניילה ידלג אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

 4ר שינה דח

1 

 ציר רגילה ץע

1 

 .ע.ככ ררגנ אלומ' מזוגג

1 

 ידניגלילה  'אלומ 'אלומ

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

חצה ר ח.
 הורים

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 רגילהר צי

1 

 מזוגג אלומ'
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 45/75-כ 70/210 -כ

ח. רחצה 
 יכלל

1 
 עץ  + 

  אור -הר/צווצ
 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג

 נטוי
 +(פ)קי

 עובקק חל
 תחתון

--- 

--- --- --- 

 --- 25/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- מכני רורואו

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

ח. רחצה 
 נוסף

1 
 +  עץ 

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

--- 

 --- כניאוורור מ

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210 -כ

מרפסת 
 שירות

1 

 ציר רגילה עץ

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כנגרר  אלומ' מ'אלו

 155/85-כ --- 80/210 -כ

מחסן דירתי 
 צמוד

ל כ)כ
 הוצמד(ש

 חפ 1
י החלטת פל

 החברה
 הרגילר יצ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 צורף להסכם הרכישה(.ה או במסמך אחר שז מכרבמפרט  בטבלה, צויןאם )הקיים בפועל רק ב

ת ים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתיעמידות למינה הדלתות תהי ובפתיחה רגילה, 23בהתאם לתקן ישראלי מס' ות דובתות ללד =עץ  תלד .א

סב  פלת )נטוי(,= פתיחה משתקיפ  ה,= סוג פתיחרגילה רצי,  וםהנחיות יועץ האלומינילפי  יל:פרופסוג = אלומיניום, אלומ'  .ס"מ. 7 בהבגו דלתה

: םיסיתר ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה  ר,ה )כיס( בקיו לתוך גומח= כנף נגררת על כנף ו/אניגרר כ.ע.כ ת, פלמשת +ה= רגיל (דרייקיפ)נטוי 

= גלילה  .מה מוגברתיבין השלבים לאט מיאטם גו וללף כמוקצאוריתן במילוי פוליהנחיות היצרן(,  י לפי)בעובעשויים פח אלומיניום  יםיסתרה שלבי

  . ור(בחדר דימלית, לגלילה החש )גיבוי ידני אחד, ו חשמלירצועה ו/א מצעותבא ,הללפי מעכ גלליס נתר

 ות/"כ הדלתאים לסהובלבד שהכמות הכללית בדירה תת הבלבטשל אחד מחדרים  רבתיאולהופיע ת לויכו ריםחד , משותפים לשנידלתות/חלונות .ב

 .הכנה לתפקוד מערכת מיזוג האווירס"מ כ 3 דע ל רצפהמעבהו יוגתכן ושולי דלתות פנים בטבלה. ימצוינות ה חלונות
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המורכבים משני לוחות , קןלפי דרישות הת רגיל/בטיחותי( Double Glazing) כפול זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,ד()למעט ממ" נותטרייו /ותונחל .ג

ו החלונות ורכיביהם יהיו בעלי ת. י תכנון(פלר חא או מ"מ 6ובי של עם מרווח אויר בעת, חולפמ"מ  4 ביג בעוגו)זי ביניהם אוויר מרווח םזכוכית ע

 ל ידיחה ונעילה. החלונות יותקנו ע, ידיות מובנות, מנגנוני פתיליםלגג צירים, ,EPDMובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי , רים מקורייםתקן ואביז

 לכל במסילות :רשתות .פקוד העורף חיותהנ יפלפלדה, ם ם כנף/יום מזוגג עסוג אלומינייהיה חלון ממ"ד מב טעם היצרן.מורשה ממתקין 

 .אחת רשת לכנף כהכנה להסיבמ נוסף נתיב יותקן ,תונוהחל

יותקן חלון, ו בתריס א רהות הסגורפסת שרמטבח באם פונה למים סניטריים ובדרבח בחדר שרות, לקיר חיצוני וגגתמזת ו דלו/און בהעדר חל .ד

 .יסוי()לרפות רפפת כ מכניור אוור

גוג קבוע זיב לביםמשום היתכן פתחי יועץ האלומיניום. ו/או לתכנון האדריכ גוון, עפ"י סוג פרופיל, .עשויים אלומיניום ריסיםוהת נותולחות הגרמס .ה

 .מסךאו קירות מחסום, ו/המשמש כמעקה/

  יכל.האדר רתבחי"( עפ"י מומה )"חלבשקופה או עית חותיטבזכוכית ן תותק ,()באם יש חלונותרחצה  יבחדר .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה נוןתכאו רפפות קבועות, לפי /ו כה בדלתו סבו/או אוורור מכני ו/א( יעשה באמצעות חלון ככל שנרכש מחסן) סןמחה רואוור .ז

ת מערכו ,(יתקופטלס)פנורמית/ ת הצצהעיניוסף, מי נסגר בטחון פני  5044ראל תואמת לתקן יש ,יתרב בריח דה )ביטחון(. דלת פלדלת כניסה .ח

מ"מ  1.25י של בעובנת מגולוומשקוף בניה מפלדה  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה סףמברשת  ,עה ו"רוזטות"נידית ינדר, מגן ציל ם,ירצי

 חירת המוכר.בתנור. גמר לגוון לפי ב הקוף יהיו בחיפוי ויניל או צביעלפחות. כנף הדלת והמש

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

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

המתאים  שועציפוי חיצוני מתע או צבפורמייקה או גמר קוף הדלת. אם לסוג משנו בהתיים, אחר. צירים יותקחוזק, אקוסטיקה, ק –ודי תפק

אלי רבהתאם לתקן ישהדלת יהיה  משקוף. צדדים לפחות 3-קנט( מצופה בהדלת )קף כנף בהי .ידיות מתכת משני הצדדים , עםלעמידות במים

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

גוונים לפחות  3יוצגו לו מתוך מגוון דוגמאות שת 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, ., אין לקבוע סורג קבועש את כלל הדיירים בקומה(שמאמור ל )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהפתח בממ"ד וב -חילוץ פתח .יא

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

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כית. ונחיצ נגררת,/ה, הנפתחתמרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומלת כניסה לד :ורףפיקוד העלפי דרישות  .יב

 בקוטרים שונים,ן  פתחי אוורור מעוגלים ככיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכנף אחת או שתיים, הנגררות ל ן פלדהרה. חלוס"מ מעל מפלס הדי

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  ,פיקוד העורף(הנחיות  לפי)סינון אויר  מערכת התקנת נים לפרוק., וניתדיסקאות פלדה )פלנצ'(חסומים ב

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

הוסמכו לכך ע"י פיקוד ש ות נוספת ע"י הגורמיםבדיקת תקינות ואטימכש, יחייב ע"י הרוקו רויפן לכע"י פיקוד העורף,  אושרוונבדקו והתקנתו 

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

 קוד העורף.ם הנחיות מעודכנות של פיהתוא

אביזרים  הצורך בהתקנתעקב , "נטו"טאות מידות פתחים מבאינן ומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' טבלה המפורטות במידות ה – מידות .יג

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

  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 

 רות לאחר טבלה זו(העגם )ראה   

 
 

 קןמית
 קוםמי

 רחצה כלליחדר  וסףנר רחצה חד חדר רחצה הורים חטבמ
  תמרפס

 שירות
 חרא

 כיור מטבח
 ודדת/כפולה()ב
 

ידות מ
 בס"מ()

 --- --- --- --- --- (ראה הערה )א

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- ןאי ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

ידות מ
 )בס"מ(

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

 --- --- 3.3.3ף ה סעירא א' א' --- סוג

 --- --- אין ראה ראה --- ₪ י יכוז

 ידייםנטילת כיור ל

מידות 
 ()בס"מ

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

 --- --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- --- ₪ זיכוי 

ארגז ו אסלה
 )ב'(שטיפה

 

ידות מ
 )בס"מ(

 --- --- צרןות הילפי מיד צרןלפי מידות הי י מידות היצרןלפ ---

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- ןאי אין אין --- ₪ וי זיכ

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- 
ן הוראות כל דילפי 

 ראה בהמשך
ן ידל הוראות כלפי 

 ראה בהמשך
 170/70 -כ

 ה()אמבטי
--- --- 

 --- סוג
 ריצוף משופע

 (חת)מקל
 ריצוף משופע

 ()מקלחת
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- --- ₪  זיכוי

 םסוללה למים קרי
מהקיר  ור,כיל יםחמ/

 או מהמשטח

 --- --- מערבל פרח מערבל פרח מערבל פרח מערבל חפר דגם 

 --- --- א' א' א' א' סוג

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

וללה לאמבטיה ס
 יםם וחמלמים קרי

 --- --- )ה(וללהס --- --- --- דגם

 --- --- א' --- --- --- סוג

 --- --- ג'ראה נספח  --- --- ---  ₪כוי זי

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- דגם
ץ אינטרפודרך )-רב

 )ה( (3ך רד

אינטרפוץ דרך )-רב
 )ה( (3ך דר

--- --- --- 

 --- --- --- א' א' --- סוג

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

 --- --- ולניקוזכונת כביסה מים מ יבורח
 

 --- יש ---
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 קןמית
 קוםמי

 רחצה כלליחדר  וסףנר רחצה חד חדר רחצה הורים חטבמ
  תמרפס

 שירות
 חרא

 לשרוול חיצונית דופןב 4"ח פת
, מייבש כביסהמ  פליטת אדים

סגירה  תלקוכולל תריס הגנה ומש
 והזנת חשמל

--- --- 

 

 --- יש ---

 כנה לחיבור מדיח כליםה

נה משולבת בניקוז כיור ההכ)
 (חהמטב

 --- יש
 

--- --- --- 

 --- אין יל(רז נ)ב ררקם למנק' מי
 

--- --- --- 

 --- 1 כנה(ל )השובית גז לנקוד
 

--- --- --- 

 --- --- )הכנה( מים נקודת גז לחימום
 

--- --- --- 

 

 :ואחרות טבלהל רותעה

 כישה(.ה או במסמך אחר שצורף להסכם הרמכר ז רט, במפבטבלה צויןרק באם  ועלבפ)הקיים 

רוסטה, ני/גרניט וורץרץ/קסילי קוו מחרס/הקונה,  לבחירת: "מ(ס 80/46ידות במ פולהס"מ או כ 40/60 תויד)בודדת במ ר מטבחכיו (א)

 תוצרת לפי ס"מ. 40/50 ותמידבחרס : יור רחצהכ .היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה לפי (:ה שולחני )אינטגרליכיור רחצ בהתקנה שטוחה

  החלטת החברה.

)מושב(  :יסוי אסלהכי החלטת החברה. לפ תוצרת. 1385י ת"י עפ" יטר(ל 3/6י )כמות מונובלוק/חרס, דו ז שטיפה :ארגמונחת.  :להאס   (ב)

  .ירוסטהבעל צירי נ כבד פלסטי

תמיכה טת פינות ומיוי פוליאסטר. מילוי עץ בפצייקפי, שלד עץ עם בעלת חיזוק המ"מ הומוגני,  3.5ילי בעובי מר אקרחוהיה מת אמבטיה:

 פחות מצופה אמאייל.מ"מ ל 2.5י בעוב ן מפחילי ברזל מגלוון או לחילופימפרופ

לניקוז  יםעם שיפוע 2279ת"י ות מר העומד בדרישאות כל דין, בגרמקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהושטח משטח ה מקלחת:

 המשטח.

ז מידות ברר, הכיו דה אוהעבומשטח א ימוקם על מישור והו מערבל, פרח: דגם: בח. לקערת מט)כולל חסכם( םיחמסוללה למים קרים/ )ג( 

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

 ו על ידה./חרבלן ו/או הספק/ים שיבהחברה/ קשיוצגו ע"י  1385

 דות , מישור משטח העבודה או הכיורעל מי מווהם ימוק  הפי בלערמ ח: דגם: פר)כולל חסכמים( חצהלכיור/י ר, מיםים קרים/חסוללה למ )ד( 

גו ע"י החברה/ קבלן שיוצ ארץכשאחת לפחות תוצרת ה סדרות 3מתוך  רהלבחי ס"מ לפחות, 15עומק ס"מ לפחות ול 15באורך ברז תהיינה: 

 .  הספק/ים שיבחר/ו על ידה וא/ו

תית למיל' האמבטיה ם מיקס מהקיר הכוללת יציאה תחמים וקרילה מים חסולותקן ת :יהבאמבט :)כולל חסכמים( חמים/ה למים קריםוללס )ה(

  מזלף.ס"מ לפחות ו 60ל אנכי באורך ומובי פיטלסקותכוונן, מוט החלקה צינור שרשורי, מתלה מ

 60רך ומוביל אנכי באו , מוט החלקה טלסקופיוונןמתכה ורי, מתלשור שרנציכולל יקל נבציפוי כרום   ,(3) רךרב ד - מהקירדגם: : תלמקלח

 מ"מ.  15טר וראש מקלחת בקו ס"מ 30בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך  מזלף. לחילופין ולפיחות וס"מ לפ

 ל ידה.ם שיבחר/ו עק/יו/או הספ ץ שיוצגו ע"י החברה/קבלןרהאכשאחת לפחות תוצרת  סדרות 3ך ת האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתווללוס

זרת ידית קרמי דו כמותי)ויסות מים לחמים/קרים בע כרום ניקל,דגם מערבל מיקסר בעל מנגנוןבציפוי  היורים יים וקת  למים חמכל הסולל-

 ם.מיו חסכאחת(ויכלל

 .ניל יזברו: חיבור לביוב, כוללת ת אסלהארגז/י שטיפכיורים והתקנת  ()ו 

 .: לבןתגוון הקבועו )ז( 

 . והזנת חשמל לקו דלוחין או שפכיםוחיבור  רים: מים קללתלמכונת כביסה כו הכנת חיבור )ח( 

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

 מסופקת מהרשת העירונית.: מים בטמפרטורה המים קרים (י) 

 למניעת  בתקן ישראלישעומדים  ותקבוע לרכוש לבחור או , באחריות הרוכש,ממבחר החברהנם באם אי -(ועות רחצה )אגנית/אמבטיהבק (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ החלקה
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 או הכיור. ישור משטח העבודה ממוקם על מרז הב רי= ק חפר קבוע. תוך שרוולראש ברז הנשלף מנשלף =  (יב) 

  . אחתזרת ידית סות מים לקרים /חמים, בעיו )מיקסר( = מערבל  

 שניהם.רים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או ם חמים/קמי ה, שליציא/לוקת כניסה)אונטרפוץ( = ח ךדר-רב  

 יטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות בש כביסה הפועל בשהשתמש במיייש לה יסש הכבת אויר חם/לח, ממיבבהעדר חיבור ליניק קונדנסר=)יג( 

 ן נפלט אויר חם לחלל הדירה גש שעדיייודספק  מניעתת הצורך. להמחייב ריקון בע מיכל איסוף אל פלטת כמיםפלטת בעת תהליך הייבוש ננה

 ונה.בסמוך למכ

 חות/פתחי ניקוז וכו'(.דרטיות )ברזים/מקלהקצה הסטנ רכותמעל כנניםת המים והניקוז מתויש לקחת בחשבון כי מערכת הספק (יד)

פני גלישת המים, ם הקפי מחסות, ומהמקלחן, שטח תא קוטר צנרת הדלוחיללא התאמת  ם",דמוי "גש מור לעיל כגון ראש מקלחתאמהשינוי 

 פה.ברצ וזיקלת הנטת ממפל המים לקיבוהרחצה עקב אי התאמה בין כמות המים הנפל עלול לגרור הצפה בחדר

 כגון  באמצעים מתאימים ה, יש לנקוטחלקוס מונע ההאמבטיה אינה כוללת חיספ פתבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצהואיל והשימוש באמ( טו) 

  למניעת החלקה. המיועדותות מדבק הדבקת   

ה של כיבוי לאק זרימת הגז במקרגנון לניתום מנליולים הכל, יש להשתמש בכיריכיריים לבישול נמצאים בסמיכות לחלון ובכל)טז(  ככל שמיקום ה 

 בה/ות הבישול.הל רצוני של        

 רכך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אח צויןאם רק בפועל קנו בת לעיל יותש התייחסות בהערוים לגביהם יתקני ציוד ומ)מובהר כ

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

  , ברצפה,הבניין( ים לכללפותמשו)בחלקם יתכן לקולטני ביוב רת ופתחי ביקורת צנ: אחר רךוכל צל ,בדירה י אינסטלציה נוספיםאביזר  3.6.1 

 רישות כיבוי אש(. וכמות, עפ"י ד )מיקום יתכן מתזי כיבוי, לציה.ינסטהא הנדסת מעפ"י החלט במיקום וכמות, רהו בסמוך לתקת אבקירו  

 בין  פיקוד יבללהעברת גז וכוצנרת  מפוצלאו /ו יני מרכזיזגן מ. ניקוז למהטלצינסינדס האלפי החלטת מה ,יקוםמב ארון למחלקי מים  

 . למאיידמיועד העד המיקום ה, יועד למעבהמיקום המ  

 

 הערה:  

 דמוי בליטות  התקנת כיסוי מבודד ואסטטי ויצרוויחייבו ידרשו(, יתכן ככל שבוי, )ם/ביוב/מתזי כירת מיר צנרך במעבהצו  

 , כרית המבתכנ , שלא בהכרח יסומנוהצפבסמוך לקירות ורו/או ת ותקרה בסמוך לקירו ,ים"או "ספסל" תקורוו ם אמודיע"  

 ת.וכניונה מהתם שתקנו במיקומאילוצי תכנון יואו שסומנו ו  

 תחי פ רשוויד יתכן ןהבניילגובה  חיות מהנדס האינסטלציה בקולטנים העובריםיש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנ ,בנוסף  

 תחזוקה. כיגישה לצר ין לחסום אותם ויש לאפשרא, ביצוע פתחי ביקורת אלו  שיידרולכן בדירות בהם ביקורת,   

 

התקנת המערכת . הוראות כל דיןתהיה לפי מערכת סולארית משותפת מאולצת  מצעותבאת ם לדירוחמיהספקת מים : מיםחימום   3.6.2

 .המים )טיימר( וםים החמים והתקן קוצב זמן לחימוי חשמלי לדוד המגיבלרבות  579י אלישרתקן היה בהתאם לדרישות הסולארית ת

 מפסק זר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מנט עם אלחימום עלל ולארית וכוהמחובר למערכת הסגירה )דוד( ל איותקן מיכלכל דירה 

 .במאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה

 קוצב  המים באמצעות חשמל והתקן וםצעות מערכת סולארית, יעשה חימספק מים חמים באמלא ניתן ל ןל דיכ אותהור לדירות שלהם לפי 

 )טיימר(.  חימום המים ן לזמ

גג  וא בסמוך להירות או שרפסת במ כגוןך נגיש במקום מוסתר א: מיקום הדוד ;ליטרים 150 :תבולבקי ים חמיםלמ גירה )דוד(מכל א

     טלציה.האינסמהנדס  תכנוןעליון לפי 

 . , מקלחתה, אמבטיה: קערות מטבח ורחצלכלים חמים חיבור מים 3.6.3

  אין.  :"דלי"רז ב  3.6.4 

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

   ,PPR, S.Pל, גוס: פלדה מגולוונת, פק: מים חמים וקריםחומר הצינורות 3.6.6

 .: פלסטיכיםשפ: פלסטי, יןדלוח  

  .יש: הגז במטבחת נקודר הגז ועד ה ממקוז בדיררת גצנ 3.6.7

 : יש.ירהלד נה גזהכנה למו 3.6.8
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 (ה זובלטלאחר הערות  )ראה קני חשמל ותקשורתמת – 5טבלה מס'   3.7        

 
 

 ה נספח ג'רא י לנקודות מאור, בית תקע ונקודות טלפון,מחיר זיכו
 

 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 לל מפסקכו

 קעת בית
 גילר

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 לגבמע חכו

 דנפר

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 רותאחר/ הע

 לדירה סהכני
 האמבו או

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 ינטרקוםא -
מפסק תאורה ללובי  -

 ות.מדרגקומתי/חדר 
 לוח חשמל דירתי. -
 ת כוללשורארון תק -

 שקע. 
 טלוויזיהוניה/לפט ארון- 
או במקום אחר )

ת בהתאם לקביע
 (נןהמתכ

 דיור חדר
 כלאו ינתופ

2 3 - 
1  

 )למזגן(
1 

פת תוס -תריס חשמלי 
פעלת נקודת חשמל לה

 התריס.

 - - - 1 1 פרוזדור

 3מעל  ור באורךבפרוזד
זדור הכולל מ' או בפרו

ת נקודו 2"ר",  נייתפ
 יף.ות + מחלחמאור לפ

 1 בחמט

4 

 )אחד מהם
חד ל, ואפוכ

מהם מוגן 
בדרגה 
 רגילה(

- 

 )יג( 3
קרר,מדיח תנור,מ

ם מוגן )אחד מה
מים בדרגת 

44IP) 

- 

מיקום השקעים, בתי 
תקע יהיה מעל ה

ככול דה ח העבומשט
ם אהאפשר ובהת

ו בח יותקנלתכנון המט
ים שקעי כח נפרד

 קרר, למרלמדיח, לתנו

 שינה חדר
  הורים

 

1 
פסק )כולל מ
יף מחל

 למנורה( 
 

4 
ים ליד ני)ש

 המיטה(
- 1 1 

אינטרקום )נק'  -
 ד(בלב דיבור/שמע

   רחצה חדר
 הורים

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

)בית תקע 
 לתנור(

- 

בית תקע לתנור 
 עדר חלון,בה חימום+

 כנינק' אוורור מלהכנה 

 - 1 1 - 3 1 י שינהחדר

 ד/"ממ
 שינה ח.

מנורה לפי 
חיות הנ

 פיקוד העורף
 1 (למזגן) 1+  1 - 3

וד קות פיקנת לפי
 רףעוה

 חדר רחצה
 כללי

1 
 (גן מים)מו

- 1 
1 

 )בית תקע
 ור(תנל

- 

בית תקע לתנור 
+ התקן קוצב חימום+ 

וד מן הכולל מפסק לדז
י השמש במיקום עפ"

 תכנון. ה
 ן,ולחדר בהע+

 ר מכניהכנה לנק' אוורו

   רחצה חדר
 סףנו

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

ת תקע )בי
 ר(לתנו

- 

בית תקע לתנור 
 חלון,העדר בום+ ימח

 הכנה לנק' אוורור מכני

 ותשרפסת מר
1 

 ()מוגן מים
- - 

2 
 מוגן מים

 )מכונת כביסה,
 יסה(כבש מייב

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן(

- 
1 

 )מוגן(
IP44 

- - 
חשמלי +  סתריכולל 

תיחה פמפסק + מנגנון 
 ידני.
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 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 לל מפסקכו

 קעת בית
 גילר

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 לגבמע חכו

 דנפר

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 רותאחר/ הע

 חסןמ
)ככל 

 שהוצמד(
1 - 1 - - 

של יכת החשמל צר
 המחסן תחובר לשעון

י אליו הדירתחשמל ה
 .משויך המחסן

ת נושהז יןאו לחילופ
החשמל של כל 

המחסנים יחוברו למונה 
משותף ונפרד 

ד, או בם בלניחסלמ
לכל מחסן, מונה נפרד 
ועפ"י  רמוכלהחלטת ה
 תו.בחיר

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

ט הכנה ק)פ
 (למזגן

- 
 
- 

 

 

  ת לטבלה ואחרותהערו

 דת הדלקה אחת.אהיל/ ארמטורה(, כולל נקו -וכיסויו תקרה )ללא נורה אל גבי קיר עה בית נור = קיר/ תקרה אורנקודת מ (א)

 שקע בנפרד(. לספר כשקעים או יותר בפנל אחד, נ)שני  רגיל.ן מזרם חשמל ניזושמלי החן מתק ודד לחיבור= "שקע" ב בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 ת.ממ"ר לפחו 1.5צע בכבלים חיבור יבוה

ר החיבו או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.)שני שקעים  ניזון מזרם חשמל רגילה בודד עם כיסוי, עשקגן מים: ומ בית תקע מאור )רגיל(  (ג)

 ות.לפח ממ"ר 1.5 בליםיבוצע בכ

לכמות  אינם תוספתוש קיר(, המצוינים בסעיף א'בתקרה או נקודות המאור ) של קהתאור בלבד לאופן ההדל ולה=ור הדלקה כפנקודת מא (ד)

 ינות בסעיף א'.ומאור המצה תדונקו

 "כוח".ות /נקודה חכרם בהושאינ רד(,ים על גבי מעגל חשמלי נפרד )כל נק' במעגל נפ/"שקע/ים" הנמצא = ת תקע מעגל נפרדבי (ה)

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

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

אינטרנט. /ניםחיבור הדירה לרשת הטלפו ללאלים.  ליטת שידורי כבקבור לי חובה כאמור, ואפשרות לחיקליטת שידורחיבור ל –יה וויזודת טלקנ

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  וז התקשורת ועד נקודת ההכנה בקירמריכ ר וחוט משיכהותכלול צינ תורנקודת התקש

 .(העניין עמדת שומר לפיל נה אודלת כניסה למבלשורת פנים )זרי קצה לתקאות כולל אבית מלקודה/ונ= קום(נים )אינטרנקודת טלפון פ (ח)

  מ"מ.  2.5עם כבלים ללוח למפסק נפרד  תחובר ישירומ, גבי מעגל חשמלי נפרד על בית תקע כוח = נקודת כח (ט)

ד נקודת ההכנה ז תקשורת וע)מחשב( מריכוורת ק' תקשנל הכנה יכה בלבד.לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט משבאם "הכנה"=  (י)

ספק  למניעת)ספירלי(.  ""תנור להט אול"מפזר חום"  הדייר(, יותיותקן )באחרת חדר הרחצה מעל דלאת תנור חימום נמצלהכנה באם הבקיר. 

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

 ה/םדליקים/מכבים את אותאך מביניהם,  הנמצאים בריחוק שוניםבוי, משני אביזרים נפרדים להדלקה/ כי מאור הניתנותות /נקודה =יףחלמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

 מל.ות הנחיות החוק ודרישות מהנדס החשבעקב ום וסוג הנק'קינויים במישו יתכנ (יב)

ירות תחובר ישלכיריים. הנקודה  קום המתוכנןטבח, מתחת למן המת בארויאזלת פקן נקודת תתותבדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  (יג)

 ל הדירתי.והמפסק בלוח החשמ עבות בית שקרל ה תכלול את כל החיווטקוד. הנ2.5/5ל ותחווט בכבל בלוח החשממפסק תלת פאזי ל

 ראו במסמך אח מפרט מכר זה ה, בך בטבלכן צוייעל רק באם לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפו )מובהר כי ציוד ומתקנים

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 רת לילה מנגנון שבת לתאוו תבחדר מדרגור לחצן להדלקת או .יש: מאורת ומתית: בכל קומה: נקודמבואה קו חדר מדרגות/  3.7.1 

  יש. :קומתית ת אור במבואההדלקדירה להך מתו צןלח יש. :לחצני הדלקת אור יש. גופי מאור:. קבועה                             

 להיתר(. בקשהי תקנות התכנון והבניה )דירה על פים )צינורות( בלשרוו הכנת: טלפון חוץ 3.7.2 

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

 , לפי דרישות הת"י.: סטנדרט: סוגהדלקה/שקע אביזרי 3.7.4 
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לפי   מיקום:יש  :וך הדירהבת שקע רגיל(, ל)כול דירתיולוח תקשורת  דולים(מו 6-פנוי ל ל השארת מקום)כולדירתי  מלח חשלו 3.7.5  

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

   כולל קוצב זמן.                            : יש.חשמליודת חשמל לדוד מים, שמש/נק 3.7.6 

 .אמפר 3×  25: תלת פאזי :רתיבור דייח גודל 3.7.7 

 שית בקומתה הראהכניס לפתיחת דלת כולל לחצן ,שמע דיבור )אינטרקום .5 להפורט בטב: כממיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 ם(.בחדר שינה הורי רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.: אינפרדת() רגל סגובמעספת מערכת טלוויזיה נו 3.7.9 

  תוויזיה רב ערוצילקליטת טללחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

 .  (אשר תספק שרות זה ערוצית -הטלוויזיה הרב לחברתשירות "י הקונה יעאשר ישולם לא ממיר וללא חיבור בפועל  ל)   

 :מיתקנים אחרים     3.7.11 

תלת פאזי ולרשת החשמל  חיבורלצריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאים  טור ולבקרה שלנילמערכת קן תות בכל דירה -

 פי החשמל המשתנים.זנת תעריהשראלית ותאפשר הי

 :כלולהמערכת ת

 רכיב המודד זרם חשמלי, על ירתית אשר מתבססת מל הדוח החשת מדידה בלדיחי 

 .ור אלחוטיידששורת לתק חידתישני זרם עבור לוח תלת פאזי( )שלושה חיי

 ורה ברורה.רה מקומית ומציג אותם בצוים בצנדיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתו צג

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5בה ובגו ם נגישבמקו כניסההבמבואת  /הנים הדירה בסמוך לדלת הכניסיותקן בפהצג 

 . יתפתם הכסעלוואת )בקוט"ש( והמצטברת  השוטפת יהנתוני צריכת האנרג

 .3.5סעיף  םפתחי תראה גם תריסים בטבל .ים/חשמלי יס/יםרחיבור לת -

 

 דירה:חימום, במתקני קירור /  .        4 

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

  לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר מיקוםבאו  המסדרון או האמבטיה חדר תקרת יתתלתח בצמוד יידמאל תוכנןמ םמיקו      .1                   

 ;רההדי חלקי

                       ןהמתוכנ המיקום בין הרצפה ילויבמ ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות דרשותהנ התשתיות ביצוע      .2                   

  מוצא .יסהבהכ ז מסתורלניקו או רצפה למחסום מאיידה ניקוז 3* 2.5נפרד  עגלמ כוח שקע ,מתוכנן למעבהה יקוםמה ועד למאייד                            

 .עלבפו המערכת להתקנת עד ,גבס וחבל כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                            

 .קיר המסדרון על התרמוסטט 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. במףורישור פיקוד העאב       .6  

 מל. נפרדת הזנה ישירה מלוח החש דת חשמלנקו -                    

 .מכסהל בדירה. קצה הצינור ייסגר ביקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיצנרת נ -                    

 נון.כ"פ התום המעבה יהיה במקום מוצנע ומוסתר עיקמ -                    

 וג האויר.מיז יועץנ"ל בהתאם לתכנון הכנות הכל ה -                            

 

 לכל חלקיה מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר זוגמי יועץ קביעת פי שעל ( לעיל. ככל6) 4.1בר לאמור בסעיף : אין. מעצלמזגן מפו 4.2

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

 .מים יקוזנ וצנרת גז חשמל, צנרת צנרת לרבות הנדרשות

  .איןבניין: במיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית  4.3

   .יןא: זועל בגהפ ימוםתנור ח  4.4

 רחצה(. י)בחדר .גןמו שקע הכוללת חימום נורתל ודהנק תבוצע. : איןחימום הפועל בחשמלנור ת  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 אין. :םייטורים חשמלקונבק  4.7
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 .: איןצפתימום תת רחי  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 אש ובטיחות בדירה, במחסן: סידורי כיבוי .5

 .: יש()באם נרכש במחסן .הכבאות שותר דרש ע"ייככל שי: הבדיר רינקלרים(:)ספאש אוטומטית  בוייערכת כמ 5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: עשןגלאי  5.2  

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

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

                      ם המגרש;תחו: בכולםבניה. ר התלפי הי: םיינילכל הבנ ך הכל מקומות חניהס 6.1.1   

 אין.(: טפר)ל קום אחרחניות במ . בקומת קרקעו/או  מרתףהבקומת חניות כל ה                                

 ר.כמצוין בתוכנית המכ: מיקום לפי היתר הבניה: חניות מספר: יש, לנכים )פרטית/משותפת(חניה  6.1.2   

 רשמי  נכה  רה נכה )עם הצגת תגה להיתר, תימכר לרוכש דייהחנח ן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספסומנייה לנכים כמח             

 נכה. וגם לדייר שאינו הבנייניםנכה, בין כלל דירי  עדר רוכש בורה(, ובהחטעם משרד התמ                               

 יש. :ורהתאמערכת  לפי הנחיות האדריכל., לבותמשתאבנים  /מוחלק וןטב ורה:מק ה לאחני גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: מהכביש גישה לחניה 6.1.4  

 המכר. ימון בתכניתסי : לפמיקום אחת לפחות.: פר חניות לדירהמס 6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  

    

 פיתוח המגרש 6.2 

  מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף יהיה  כניסה שביל  .ןייבנכל ל עד למבואת הכניסה שבילים/יצונחי רחבה תוכנןת שרהמג וםבתח                               

 .ינוןג בעל ומואר, ]לבנין הכניסה   

 .ן/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעית: בטור גמרמשבילים: חו 6.2.1  

 .ל גוון בהירען ביתהריצוף יהיה ככל הנ ת/ אבן טבעית.לבולט/ אבנים משתאספ נוליט/גר טון/: ב: חומר גמרמדרגות /יליםבש 6.2.2

 גינון חסכוני במים בהתאם  ל הפיתוח(כתוכנית אדרי פי)על  .יש :צמחיהמון בתכנית  מצורפת(. פי סי)על .יש: צר משותפתח 6.2.3   

  להנחיות משרד החקלאות.                                

  בהתאםגינון חסכוני במים פי תכנית אדריכל פיתוח(  )על. יש צמחיה: .( סימון בתכנית מצורפתפי )על יש. : תפתמשו חצר 6.2.4  

 להנחיות משרד החקלאות.

  .(מגונן וללא מערכת השקיה אל לשטח ונההכו, לפי תוכנית המכר )חצר :יציאה לחצר מחדר; יש: הגן תוה/ודה לדירמצ חצר, 6.2.5  

 ש בעתיעשה ע"י הרוכ הבניין ( ישולמ מים הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקת פנישיפועי ניקוז ור ד: סירההע   

 . פרטיתינה הסידור הג    

 ,וחות וכו'(ש צנרת,מרזב/ים, ), חלחול ביוב ומיםיתכן גישמה/ות, גז, : גן דירותלחצר הצמודה ב, ות משותפותפירוט מערכ 6.2.6  

 (.כרח יוצג בתוכנית המכרבה ושלא ןהעניי ילפ ל)הכ ויכיב רת,קשותחשמל,    

 מ"ר. 7-חות מלא פיש, בשטח : גן לדירותרוצף בחצר הצמודה מטח מש 6.2.7  

 דרישת הרשויות. תר הבניה וילפי החומר:  :שות של המגר/גדר בחזית 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה שרתולפי תוכנית הפיתוח המאבגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה חהפתוקומה מפולשת )ים דמת עמוקו 6.2.9  

 

 ותמערכות משותפ .7

 מערכת גז: 7.1 

 המתואר  ובמיקום ,גזעם חברת ה ם, בתאו(17ן יני)ליד ב קעיקר -גז תת צובר באמצעות כזיור מרסיד כנה לאספקת גז:ה   7.1.1  

ת וזיק נהידת הצורך תינתבמ המקומית. רשותת הוי דרישעפ" או/ו קום אחר שיקבע ע"י החברהיבתוכנית המגרש או הבניין או במ   

  נרת הגז ותחזוקתה.צחת הנלהנאה    

 ת הגז.רחבבבעלות נם היוצנרת אספקת הגז  ,כאמור י הגזובהר בזאת כי צובר/מ   
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 ;: ישמרכזי לדירה ממקור צנרת גז 7.1.2  

 (.3.6 עיף)ס 4ראה טבלה : מיקום: יש. ירהדצנרת אספקת גז בתוך ה 7.1.3  

 

 :י אשיבוסידורים לכ 7.2 

 .אין :דרגותמרי חדמערכת להפעלת לחץ ב 7.2.1  

 אין. :אותבמבוכת ליניקת עשן מער 7.2.2  

 רישות רשות הכיבוי והנחיות יועץ הבטיחות.לפי ד :ים(רים )ספרינקלזמת –וטומטית מערכת כיבוי א 7.2.3  

 הנחיות יועץ הבטיחות.י וות רשות הכיבורישד: לפי לתןותכוכיבוי לרבות ארגזי כיבוי  תעמדו 7.2.4  

 חות.והנחיות יועץ הבטי רשות הכיבוי לפי דרישות :עשןי גלא 7.2.5  

 

 יבוי בשטחים משותפיםרזי כיבוי )הידרנטים( וארונות כ, באש יבויכו גילוי כותרמעות, לרבות כל סידורי הכבאהערה:      

 .ת רשות הכבאותישורלפי ד מותם וכמיקו פרטיים, או             

 

 יועץ הבטיחות. רשות הכיבוי והנחיותשות ידרפי ל: בקומת מרתףאוורור מאולץ  7.3 

 ן.אי: נת הדירות()להז כת מיזוג אוויר מרכזיתמער 7.4 

 .אין יר בחדר/ים לשימוש הדיירים:ת מיזוג אוכמער 7.5 

            הכניסה דלת ליד הקרקע בקומת קמוימו הדואר תיבות ם:קומי י. שגוואר לד 1לוועד הבית,  1דירה,  לכל :תיבות דואר 7.6 

 .816 י "ות ייהובנ תכנון תתקנו לפי וםנימיאלו חזית תבעלו ויהיו הבנייניםחד לכל קבץ אבמאו  , בנייןכל ל                    

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 חדר/ים לשימוש כלל  ים(,ותפבחלקים מש)רה אות מערכותם, ר מימאגשנאים,  ח., ת מיםשאבוממערכות סניקה ו  

 היועצים.ות המתכננים ניוכתלפי  מות:מיקום וכ .וכו' טובת הבנייןכים לסמו בבנייניםאו  ם,נים סמוכייין ולטובת בנייבנב םהדיירי  

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 חיות הרשות המקומית.הנ לפי: חצרל פרדנ יםמונה מש; : יתלבי ראשימונה מים : יש; יזחיבור לקו מים מרכ 8.1  

 יש. מרכזי: ובלביחיבור  8.2  

 ; יש. ם להוראות חברת החשמלבהתא ,הבניין לרשת החשמלחיבור  8.3  

 .יםחיבור הדירה לחב' הטלפונ לכולתכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא בהתאם לתקנות ה :ניםלרשת הטלפו יבור הבנייןלחה הכנ 8.4  

  (.3.7.10 ראה גם סעיף)ד בלבהכנה  .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזית שורבניין לרשת תקה ורחיב 8.5  

 עבודות שביצועם בפועל ר הרכישה. במחי לוליםכדרכי גישה, , וזומכים, ניק: כביש, מדרכה, קירות תמגרשובל בפיתוח כללי הג 8.6  

 מית אינם באחריות החברה.ויעשה ע"י הרשות המק  

  (.כלים טמונים או אחר לפי היתר בניה)מ .יש: ירת אשפהאצל תקן/יםמ 8.7  

 .מקומיתהרשות ה ע"י: פינוי אשפה  

 

 משותףרכוש  .9

 :תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.באם : ותפיםמות חניה משמקו    9.1.1   

 ש.י: (חלקית חהפתו ועמודים, )קומת כניסה יתקחל קומה מפולשת 9.1.2   

 .הרבחב לפי החלטת: ים שאינם צמודים לדירותסנמח 9.1.3   

 .: ישבקומת כניסה מבואה )לובי( 9.1.4   

 ש. י: מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 ל בניין.בכ 1מספר(: ) רי מדרגותחד 9.1.6   

 בכל בניין. 1: יותלמספר מע: יש; מעליות: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.ל ידי מיתקנים על הגג: ע החלק התפוס חותפל :משותףגג  9.1.8   

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

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   
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 ת, שאבוחדר מות, משאבות סחרור, ימערכות סולאר :( כגוןשותפותמ ו/אורכות טכניות )פרטיות : יש מעהגג מיתקנים על 9.1.11  

 ן. ידכל  אחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי יתקןמ וכלמאגר מים           

 .; יששטח ללא גינון יש. :פתוח בתחומי המגרשושטח  חצר 9.1.12   

 כרכוש משותף  מסומניםהכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, : ם רכוש משותףל הבית שהינים נוספים שחלקו מיתקנים 9.1.13   

 כר.ת המבתוכניו   

 

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

 , )מילוט(.י מדרגות/דרח 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 ת כניסה.קומב לובי 9.2.4  

 קומתי.לובי  9.2.5  

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

 ת.וגות אל חדר מכונדרמחדר משה גי 9.2.7  

 .תפים()משו תי לחדר/ים טכני/יםמובי קגישה מחדר מדרגות או מלו 9.2.8  

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

 .ותמעלי 9.2.10  

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

 משותף. ושרה כרכהחבע"י ככל שיוגדרו : חלק אחר 9.2.12  

 

 

 ת משותףבי 9.3 

 בבית המוכר דירה בבית משותף או  ירות(,חוק המכר ד –להלן ) 1974 – דדירות(, התשל") המכרלחוק  6בהתאם לסעיף  )א(  

  של התקנון המצוי ה הוראהנתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משית משותף והד להירשם כביועהמ    

 ם:ענייניותו עניין; ואלה הא המכר פרטים על ף לחוזהרצאו לם המנויים להלן, חייב לכלול במפרט ניעניין מן העניילת מתייחסה    

 ש המשותף;הוצאת חלק מהרכו (1)    

 המשותף הצמוד לדירה; החלק ברכוש שיעורו של (2)   

 ;יוקשר אלם בויביית המשותף ובשירותים המחבשיעור ההשתתפות בהוצאות ה (3)   

 ת החלטות בדבר ניהול הבית המשותף;בלסדרי ק (4)   

 )א( לחוק המכר דירות;3עיף מור בסשיכון בצו בדרך האכל עניין אחר שקבע שר ה (5)   

 זה המכר, כמי שהתחייב וניינים המנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחל עניין מהעמסר פרטים עלא ש מוכר )ב(  

 ו עניין יחולו על הבית  המשותף. ותן המצוי לגבי אוקנאות התהורש    

 

 

 תף הצמוד לדירה:עורו של החלק ברכוש המשויש 9.4

 של כל ( לשטח 5במפרט מכר זה פרק א' סעיף  ובה כמפורטשתה ואופן חידרהגח הדירה )כרוב ככל האפשר ליחס שבין שטיהיה ק 

  די כל רשות יל ש עכפי שיידר קשור ברישום הבית המשותף,האו בכל פרט אחר ה ביחס זון תיק , זאת בכפוף לכלור בבנייןייחידות הד  

שטחים הצמודים לדירה ו בחשבון החותף לא יילקמשה בבית ברכושבחישוב חלקה של כל דירה כי קנון, וכר רשאי לקבוע בתהממוסמכת. 

 .(6)כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף 

 

 

 :תול הביניהדבר סדרי קבלת החלטות ב 9.5

 .1969 -בוע בחוק המקרקעין התשכ"טיהיה על פי הק 
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 :בים בקשר אליוהמחוי המשותף ובשירותים ר ההשתתפות בהוצאות הביתושיע 9.6

 לכל דירה. תף הצמודמשוחלק ברכוש הה שיעורו של יהיה על פי 

קבועות של אחזקת הברכיב ההוצאות י ן היחסחלקלום בתשיחויבו בהן שימוש בפועל  דירות שהחזקה בהן תהיה בידי המוכר ולא יעשה

 מןפטור מתשלווש המשותף, אשר המוכר יהיה חס לרכין צריכה בפועל בימתשלום רכיב ההוצאות בג להבדילהרכוש המשותף בלבד, 

 י.ווזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן כאמור בתקנון המצאמורות, ת הביחס לדירו

 

 המשותף(: שו שיוחזרו לרכוא/ותף )והמשכוש החלקים המוצאים מהר 9.7

 כניות המצ"ב מסומנים בת ים אשרותף השטחים הבאהמשמהרכוש  יוצאו, בהסכםזה  נייןעמבלי לגרוע מהאמור ב      

  הסכם המכר.ר ו/או בהמכינים במפרט צוו/או מ      

 תה של החברה.יעלפי קבתף המשומשותף ויוצמדו לדירות בבית המקומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש  .א

ות משותף, באם דר עגל)למעט ח החברה של שבבית המשותף לפי קביעתה ירותדחסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו למה .ב

 לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף. ותף ואשרהמשצאו מהרכוש הול השטחים שכוכן . קיים(

 לעיל(. 9.2.9ף ר בסעיאמולק כוגגות )למעט החביסה, גינות כ, מסתורי מרפסות .ג

  ותף.שמוצא מהרכוש המ  )באם קיים( ר השנאיםדח .ד

 חול על       ו/או שת חלהעיר נוספת הן ייכניות בנבמגרש לפי התב"ע, ולפי כל תבנייה שרו ו/או יאושרו לכל זכויות הבניה אשר או .ה

 תיד. בע אשרון עיר שייעל פי תכניות בני והקרקע, וכן זכויות בניה עתידיות שייווצר

מוכרת עלות השבב והמחסנים לתא ם לדירות, יוצמדו החניותימחסנהית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או בל שבעת רישום הככ .ו

 כמפורט לעיל.

 

 

  ____________   ____________   ____________ 

 מוכרהחתימת      תאריך          חתימת הקונה         

 

 שותף.מלנציגות הבית הו לקונה ברושיועמסמכים נוספים  נספח א'
 .ואזהרותהערות כלליות  נספח ב'

 .טבלאות זיכוייםג'        נספח
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 תרודית בעלי הספים שיועברו לקונה ולנציגוכים נומסמ – 'נספח א

 לו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:ות אתוכני .110  

 דירה.ה)חיצוניות( של לליות ת ככל חדר ומידול ש ידותמת כוללה 1:50 -ירה בקנה מידה לא קטן מדתכנית ה 10.1.1   

 .תף בקומההמשוהכוללת סימון הרכוש  1:100 -מן בקנה מידה לא קטת הקומה בה נמצאת הדירה יתכנ 10.1.2   

 בקומה.המשותף  שהכוללת סימון הרכו 1:100 -טיפוסית בקנה מידה לא קטן מ קומהתכנית  10.1.3   

 ת סימון הרכוש המשותף להכול 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מומות מ; קומות מפולשותק ה/כניסמת ת קותכניו 10.1.4   

 .1:200ה קנה מידל טןילום מוקבצ ם; תכניות אלו ניתן לצרףמוצמדיושטחים דירתיים    

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

תפת משו חצרהכוללת סימון  1:250קנה מידה ה בבלת היתר בנילקת קומיהמ רשותתכנית המגרש כפי שהוגשה ל 10.1.6   

 ינות צמודות.גו

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פי מסור, שיש להגימור ריומת ולחורכלכל המע ושימוש ראות תחזוקהתנו הות מסירת הדירה יינבע 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 ל גימורם.ע רההדי יביל רכפעולות שוטפות לתחזוקת כ )א(   

 ת מיזוג אוויר, מערכו מערכות בטיחות,ות ירות המותקנות בדירה לרבשה כותמערתחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של  ()ב   

 באלה. וכיוצא ותניאלקטרומכמערכות    

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

 רת קשר.ין ליצלפוספק ומספר טירה, לרבות שמות יצרן/בד תקניםכות המוערומיוד ל צות שמפרט טכני ותעודות אחרי )ד(   

 

 מערכות וחומרי הגימור של של התחזוקה הוראות ו יתתכנ (1) ה בבנייןנמסרת הדירה הראשונשר לו מסור לרוכש דירה אהמוכר י 10.3  

 :יןעניבות דיר המכרפי חוק  ם לכל דין לרבות עלאהבניין שיש חובה למסור בהת  

 מורם.גי וטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין עלת שפעולו )א(   

 מיזוג  רכותיות, מעות, מעליחבטמערכות  ירות המותקנות בבניין לרבותהשכות זוקה מונעת של מערתחזוקה כוללת ותח )ב(   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 אם נדרשות. ת,יוקופתות טפותאפיון ביקורות שותדירות ו )ג(   

 טלפון ליצירת קשר.ומספר ת שמות יצרן/ ספק ות המותקנים במבנה, לרבוכומער יודמפרט טכני ותעודות אחריות של צ ד()  

 מיליה.יפקסומספר  המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפוןין, של הבניתכננים המת שימת צוור )ה(   

 ות טיחחשמל ותקשורת, מערכות בסניטרית,  ציהבד של אינסטלבלת וותפהמשכות ( למערAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 ור ירה האמרוכש הדל ע תב ולפיהף למסמכים האמורים הנחיה בככר יצרהמו מבנה ובפיתוח.ומערכות אלקטרומכניות ב   

 ה.)הראשונה שתמונה( מיד עם מינוי תלמסור אותם לנציגות הזמנית או הקבועה של בעלי הדירו   

 

 

 החברה יראו  לעיל, 10.3בסעיף  ות וחומרי הגימור כמפורטכהמער של בל לידיו התוכניות והוראות תחזוקהלק הראשוןב הרוכש סר (1)  

 ניהול )באם תפעל  רם בכל זמן לרוכש/ים אחרים לרבות נציגות הבית ו/או חב'ת למוסרשאי ברה תהאהח. לעשות כןכעמדה בחובתה       

 .בבניין(      
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 הרותת ואזהערות כלליו –ב'  חנספ

 ההערות כלליות למבנה ולדיר 

 

 .הירולד למבנה ים, התאמות ותוספות הנכוניםשינוי בוצעו מכר דירות(,הבסיסי )כלשונו בצו  פרטמופס הבט .1

  .אלירמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישמוצרים והה כל .2

 נותאנט מיתקני: 799 י"ת, ליאישר ןתק פיל, החובה שידורי לקליטת לאנטנות יתקןיותקן מ נייןבב 2010.-ע"תש( 3' מס' )תק לאנטנות מיתקן .3

 .(א"אק) יתדואלנדיוויאי לקליטה אנטנות ומיתקני( מ"אק) משותפת לקליטה

 שבכל בטיחמה חרא דרהס קיים אם החובה שידורי לקליטת תולאנטנ מיתקן התקנת לפטור את החברה מחובת המקומית רשאיתהוועדה 

 .םתשלו בלא חובה שידורי לקלוט יתןנ היהי דירה

 
 האטומים טחי התקרהששרתף, מ תקרתם מעל חניה של הבניין ממוקמימסעה/שטחי  ששטחי גינון ו/או הוסבר לו וידוע לושצהיר מקונה ה .4

כדי לגרום לשינוי  יש בהןלה, שעולות כגון אאו פ/וות מערכאו הריסה ו/או בנייה ו/או התקנת /ועלולים להינזק ו/או להיפגע עקב פעולות שתילה 

 או כדומה.  המרתף ו/או פגיעה באיטוםיביה, כגון שינוי ניקוז כעל מרתקרה במצב ה

כר. החצר כולה או חלקה ובמיקום שייקבע ע"י מהנדס האינסטלציה מטעם המוב וניקוז שוחות בי נהת תהיטיהפר שבחצר הקונה מודע לכך .5

טום המרתף וכן נה להקפיד שלא לפגוע באיועל הקאחר. ס"מ טוף ו/או פרלייט ו/או  30י ינימלמק המילוי המ. עוהיחנ מרתףנמצאת מעל 

, לרבות אך לא רק, אי שתילת צמחיה בחצר הפרטית כאמורר עוברות אשיש(  אםות )המשותפונה לאפשר תיקונים במערכות ייב הקמתח

 .קינון חרקיםיעת נמל יקופתת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס תלבע

מים, ייתכן מעבר מערכות כמו כן  המכר. מסומנים בתוכניות בטחון וכו'(, אינם בהכרח קירותאים, ת שלד הבנין )עמודים, קירות נושמערכ .6

נה, כי לקו עדהו דמת.מוק בדיקהה, פתיחה, וכו'(, מחייב סלכן כל שינוי )הריוכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. שורת, גז תקשמל, ח יוב,ב

טים של מערכות הבניין האלמנ ן בתכניות, של כללכמסומן או בשונה מהמסומ ,שונה מיקוםת ו/או אופקית, בגבהים שונים ובאנכי תועבר

ת רהוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, מנינרת מים, צנרת חשמל, צנרת בצ, צנרת, תעלות ועוד כגון: ן משותפותינות שארכל מעפות ושהמשות

, בורייםשותפים ובשטחים צי, בחניה פרטית, בשטחים מתוחצרונים, ון, תקשורת וכדומה, בדירה, המחס, טלפר, קווי חשמלוורואוא. מ.

ו/או סגירה אחרת  החלטת היועצים הטכניים. מערכות כאמור יכוסו בתקרה קלה ניות, לפיתכיין בצולמ /למסומןבקירות ובתקרות הכל מעבר 

 ת.בהן הן עוברוחלל ה ובהאו גוישנו את צורת ו/

ל( רזם )במינרליוכן התחמצנות  ,"עיניים" ם,, גידיבדלי מרקם, גווןה כנו תופעות טבעיות כגון:תיים, לתקנ ובכפוףבן טבעית, בריצוף וחיפוי בא .7

 .הכל בכפוף לדרישות התקינה ולכללי המקצוע מוי חלודהים דת בכתמוטאתבהמ

לא יבוצע קיטום פינות  םיפוליאו שבחיפוי קירות ו/. קנים הישראלייםרש בתלא פחות מהנדדות ימ( בוגותבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פ .8

 .גרונגים()

 עילים, באריזות פתוחות או סגורות.ריפים או רחריחות ם לטירים הפולאחסן במחסנים דירתיים חומ ר חמורחל איסו .9

 ונה.ה לקריהד מסרהרה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נדיעבודות ב יבוצעולא  .10

לכלים אלו כאמור  ימלייםהמינ מרווחי הגישהלפגוע במידות הנדרשות וב עלולהקה, לאחר קבלת החזניטריים ע"י הקונה לים סהחלפת כ .11

 ריגה ממידות אלו.לח. למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית 3 חלק 1205ובת"י  (תברואהי תקנת למראובהל"ת )הו

בניין. ואוורור, המשרתים כלל ה תי צנרמעברול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ויכ יםשו ע"י הדייררכשי ,ים(קיימ)ככל ש במחסנים .12

 .לבדב ניםרד למחסונפ ים תעשה  מהרכוש המשותףלמחסנ הזנת החשמל

לא אך  העהפרצור ת כביסה, מקטינים החלל ועלולים לייוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תלישל ד מםקומי  .13

 במפרט.קבוע פחות מן ה

( Aמת הרעש שלהם לא תעלה על )בוי שרמוש רק ביחידות עיוויר ע"י הקונה, יעשה שיאזוג הות מיבאם יסופקו ויותקנו מערכ .14

dB60דות תחת רגלי המתקן/ים.   לפי י, וכן בולמי רעבו היחידה ממוקמת במקוםח פליטת אויר חם מ' ממפו 1.5ק של רח, במ

 .סטיקההאקו ץיועיות הנח

הקונה וזאת על מנת  לרשות ת מעת העמדת הדירהחות בשלוש השנים הראשונופכוף לופן תהמוגן, בא ש כי יש לאוורר המרחבלהדגיחשוב  .15

 .שמהם עשוי המרחב המוגן ןבאגרגטים )חצץ(, המופק מבטן האדמה והנמצא בקירות הבטו אלהימצול עלאשר  וןראד ידי גזלסלק שר

רום לצורך מעבר ל הדיירים בקומה בעתות חלאת כ ישמש וקם חלון/ דלת חילוץ חיצוני אשרן, ימל קומה בבניית בכורהדיחת מיתכן ובא .16

את  ריב כי לא ייקבע סורג קבוע בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשלוץ, מתחיחידלת ה /חלוןממוקם הקונה, אשר בדירה אותה רכש ילוט. ומ

 לוץ.המעבר בדירה אל חלון/ דלת החי
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גינות, גון: יים, כיעברו בשטחים פרט כלל הדיירים במבנה ואשר תתות אהמשר ת ביוב או צנרת או מערכות אחרותשוחו נה, כי יתכנולקו עדהו .17

 מן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט.פרן ומיקומסיות, רטות פומרפס חניות, מחסנים,

שייכים לכלל הורת, י ביקמים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחרות )עוברות צנן ויתכ ,החניאו האו המחסן דירה, ה תות ובסמוך לתקררקי ברצפה, .18

  כל המשתמע מכך. עניין, עלה ל לפיפווטי תחזוקהלאפשר גישה לצורך  מחויבנה ם. הקוווים חלקים משותפיהבניין, ומה

חשבון שטח המגרש, בהתאם  ש ועלימוקמו במגר כד'(ו יובז, בערכות השונות )חשמל, בזק, טל"כ, גמפילרים )גומחות( עירוניים ושוחות של  .19

 אושרו ע"י הרשויות.יתוח שת הפילתכניו

כר לפעול במבנה, הועדה המקומית לתכנון ובניה ה ע"י המוחרז שנבהגברת ישור חאבתכנון והרכזי יהיה על פי ת גז מי גז לאספק/ם צוברמיקו .20

 .דהוומשרד העב

 קיעות בריצוף זה.שרום לים לגוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולה המרלו דרכי נסיעואפי םברי, מעברכבים כבדים על שביליםנסיעה  .21

והכל מבלי לגרוע מכמות מקומות החניה יות, ישור הרשוא ו/או וןהתכנלצרכי ניה בפרויקט ומיקומם בהתאם מות החשינויים במספר מקויתכנו  .22

 .הכלולה בממכר

 .ת קרקעייםניה תמ(, למרתפי ח)גפ" יימנפחמ אסורה הכניסה לרכבים המונעים בגז .23

 ף/ים.חים פרטיים או משותפים במרתבשט (,בגז פחמימני )גפ"מו לאחסן כל מתקן המופעל אין ו/להתק בנוסף חל איסור חמור .24

ון, התכנ ילוצלאי בהתאםתהליך רישום וחלוקה סופיים, בוהחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים הפיתוח,  ש,המגר ותגבול .25

 הרשויות. ותלדרישהביצוע ו

ר ירה כבפים מסעיפי המפרט המאפשר בחאו סעיהבניה כך שסעיף ו/החוזה עם הרוכש התקדמה  תחתימ וטרם למען הסר ספק במידה .26

ת וכו זו/א לרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישהורה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דעתו תאפשר בחית ם, לאשלהו

 ות בחירת הקבלן.בעקב ירה או החלפהבח

 תגברנה[, 8.12.2016 - 10ן מהדורה למשתכ ]מפרט מחייב מחיר 1המפרט להוראות נספח ג' תהוראובין  במקרה של סתירה 
 כל דין., בכפוף לפחת הנסאוהור

 

  ,לעיל המפרטראות"( לבין "ההו :הלןז )לו/או המכר הקוגנטיות הדיןהוראות  ובמקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/אכמו כן-
  תגברנה ההוראות.

 
__________  __________ 
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  זיכויים טבלאות –' גנספח 

 

 יםיטבלאות זיכוריכוז 

 
 

 חדותהערות מיו

  08.12.2016  - 10יר למשתכן מהדורה מחבמפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, ך ורק הנדרשים אלו הינם א יכוייםז כוזרי .1

 ם מע"מ. כוללי להלןנקובים ים הריהמח .2

 

 

 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 רובע. ממטר  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 שחור+ עבודה.  + חומרחומר לבן -קומפלט

 ד. אחד בודפריט  -פריט

 

 

 מחיר בגין זיכוי בלבד - ח, רחצהארונות מטב נושא:
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 ורתיא

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 "ח' בשליח
 ה"כס ותמכ

3.3.1 
 ,עליוןתון/כולל ארון תח) לכלל ארונות המטבחיכוי ז

 (,מטבחברז מטבח, חיפוי  מטבח,משטח עבודה, כיור 
 לפי התיאור שבמפרט המכר.

  --- 1,000 "אמ ומפלטק

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי(, לפי כללירון רחצה )בחדר רחצה א

 יאור שבמפרט המכר.הת
 600 --- --- --- קומפלט

 
 

 לבדמחיר בגין זיכוי ב -בות ואביזריםשרבר נושא: קבועות
 

 

 סעיף
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
כוי מחיר זי

 ח' בש"ח לי
 סה"כ כמות

   200 פריט קומפלט .(ומקלחת יהבטר, אמיו)כ םלמיללת סו 3.6
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 הערות:
 יכוי פריט+ התקנה.ז כל המחירים כוללים  .1

 חיוביםין זיכויים/יר בגחמ -שורתנושא: חשמל/ תק
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
חיר ליח' מ

 בש"ח 
 כסה" כמות

3.7 
 

   72 פריט קומפלט זיכוי –תקרה  ר קיר/נקודת מאו

3.7 
 

   125 פריט קומפלט יכויז –מאור קע בית ת

3.7 
 

   75 טפרי קומפלט נקודת טלפון 

 
 

 :רתלטבלאות החשמל/תקשוות הער
 (, במפרט המכר.5)טבלה  3.7אחר סעיף ות כלליות לה הערא.ר1
 יצוע.ם לזיכויים לפני במתייחסי חשמל/תקשורת רוןיר המח. מחי2
 

 

 
 
 

  ____________   ____________   ____________ 
 רוכחתימת המ                   תאריך        חתימת הקונה    


