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 510865058. פבע"מ ח. אחים פרץהנגב פרץ בוני 
 
 

 18.04.2021תאריך עדכון: 
 

 שבעבאר  – שכונת הפארק שם האתר:

  
 גן ,חדרים 4 מס' חדרים:

  
 *E,E*,G,G  :דגםדירות מ

  
 קרקע :מס' קומה

  
 136,151,166,178,190 :)זמני( דירה מס'

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

  
 161 :'מס מגרש
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 .(1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 .(2.1-2.2ש )רוכ זכות שהקונהוהבעל הקרקע   :2סעיף               
 .מחסן וחניה רה בבניין,מיקום הדי : 3סעיף               
 אור הדירה.ית  :4יף סע              
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

 (.6.1-6.8ובם )חיש ואופן ,הדירה  באופן בלעדי המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 (.ב-)א בילותסטיות ק  :7סעיף               

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

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

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

 .(2.1-2.19ין והגמר )יחומרי הבנ  :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 
 קן לתליית כביסה.תמ  :3.4סעיף 

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

 (.4.1-4.9ירה )ר/חימום בדמתקני קירו  :4סעיף 
 .(5.1-5.3י כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )סידור  :5 סעיף
 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

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

 .תמערכות משותפו  :7סעיף 
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (.7.2.1-7.2.5ש )אסידורים לכיבוי   :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   
 מערכות משותפות נוספות.ים ומתקנ  :7.7סעיף   

 (.8.1-8.7ת תשתית )נה למערכוחיבור המב  :8סעיף 
 .וש משותףרכ  :9סעיף 

 (.9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 (9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 עורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.יש  :9.4סעיף   
 ית.הב  דבר ניהולות בטהחלסדרי קבלת  : 9.5ף סעי  
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6סעיף   
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 ציגות הבית המשותף.ולנ מסמכים נוספים שיועברו לקונה נספח א'
 .ותואזהרהערות כלליות  נספח ב'

 יכויים.זנספח ג'   טבלאות 
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 גן - חדרים 4,  __ מס' חדרים:/מדגםדירה  באר שבע -שכונת הפארק שם האתר:

 __ דירה מס':  

 קרקע :מס' קומה  

 __ מס':מחסן   

 __ מס': חניה  

 __ :'מס בניין/מדגם  בניין  

 161 :מס' רשגמ  
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – דל"לפי חוק המכר )דירות(, התש

 2015-הע"ון התשק, ותי2008  –)תיקון התשס"ח 

 ים שונים(יין חיובים וזיכובעני

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                            ת.ז      לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.
 

   בהמשך.מקומית ת ההרשו : יקבע ע"ירחוב ומס' בית : באר שבע  ישוב .1   

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

 .605-0225284ם: וה במקהתכנית החל 1.2   

 

 : רשות מקרקעי ישראל.בעל הזכויות קרקע .2  

 : חכירה.הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 : רשות מקרקעי ישראל.שם המחכיר 2.1    

  : החכירהת פות תקתחיל   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :____ס' ין מבבנ ____,בקומה מס'  ____,דירה מס'  .3 

 

ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(,   –שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן  חדרשינה הורים,  אוכל, חדר נתפיו בחמט ,דר דיורח ה,יסכנ :בדירה .4

 (דיורדר אה מחיצי) רחבה מרוצפתמרפסת שירות,  שרותי אורחים, ת(,)מקלח פרוזדור, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים

 .(חצרהמגישה דירתי ) חסן, מוחצר
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   ירהשטח הד .5 

 והמחושב לפי כללים אלה: ,___ מ"ר :הואשטח הדירה     

 רה.יהדוץ של קירות החהעוברים על פניהם החיצוניים של  השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים )א(    

  –לעניין זה      

 ותף בינה לבין שטח מש סת השמש,מרפ לבין הדירהלרבות בין ה לבין מה שמחוצה לה, בין הדיר המפריד קיר –" קיר חוץ"    (1)     

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 במרכזו של קיר החוץ;ור לע האמרה אחרת יעבור קו המצוכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די     

 ו את החיפוי.יכלל הקירפני חיפוי אבן  בלא גימור; בקיר עם ירפני הק –" יר חוץפניו החיצוניים של ק" (2)     

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

 קיים; ופעים והאופהמשטחים המשל כל חת בלבד לפי ההיטל האופקי שעם אדרגות בדירה יחושב פך מכל מהלשטחו של  (ג)      

 המדרגות.נו עולה מהלך מפלס  שממח יצורף להשט      

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

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

  ירה.אינו כלול בשטח הדש, וק ב'בחל 9.4 ף: ראה סעילדירה ותף הצמודלק ברכוש המששיעורו של הח (ה)     

 

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

 .אין :(1)סת שמש בשטחפרמ 6.1   

 :יהחנ 6.2   

  ,____: 'מס הורמקיה נח -   

 ,___: 'סורה מלא מקחניה  -   

 ;מדת(המוצ ם החניהעם סימון מקו היהחנ י)יש לצרף תכנית שטח     

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

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.4   

 ן.יא: טחשבדירה ד למוצמגג  6.5    

 לרבות צמדתוהמ רחצה כניתראה ת) ___ מ"ר: (4) לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר'(; חטבשירה לדמוצמדת  רצח 6.6    

 ר'(;ואח מרוצפות בה/ותחרם וילשבי

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

 הדירה(. פתס רצממפל הכמוניה תור תההמסומפלס רצפת ן תכ)יכר. נית המכמסומן בתוכ :מסתור כביסה    

 

 הערות לחישובי השטחים:    

 ווים המצולע הנוצר על ידי הקמרפסת הוא שטח הרצפה הכלוא בתוך ת לדירה; שטחה של יצונת חימרפס –" ת שמשפסמר" .1   

 של קירות הדירה הגובלים וניים ת ועל פניהם החיצמרפסשל היים נוהבם של קירות החוץ או המעקים ם החיצונייים על פניההעובר    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, בחורה בשלמות או ו מקחשופה ו/א ,נהווהכ "שמשמרפסת "מובהר כי      

 שיש בה כדי להשפיע על  להוצה והן מח עהקרק םכלשהי הן בתחווחות ובכפוף לבנייה פיזית מה בבניין יחסית לשושנת הרלמיקו    

 .ששיפת המרפסת לשמח    

 

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד פת שטח הקירות; כאשר קיר תוסן בסא בין קירות המח, הוא השטח הכלושטחו של מחסן .2   

 ר במלואו.טח הקייכלל שי משותף הקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטחרוחב של רק השטח שמתחת למחצית ה ללאחרת ייכ    

 

 ס"מ;  20  עוביות החוץ בלקירמתחת ח תיאורטי ץ של המרתף בתוספת שטהחו לוא בין קירות, הוא השטח הכשטחו של מרתף .3    

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

 ייכלל שטח הקיר במלואו.תף משובשטח גובל     
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 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%עד  יה בשיעור שליסט, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר כולל חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 :סטיות קבילות .7  

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

  יה גדולה סטי טחה של חצר תותרובין השטח למעשה; ואולם לעניין ש 6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%סטייה בשיעור של עד  א( )   

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 ובתנאי שלא אור זה יתאמה מאי הת ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוידנות בתוכניות המכר ובין המסטיות במידות המצוי     

 לעיל. 6-ו ,5ם ם )למעט שטח חצר(, המפורטים בסעיפימשטח הדירה ושטחים אחרי 2%יעלו על     

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

 .(קבועות שרברבות, ארונות תריסים, ,דלתותת, חלונו ,אריחים)אביזרים קרי:    

   

 כיס()ורה ברו ן בע"מא.ד כה "(:האדריכל)"להלן " יתרהבקשה להשם עורך  .8

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 
 

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

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :"לדוא 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.

 

 ישנו את בתנאי שלאבבניין,  אחריםוחלקים  חרותא ם בחלוקה פנימית של דירותהמוכר רשאי להכניס שינויי    * 

 .תףמשוהבניין או שטחים ברכוש ה חזית   

 .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  ליישראהתקן ה י דרישותכל המוצרים והמלאכות יהיו לפ * 

     

 

 תיאור הבניין .1

 

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

  .שותף לארבעתםמם מעל מרתף תת קרקעי נמצאי 12,13,14,15בניינים 

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

 

 גורים; ת למדירו E,E1: 12 מדגם 14,15,16נים בבניית למגורים; רודי D*,*1D: 15 מדגם 12,13 ניםבבניי    1.2              

 דירות למגורים;  G1: 9מדגם  18 ןיבבניגורים; ת למדירו H: 10מדגם  17 ןבבניי

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(בניין דירותבכל 

 

 נועדו למגורים,כת חדרים שאו מערר חד -ה""דירנאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - דשל"( התדירות)מכר חוק לפי   )*( 

 חר.או לכל צורך א לעסק,     
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 ל קומהשל כבבניין וייעודה פירוט הקומות  – 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(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 תהערו מושג השיוס

 קומת מרתף
 

1- --- 

מבואות,  חניות, מיסעות, מעברים, כללי:

מאגר  .מחסניםחדרי מדרגות, מעליות, 

, (15)בסמוך לבניין  ותמשאבמים וחדר 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 והרשויות. המתכננים

 

ניין כב )בסמוך לביסה לרמפה כנר

יתכן ומערכות שונות (. 15

תו גם אחד ישר בבנייןהממוקמות 

  ניין אחר/ים.ב
 

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

 כינוי או תיאור
 קומה

מות מתחת/מעל וק

 קומת הכניסה מפלסל

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ייןסה לבנקומת הכני

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

ים ומערכות תקנ, מדרגותחדר מ מעלית,

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

 

 .כניסה לבניין גם מתוך המרתף

 – ןעדו)מוירים וחת הדיחדר לרו

ישרת את כלל , 17הנמצא בבניין 

  הדיירים במתחם(.

 ,חניות :)לכל הבניינים(בפיתוח 

חים ת, שטרחבו ,מיסעות, מעברים

ן בסמוך לבנייגז ) צובר מגוננים.

שפה לאצירת אמתקנים  .(17

 טמונה 

 

 1-3 מגוריםת מוקו
3 

 ()בכל קומה

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

ת טכניות לפי ערכו, מתקנים ומרגותמד

 ישת המתכננים והרשויות.דר

--- 

 2 4 קומת מגורים

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,מדרגות

 .רשויותנים והדרישת המתכנ

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 5 טהאוז()פנ

קומתית, מעלית, חדר אה מבומגורים, 

לפי כניות ומערכות ט, מתקנים מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

כניות )משותפות/ פרטיות(, לפי ומערכות ט

 .הרשויותוכננים דרישת המת

--- 

 --- --- --- 6 וריםסך הכל קומות למג

 .אשי(הגג העליון )הר במניין הקומות לא נכלל 7 בבניין קומות סך הכל

 

 

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

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 תהערו מושג השיוס

 3 קרקע קומת הכניסה לבניין

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

 מתקנים ומערכות ,מעלית, חדר מדרגות

 ים והרשויות.יות לפי דרישת המתכננטכנ

גם מתוך  14,15 ניםלבנייכניסה 

  .המרתף

 –דון )מועחדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל , 17מצא בבניין נה

  מתחם(.הדיירים ב

, חניות :)לכל הבניינים( בפיתוח

חים רחבות, שט ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין ) גז וברם. צמגונני

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

קומות מתחת/מעל 

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 תהערו מושג השיוס

 טמונה 

 

 1-2 קומות מגורים
3 

 )בכל קומה(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

לפי ניות רכות טכ, מתקנים ומעמדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 2 3 ריםמגו קומת

קומתית, מעלית, חדר אה מבומגורים, 

י לפ יותטכנרכות ים ומע, מתקנמדרגות

 והרשויות.רישת המתכננים ד

--- 

 רים עליונהמגו קומת
 1 4 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

פי , מתקנים ומערכות טכניות למדרגות

 ת.נים והרשויות המתכנדריש

--- 

 גג עליון
 --- --- י(אש)ר

נים ות סולאריות, מתקר מדרגות, מערכדח

לפי (, יותפרט)משותפות/  ומערכות טכניות

 ם והרשויות.דרישת המתכנני

--- 

 --- --- --- 5 כל קומות למגוריםה סך

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

 

  , בכל בנייןH מדגם 17מס'  ןבניי

 וריאת י אוכינו
 הקומ

ל קומות מתחת/מע

 הכניסהלמפלס קומת 

 )ד(הקובעת לבניין 

 רותמספר די

 ומהבק
 הערות סוג השימוש

 1 קרקע ןבנייקומת הכניסה ל

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

 ,, מועדון דייריםמעלית, חדר מדרגות

תקנים ומערכות , (ניםנייבכל ה)משותף ל

 .ותוהרשויכננים טכניות לפי דרישת המת

 –)מועדון יירים חדר לרווחת הד

רת את כלל שיהנמצא בבניין זה, 

  הדיירים במתחם(.

, יותנח (:נייניםל הבכל)ח בפיתו

רחבות, שטחים  ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין גז ) מגוננים. צובר

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 טמונה 

 

 1-4 יםמגור קומות
2 

 )בכל קומה(

ות, חדר , מעלייתמתה קומבואמגורים, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,מדרגות

 מתכננים והרשויות.דרישת ה

--- 

 נהוילם עקומת מגורי
 1 5 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 וןעליגג 
 --- --- )ראשי(

תקנים מ אריות,ות סולחדר מדרגות, מערכ

כניות )משותפות/ פרטיות(, לפי ומערכות ט

 הרשויות.המתכננים ו דרישת

--- 

  תומוסך 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 

 כינוי או תיאור
 קומה

על מתחת/מקומות 

 קומת הכניסה למפלס

 )ד(עת לבניין ובהק

מספר דירות 

 בקומה
 הערות ג השימושוס

 2 קערק קומת הכניסה לבניין

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

, מחסן, מתקנים מעלית, חדר מדרגות

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 

 .הרשויותו

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ת כלל ת אישר, 17 בבנייןהנמצא 

  ם במתחם(.הדיירי

, חניות )לכל הבניינים(:בפיתוח 

 רחבות, שטחים ,מיסעות, מעברים

ך לבניין מובס) גז ברצו ים.וננגמ

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 טמונה 

 

 1-3 קומות מגורים
2 

 )בכל קומה(

חדר ות, ת, מעלימבואה קומתימגורים, 

לפי  , מתקנים ומערכות טכניותמדרגות

 כננים והרשויות.מתרישת הד

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 4 )פנטהאוז(

 , חדרמבואה קומתית, מעליתמגורים, 

לפי רכות טכניות ומע , מתקניםמדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

תקנים ריות, מחדר מדרגות, מערכות סולא

 (, לפיניות )משותפות/ פרטיותמערכות טכו

 ת.מתכננים והרשויוה דרישת

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 5 למגורים

 סך הכל קומות 
 )הראשי(. הגג העליוןכלל ת לא נמוקוין היבמנ 6 בבניין

 

  :והבהרות הערות

 יה בננון והות התכלבניין ]כהגדרתה בתקניא הכניסה הקובעת ניסות היזו מהכלבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  (א)

 תר([. )בקשה להי  

 מתן שרות  לאפשר או ף לשנות מיקומם,אום דאו ייעו מתקנים לבטל המתכננים להוסיף או או הנחיות העתהחברה זכאית לפי שיקול ד (ב)

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

 .נהתפגע

 מקובלת ה שיטהוכו' ו/או ב ב'..ים, א', , ביניע: קרקהקומות בפועל עשוי להשתנות כגון יבמפרט הינו נומינלי. כינו ס' הקומותכינוי מ (ג)

 .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'   

 ם()ראשיי חדרי מדרגות משותפים 1.4  

  גגועד למפלס ה מקורה ממפלס קומת מרתף 12-15בבניינים  :מדרגות כל חדראפיון ; 1 מספר חדרי המדרגות בכל בניין    

 . וןלגג העליע ועד קמת קרמקו 16-18העליון. בבניינים   

 : אין. חדרי מדרגות נוספים   

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

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

 ין.: א)*(בתיקוד שפגנון מנ. 6: מעלית בכל בניין וסעים לכלמספר נ   

 .אין מר:עמדת שו 1.6  

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

 .1969-עין תשכ"טז' בחוק  המקרק 59בהתאם לסעיף  יהולחב' הנ        

 

 :(ניין)בכל ב רדות גמון ועבחומרי הבניי .2 

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

 ; השלד בי מהנדס: לפי חישועובי .םים מתועשים/טרומיין מאלמנטון מזויו/או בט ןמזוי בטון חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר          2.2

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

   .ניעת החלקהות התקן הישראלי למם לדרישקה בהתאריצוף בניין המגורים יהיה נגד החל  
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  .1045מס'  אלישרי תקן לפי :בידוד תרמי; השלד נדסשובי מהלפי חי עובי: .: בטון מזויןחומר :יתרצפה ותקרה קומת         2.3

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

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

  .1045לפי תקן ישראלי מס'  :יבידוד תרמ .לפי הנחיות היועץ איטום:שיפועי ניקוז ו   

 בדופן פנימית של קיר  באם מכלול מתועש, .ב רגילהשילומתועשת ב חוץ: תקירו 2.5

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

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

 

 גימור קירות חוץ: 2.6

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

 ; היתר הבניהלפי התנאים ב ולב עם חיפויים אחריםשמ שכבות( 2טיח ): טיח חוץ 2.6.2 

 וחלוקת הציפויים בתאום עם הרשות המקומית. , גווןוגות סרשאי לשנ יהיה לדריכ: האחיפוי אחר 2.6.3 

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

 . 1חלק 1004י האקוסטי הנדרש על פי ת" יעניקו את שיעור הבידוד ץ ובכל מקרההשלד והיוע דסהנמ נחיותה  

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

 

 ראשי: מדרגותחדר  2.8

 המדרגות, הבידוד האקוסטי לחדרי מהנדסשובי הלפי חי עובי:ב. משולי או ו בנו: בטון מזוין אחומר: קירות מעטפת 2.8.1 

 דין. ת כלוהמעלית יבוצע על פי הוראו

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

 ירוק" מטעם מכון התקנים.

 כון התקנים. ירוק" מטעם מ בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחחומר: רהגימור תק .תקרהעד לגובה:   

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

הכל חלקה, כנגד הים חוספסופסים מ אורך המדרגות והפודסטיםואמים לפולים תהתקנים הרלבנטיים, ובעלות שי

 . 2279לת"י  בהתאם

 .1142"י ם לתבהתא, (ז ידמתכת 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,  מת אבן נסורה אודוג קשיח,יפוי גימור קירות פנים יהיו בח: חומר: ומתיתמבואה ק גימור קירות פנים 

 ירוק"(  עד לתקרה.בעל תו תקן י )"ע אקרילבצטיח ו בוצעהחיפוי הקשיח ימשקופי הדלתות, מעל עד לגובה 

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

 בתנור )צד חיצוני בלבד(.צבוע : פח ארונות למערכותדלתות  .פורצלן ורה או גרניטנס אבן: צוףירו(. טיח מעל תקרה ז

  :בכל בניין יתראש כניסה י(ובה )לאמבו 2.10

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

  ן ירוק"(.)"בעל תו תקילי אקר וצבע ע טיחהקשיח יבוצ

 קורטיבית.רה דאו תק הנשקרת מתאו /ומלבין סינטטי דוגמת פוליסיד צבע  : טיח +חומר: תקרהגימור 

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

 )צד חיצוני בלבד(.ע בתנור : פח צבולמערכותארונות ת דלתו .למניעת החלקה

, בחזית 816ום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י חזית אלומינילות ויהיו בע בנייןליסה ו בקומת הקרקע ליד דלת הכנאר ימוקמתיבות דו

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

: ר תקרהמוגיים. נהתק , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון טטיסינבמלבין צבוע בטון : רות חניהר קיגימו :ניה מקורהגמר ח דותעבו 2.11

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

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

 .6.1.3עיף : ראה עבודות פיתוח סהצונית לא מקורגימור חניה חי 
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  :תףחדרים לשימוש משו 2.12

 .(ל שיהיו)ככ חדר/ים טכניים 

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

  ו/או משולב,. ו/או תקרת משנה ינטטיבמלבין סו/או טיח צבוע  מלבין סינטטיצבוע בטבעי  וןבט :תקרה גימור. (מים וכו' 

 שולב.מ אופורצלן  ואיקה או טראצו י קרמלק או אריחמוח : בטוןר רצפהמויג 

 

  :הערות

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

   .החלקעת הלמני 9227תאם לדרישות התקן הישראלי החלקה בה יהיה נגד )בדירות ובשטחים המשותפים( בנייןבריצוף . 2

 

 אינטרקום ומחזיר בעלת פתיחה הנשלטת על ידי מערכת  וזיגוג( אלומיניוםמשולב במכלול המבואה ): יש, ןבנייכל לדלת כניסה  2.13

 .(3.7.8יף עס אהר)ום קר, כולל אינטשמן

(, למילוט מחדר ניההב ריתויות והרשות הדרישלפי  אלומיניום מזוגגאו  כתנית )מתעפ"י תכ .שי: יןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

 .מדרגות דרומי בקומת הקרקע

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

 תכנוןלפי ת, חומר וכמו ,אורית :תות וחלונות חדרים לשימוש משותףלד .פח תותדל :(תשאבוכגון חדר מ) ים טכניים/דלתות חדר  

 .האדריכל 

   .אין  :יי קומתדלתות לוב 2.15

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

 ה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה  ור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועהדלקת א היו לחצןים ריוגמין בניכל ב               

  .אור בחדר המדרגות ת לקהדל               

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

 או חילופין התקנת מונה נפרד לכל מחסן, או ל חיבור הזנות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד, :דירתיים יםסנחמברה תאו    2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יך המחסן משויליו א תיהדיר למונה

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

 בניין/ים  ו גםשרתיו בבניין ימוקמוו/או  ים סמוכים/ין, אך ימוקמו בבניין )יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבני החלטת החברה  

 , בכפוף לאישור הרשויות השונות(.סמוכים

 

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

 

 גובה הדירה*: 3.1 

 .(נון והבניהבתקנות התכ )כאמורמ'  2.50-לא פחות מ: ת התקרהתחתי וף עדיצהרי פנמ דירהגובה ה   

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

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

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

 

 המינימלי קומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטחכות מות, הנמיטבל, תומערכלמעט תחת קורות, הערה: * 

 ה המינימלי הקבוע על פי דין.הגוב מן תחפיות לא י התקנהקבוע לגבי חלקי דירה על פ  
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 המשמשים אותה.או  בדירה ובשטחים המוצמדים לה ת חדרים וגימוריםרשימ – 2טבלה מס'  3.2

 חר טבלה זו(.לאש רות, בהה/ותרעיתר בה)ראה פרוט   
 

 (1)חומר קירות תיאור

 (2)רותגמר קירות ותק
 (4)ויריחי חיפות אומיד

 מ(")בס

 (4)וי פוחי (3)צוףיר
 מידות אריחים )בס"מ(

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

 ותהער

 היסנכ
 .ךשבהמרות בהע טופר ראה אין (3)ה אר (2)ראה  (1) בטוןבטון, בלוקי  נפרד( לא )מתחם

 חדר דיור 
 מתחם לא נפרד()

 .משךההערות בוט בה פראר אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ןי בטובטון, בלוק

 בח טמ
 )מתחם לא נפרד(

 (1) בטון, בלוקי בטון

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

. חתוןת רוןח אמשט מעל "מס 60-כ
 .()באם קיים וןר חלאזו למעט

 רות בהמשך.ה פרוט בהעאר
 --- (4)ה אר תוןחיפוי מעל משטח ארון תח

 פינת אוכל
 )מתחם לא נפרד(

 .משךההערות בוט בה פראר אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ןי בטובטון, בלוק

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ה אר (2)ה אר (1) בטון וקילבבטון,  ורפרוזד

 .בהמשךהערות ראה פרוט ב אין (3) ראה (2)ראה  (1) וןטב בטון, בלוקי יםורחדר שינה ה

 הורים רחצה חדר
 (לחת)מק

 (1) וןטב בטון, בלוקי

 לתהדוף משקחיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2)ראה 
 בעללי יר+ צבע אק ומעל טיח ות.לפח

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

 --- (4) ראה י קרמיקהפוחי

 .ערות בהמשךט בהראה פרו ןיא (3)ראה  (2)ראה  (1) ון, בלוקי בטוןטב נהשי חדר

 ד"ממ
 בטון מזוין 

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

 כללי צהרח חדר
 (טיהב)אמ

 (1) בטון, בלוקי בטון

 לתהדוף משקלגובה ת רוקיחיפוי  אין (3)ראה  (2)ראה 
 + צבע אקרילי בעל חיל טומעפחות. ל

 .יםמכון התקנ םמטע קן ירוק""תו ת
 --- (4)ראה  י קרמיקהפוחי בהמשך.  תראה פרוט בהערו 

 (1) בטוןקי בלון, בטו שרותי אורחים

עד הדלת לפחות. לגובה ת חיפוי קירו אין (3)ראה  (2)ראה 
 מ'. 1.50גובה 

ן תקתו קרילי בעל "א ומעל טיח + צבע
 התקנים. ןמכו מטעםוק" יר
 שך.בהמת  ורבהע ראה פרוט 

 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה

 .רות בהמשךעהב טרוה פאר אין (3) ראה (2)ה רא (1) י בטוןבלוק בטון, שירות תספמר

 .2.6ראה סעיף  י/ציפוי קיר חיצוניפוחי אין (3)ראה  2.6יף סע ראה (1) בטוןבלוקי , וןבט רחבה מרוצפת
 שך.מהת בוערבהט רוגם פ הרא

 3.4ראה סעיף  אין אין (2)ראה  (1) בטוןבלוקי בטון,  ר כביסהתומס

 (1) וקי בטון, בלבטון מחסן דירתי 
צבע  תורמור קייגטיח. 

 ימור תקרה סידג לי.קריא
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן

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

 נהוהקת ירבחל
 

 לטבלה: והבהרותהערות 

 ים הפנ שמעטפתניתן  ככל שיהיו כאלה -מתועשים למחצה /ירות מתועשים)בדופן פנים של ק בלוק תאיטון/לוקי בבטון/ב :חומר קירות (1)

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

ייבנו בחדרי רחצה  בלוקי בטון תאי/ בלוקי גבס. ת(: יהיו מ: בטון/ בלוקי בטון/פנימי ני מגורים(. קירות הפנים )חלוקהל בנייתרמי ש

 בטון".  היצרן או בלוקי יע"ם" למי ידים"עמהמוגדרים  בלוקיםמות הקיר

או החוץ יבוצעו בשיטה מתועשת ירות באם ק .יות פקוד העורףבממ"ד לפי הנח .ייםונטודרישות התקנים הרלו : טיחגמר קירות (2) 

 יעשו מלוחות גבס. של קירות אלועשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים מתו

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

  לבן. גוון: ומר דומה.ח או פוליסידגמת נטטי דובסיד סיצביעה  . יח: טמר תקרותג

 .אקרילי חיפוי(: צבע)בתחום ללא  םשירותיורחצה  יגמר קירות בחדר

 , R-9התנגדות להחלקה ות ובדרגת תקינה והחקיקה הרלוונטיהת שוודרי ה,החלקהתנגדות ל 2279ישות ת"י סוג א'. העומד בדר: ריצוף (3) 

 פחות שאחת דוגמאות/גוונים ל 3 -וף וסדרות של ריצ 4לבחירה מבין ונה ל מידת אריח יוצגו לקכלפורצלן. גרניט וג מס יםאריח  

 ש לחדרים חלקה לא תהיה פחותה מהנדרהה יעתת מנדרג ס"מ. 33/33 - ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60ניטרלי. במידות  -מהן היא בגוון בהיר   

  . בה מרוצפתורחרות רפסת שיושירותים, מרחצה  חדרימעט בכל הדירה לאלו.   
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  ר והצהרת הספק(אינו ניתן לאספקה )עפ"י אישו  ס"מ 45/45ת לריצוף במידו חה ואריבמיד  

 :להלןפי כמפורט יה חייב להציע לקונה סדרה נוספת או מידות אריח חלויהם אול  לוא תהמוכר יהיה פטור מהצגת אריח במידו

   :חלטת המוכר( להא הי ן החלופות)הבחירה בי  

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

 סדרות של ריצוף 5וכר יציג לקונה, לכל הפחות, המ, אריחדת מי לכל ת אריח המיועד לריצוף, כלומרלכל מיד  של ריצוףסדרה נוספת   ב.  

  ד מהם בגוון בהיר ניטרלי;חפחות אל ים, ימוש בדירות מגורבש  יחיםנים נפוצים ושכת/גוווגמאום לדגוונים התואמי/מאותדוג 3-ו       

 התנגדות להחלקה,  2279 "ית ישותבדר דמהעו ס"מ, 33/33 -במידות כ. סוג א': שרות מרפסתו םישירות ,ריצוף בחדרי רחצה -  

 יט טרצו, שיש, גרנאריחים מסוג , R-11תא מקלחת  צפתוברR-10 ת להחלקה תנגדורגת ההרלוונטיות ובדודרישות התקינה והחקיקה   

  יטרלי.נ - בהירון וגבלפחות שאחת מהן היא דוגמאות/גוונים  3 -וף ושל ריצסדרות  4לבחירה מבין  רצלן. לכל מידת אריח יוצגו לקונהופ  

 ברה או החג צישתון/מידה, א/גודוגמהרוכש תעשה מאחת מ בחירתלחדרים אלו.   דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחותה מהנדרש  

  ידה. הספק, שיבחר על  

וון ת מהן היא בגות לפחות שאחאגמדו 3 -ווף סדרות של ריצ 4רה מבין חילבס"מ,  33/33 -במידות כסוג א'.  :ברחבה מרוצפתריצוף  -

תעשה  כשבחירת הרו וף לגשם.שוף חלריצ חותהה שאינה פרגת ההחלקניקוז, ובדרת שיפועי המתאימים בגודלם ליציניטרלי.  -בהיר 

 שיח, אין צורך בשיפולים(.)במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי ק הספק, שיבחר על ידה.בחר שתציג החברה או ממ

. רלייטנ – שאחת מהן היא בגוון בהיר וניםדוגמאות/גו 3מבין לפחות  ת הרוכש. לבחיר-סוג א'. קרמיקה  :תיםרושיו חדרי רחצה יחיפו (4) 

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

עד  יםותבחדר שיר. חיפוי עד גובה קו משקוף הדלת בחדרי רחצה, .מהמחירי נה ללא שינוקוה חירתלב דות)חיפוי קירות בקרמיקה במי  

המידות דומות למפרט וכן  היה רשאי להציע אריחיםנה המוכר יוהק כמתסהב (.צבע אקרילייח+ טקרה עד לתוי ומ'. מעל החיפ 1.50גובה 

רה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי ה תבוצע סגילצנרת גלוי ה.ירר הדמחיי בס"מ ללא כל שינו 33/33 ,מס" 20/50 במידות נוספות

ן ולפי דרישות התקנים הרלוונטיים ית כל דאולפי הור יאטמו וביםטים רבאזורזים קירות, הרצפות והנקהקירות. ה ה זהה לגמרקרמיק

 למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים.

 ונים שאחתדוגמאות/גו 3בחירה מבין לפחות ס"מ,  20/20 -ו/או כס"מ,  10/20 -במידות כא',  וגס – יקהקרמחיפוי קירות : מטבחי ביפוח  

ס"מ לפחות לכל אורך  60בגובה    שיבחר על ידה. חברה או הספק,השתציג ר ממבחרוכש תעשה רת היח. ברלייטנ – מהן היא בגוון בהיר

תנור וסביבו בקו הסף העליון של החיפוי תואם מאחורי החיפוי קירות  BIידת ביחנו ון תחתון.  כאשר התנור אימשטח העבודה )מעל אר

  .אקריליע טיח + צבירות: ובק יחיפומעל הף(. מ' מעל הריצו 1.50 רצפה )גובהקרמי ועד הה

 בודדהאריח ה טח. שקבלן/זםהי או טראצו לפי בחירת לןגרניט פורצ ריצוף ס"מ, 33/33 -במידות כסוג א'. )ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן (5) 

 .מ"ר 0.20 -עד כ

 

  הערות: 

 ר וות לבחרשולא תינתן האפ אחד פקל סבחר שק ממבחירת הרוכש תעשה אך ורגש כי פק יודעת סלמני –בחירת הרוכש/דייר  

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

עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת יום משולב מעקה אלומינ( יההבנ יתרבה א נקבע אחרתמרפסות )באם לעיצוב מעקות ה – מעקה

 עקים ומסעדים"."מ 1142"י י הנחיות תהחזית ולפ

 .ס"מ 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ומרפסת שרות, ד"צה, ממחחדרי ר ה לדירה,בכניס – םמפלסיי רשהפ 

 האדריכל. תכנוןלפי  ,גובה/רוחב( ס"מ 20נות )עד תקב מותרה הגוב )מדרגה( עד מונמך/מוגבה יתכן סףגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 בלה.שה לגובה המצוין בטהקירות יע גובה חיפוי  - חיפוי קירות 

 ה.החברלפי ו/או ס"מ,  60 -באם יש פינות קמורות שאורכם פחות מ ,PVCום או פרופיל אלומינימפינות  יבוצעו –בחיפוי ינות פיל פרופ

 טבעי, מרן היא חואבשה ...יש להביא בחשבון (,2חלק  5566מתוך ת"י ) -פרטי(שטח המשותף/ב נויותקל ש)ככאריחי אבן טבעית  

גוון הלוחות או האריחים המשמשים במערכת , בתקן זה... מרף נאסבנו. גוון ומרקםבדלי הם וגידי מים,עלולים להיות בו ניש

 .ו האריחים הנשמרים למטרות תחזוקהין הלוחות אם שברצפה לבחיריו האת אוחושוני בגוון בין הל יהיהך הזמן, ולפיכ משתנה עם הרצפה 

 ה.רוף בדיציי החברה ע"ג הרה ע"רקהב ו/או יטושספק יודגש כי לא יבוצע לניעת למ - הברקהליטוש/ 

  אוו/ פלדה אוו/ ( עץ ו/או בטוןית המכרככל ותבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסימון בתוכנ) – , קורה/ותרגולהפ 

 משולב,  

 רכותלמע ותרונבח, אן מטיתות מחופים, בגב ארוירות וחזבשולי ק עטלמס"מ לפחות,  7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –פולים יש 

 א קיטום פינות )גרונג(.יפוי ושיפולים, ללחניים. כואזורים ט 
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  לפחות. מ"מ 3של  ריחים )פוגות(ע מרווח בין אצובינדרש , הבאבן טבעית וקרמיקוף לריצנים לפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 לפחות.מ"מ  1לריצוף טראצו  

 

 אם צויין כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרבעל רק ופלעיל יותקנו ב ערותהב ותתייחסיש ההר כי ציוד ומתקנים לגביהם ובמ)

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 נות:ארו 3.3

 ,יורהכטוחה של מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה ש מגירות,דלתות, ל לויכהארון  ון:ארון מטבח תחת  3.3.1 

 ה(, הכנה למדיח כלים. תמל להצחשונקודת לבישול ודת גז קנפתח,  לל:)כו הכנה לכיריים מובנות

 . MDFבד )סנדוויץ'( או ון עץ מעוחלקי האר ארש יקט.ץ דמע )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיהגוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד                     

 מעל    פחותלמ ס" 90 -כ העבודה יהיהל משטח ש וןעליסף  ס"מ לפחות. גובה  60-כיהיה , ותזית הדלת, כולל ח עומק הארון  

     ית הארון.חתת ת שליבורט מ ובחיפוי עמיד למים למניעתס" 10-בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של כ. סף הרצפה           

 עומקו. ו ולכלגובה כלות ללפח ס"מ 60רות ברוחב יהארון יכלול יחידת מג           

                    5. לבחירת הרוכש מתוך קהייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ת:וידי". נהתרונות פינו "פיותק ןוראשל ה פינהות הביחיד

 וגמר מי פניציפוי ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה. "י החברה שיוצגו ע י(רלניט הירד בנים לפחות )מהם אחד לבן ואחגוו

 ;ראה הערה בהמשך :ן*הארו ךאור ותדימ(1)גוון לבן. מין במל וו/א הקיימפור: מדפים                   

    ראה נספח ג' מחיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון:  

     

מאבן  ס"מ 2-מבעובי לא פחות  לבחירת הקונה משטח עבודה תיאור: :ולכל אורכו ןתחתובח מט משטח עבודה מעל ארון

עם שוליים (, לפי העניין  1,2 חלקים) 4440 "ידרישות תל עונה(, הערך הו שווסר אפולימרית )כדוגמת אבן קי ת אועיטב

יותקן קנט  חהיקף המשטב ר.כיו של וחההמשטח יותאם להתקנה שטקפם. ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל הי 2בהבלטה של 

טח ככל זית המשחביבוד עם ע להעדיף התקנה ללא קנט מוגבה יאשהקונה רעליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המוכר )

 . לא יינתן זיכוי בגין אי ביצוע זה(. ם בכל היקף המשטחיל אף מולדרש כהנ

  חלק תחתון,לפי ארון המטבח מידות: 

 3קונה ציג בפני הת רה/המוכרע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידו. בחבאות שיוצגו מגוון  דוגמך מתו ונההק לבחירת גוון:  

  לוחות השיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוח בודד אחד(. .(יטרלינ ראלו יהיה בהי ווניםמג ד)אח  פחותגוונים ל   

   

 אין.יון: ארון מטבח על 3.3.2 

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

 י.יותר ארון מטבח עליון פינת  

 יהיה בהתאם לארון המטבח התחתון. המטבח העליוןוציפוי ארון מבנה   

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

 

   כיור שולחני ללוכה נחומאו  תלויעץ סנדוויץ' או טרספה, העשוי תחתון  וןרא )כללי(, רחצה בחדר(: ארונות אחרים )ציין 3.3.3 

 ס"מ לפחות.  80 אורך  ת:מידו רבות מגרה/ות, דלת/ות וצירי נירוסטה.לי( או שיש, לינטגרץ )אקוורניאו או  מחרס   

 לפי החלטת  ון:וג הארון. ו/או מלמין לפי יצרן קהייפורמ: פנימיציפוי . קהיירמפו: ניצופוי חייצ     

 החברה.     

    ראה נספח ג' :צההרחן ד ארומחיר לזיכוי בע

 

              :הערות

באורך  פעמיים  מחושבת תיר )פינה ככל שקיימאורך. המדידה לאורך הק מטר .05מטבח  תחתוןארון  רךאו תדידמ  (1)

יכללו באורך  הארונות המשולבים בתוך( מקרר עט)למ מדיח, תנור, כיריים וכיו"בדים להמיוע (. חלליםןהארו

   זה. ראוימתה יסטיו כיחשב , לאהמטבח ארונות אורךמידות ב 5% -כד ת עטיוס. הארונות

בח שבגב ארונות המטלקחת בחשבון כי יתכן ובקיר  צוע עצמי, על הקונהבמקרה של זיכוי עבור ארונות המטבח ובי (2)

 אלו לצורך תחזוקה.ים. יש לאפשר גישה לפתח/ים תפמשו פתח/י גישה לקולטן/ים קיימים
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 חתון הינם להחלטת הקונה.תן ארוב יםמובנו' , תנור וכהתקנה של מדיח ון הארון לצורךכנת           (3)

במקומות  ם,דלתות ומדפי תבולר ,בשלמותו המטבח ארון תק אלספ המוכר על ,םקינלהת שלא הקונה החליט -

מדיח תחת ל ניקוזכנות הנדרשות של מים ויים המובנים )ללא חללים( ולרבות ההמלהחש שיועדו להתקנת הכלים

 רוכש.לוח זמנים שהחברה תקבע ובמועד שהחברה תנחה את ההי ל פע תוחירול בה לדווח עבאחריות הקונ הכיור.

 

 כביסה:לתליית  מיתקנים 3.4

 סה.גישה ישירה למתקן תליית הכבייה אשר ממנו תה פתח בקיר חוץ

ל לי שינימבאורך מ ,כביסה פלסטיקחבלי  5לות, גלג לכול םניצבי ממתכת )מגולוונים( מוטות 2: )קטנה( ליית כביסהן לתתקמי 

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

 ך לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקן ממתכת ווה ערש מתקן) שווה ערך בחצר שר שיותקן מתקןלדירות הגן: אפ 

  5חות . המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יכלול לפהבנהמ ותיתבחז נצפהושאינו  נע, במקום מוצל קיר המבנהונת עומגול 

 יחה.מתים לוניתנ UVכותיים, עמידים לקרינת החבלים יהיו אי ס"מ. 160ימאלי של באורך מינ חבלי כביסה 

 5100ן ישראלי קמד בת: מחומר עמיד העותיאור: )ככל שמתוכנן( מסתור כביסה 

טי ר הפרעה לתליית פריידת העיבוי של המזגן/ים, במקרה זה עלולה להיווצחי גם קןותן ויכית ר הכביסה: בחלל מסתורההע

  .מחייברט המהכתוב במפ אך לא פחות כביסה גדולים 

 

 

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

פתיחה. בכל מקרה, מידות המעברים ה וןבכיוה ותיחג הפחים, בסות הפתבמידו פתחים,במיקום הם יישינו : יתכנוהערה 

 ת בהמשך.הערות נוספו יה. ראה גםנבא יפחת מהנדרש בתקנות התכנון והל ת ושטח החלונותהחופשיים בדלתו 

 תריסים תוחלונ דלתות  ---

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 (רוחב /)גובה 

חומר )עץ 
ם/ ויאלומינ

 מתכת/ אחר(

)ציר תיחה פג סו
נגרר/  כע"כ(/

 אחר(

ת כמות ומיד
 הפתח 

 וחב()גובה/ ר

חומר )עץ 
אלומיניום/ 

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
"כ/ כע/)ציר

 כיס/אחר(/ררנג

ות ומידת מכ
 הפתח 

 (בחור בה/ו)ג

 /חומר )עץ
 יום/אלומינ

 (ת/ אחרמתכ
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
כ.ע.כ/נגרר/ 

 (רחלי/אשמח/כיס

 כניסה

1 

 ציר רגילה וןטחבה פלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור

1 

 ומ' מזוגגלא
 רינה,טו

 ע.ככ. נגרר

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' ומ'לא
 מלישח גלילה

 ייבוי ידנג ללוכ
 235/220-כ --- 235/220-כ

ופינת  מטבח
אוכל בדירות 

 E*,Eמדגם 

--- 

--- --- 

2 

 ע.כ.נגרר כ וגגאלומ' מז

2 

 ה ידניילגל מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

ופינת  מטבח
אוכל בדירות 

 G*,Gמדגם 

--- 

--- --- 

1 

 ע.כ.נגרר כ אלומ' מזוגג

1 

 ה ידניילגל מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

חדר שינה 
 1ורים ה

1 

 ילהרג ציר עץ

1 

 ע.כ.ר כנגר ' מזוגגמואל

1 

 גלילה ידני 'אלומ 'ומלא

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

 ממ"ד 
 ש)משמ

 דר כח
 (2שינה 

1 
פלדה לפי 

 הג"א 
(. רגילהציר )

 פתיחה חוץ

1 

 מזוגג 'מאלו

 לה אוציר רגי
 .ע.ככ

ת לפי הנחיו
 הג"א

1 

 אלומ' אלומ'
נגרר כ.ע.כ או 

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

--- 

--- --- 

--- 

--- --- 
ם נגררת/ייסים, הורס ףדה ם,זיג דה נגדשתיים, פל כנף אחת או

 לפי הנחיות הג"א.          .סלכי
--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ר רגילהיצ עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ גגו' מזאלומ

1 

 יגלילה ידנ אלומ' אלומ'

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

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 (רוחב /)גובה 

חומר )עץ 
ם/ ויאלומינ

 מתכת/ אחר(

)ציר תיחה פג סו
נגרר/  כע"כ(/

 אחר(

ת כמות ומיד
 הפתח 

 וחב()גובה/ ר

חומר )עץ 
אלומיניום/ 

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
"כ/ כע/)ציר

 כיס/אחר(/ררנג

ות ומידת מכ
 הפתח 

 (בחור בה/ו)ג

 /חומר )עץ
 יום/אלומינ

 (ת/ אחרמתכ
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
כ.ע.כ/נגרר/ 

 (רחלי/אשמח/כיס

ה רחצ .ח
  הורים

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 45/75-כ 70/210 -כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

חצה ר ח.
 כללי

1 
 + עץ  
  ר או-צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

 מזוגגמ' אלו

 יוטנ
 +(פי)ק

 קבועחלק 
 וןתחת

--- 

--- --- --- 

 --- 35/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- כנימ רואוור

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

שרותי 
 םיאורח

1 
 עץ  + 

 אור  -ור/צצוה
 ציר רגילה

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210 -כ

סת פרמ
 תוירש

1 

 ילהרג ריצ עץ

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כנגרר  ומ'לא מ'אלו

 135/85-כ --- 80/210 -כ

תי דיר מחסן
 צמוד

 פח 1
לפי החלטת 

 החברה
 הרגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 75/220 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 הרכישה(. להסכםצורף במסמך אחר ש אוה ז בטבלה, במפרט מכר צויןאם ים בפועל רק בקי)ה

 תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בתחתילה, הדלתות תובפתיחה רגי 23בהתאם לתקן ישראלי מס' ודות בתות ללד= עץ  דלת .א

סב  ,נטוי(פלת )= פתיחה משתפ יק ה,= סוג פתיחרגילה ציר,  וםץ האלומינית יועהנחיולפי  סוג פרופיל: ם,= אלומיניואלומ'  .ס"מ. 7 בהבגו דלתה

: םיסיתר ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה ס( בקיר, ו/או לתוך גומחה )כי= כנף נגררת על כנף ניגרר כ.ע.כ ת, + משתפלה= רגיל )דרייקיפ(נטוי 

= גלילה  .גברתמה מויהשלבים לאט יןב מיף כולל אטם גואוריתן מוקצבמילוי פולין(, )בעובי לפי הנחיות היצרם עשויים פח אלומיניו יםיסתרה שלבי

  . מלית, בחדר דיור(חד, לגלילה החש)גיבוי ידני א ו חשמליה, באמצעות רצועה ו/אללפי מעכתריס נגלל 

 אים לסה"כ הדלתות/תהכללית בדירה תובלבד שהכמות  בטבלהים דרשל אחד מח רבתיאולהופיע ת לויכו ריםחד , משותפים לשנידלתות/חלונות .ב

 .ס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האוויר 3עד  ל רצפהעבהו מדלתות פנים יוגשולי תכן ובטבלה. ינות וימצה חלונות

לוחות  המורכבים משני, ות התקןישלפי דר רגיל/בטיחותי( Double Glazing) כפול זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד( טרינותיו /חלונות .ג

י תו החלונות ורכיביהם יהיו בעל. לפי תכנון(אחר  או מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של ת, חולפמ"מ  4 ביובעג גו)זי מרווח אוויר ביניהם םע זכוכית

 ת יותקנו על ידיי פתיחה ונעילה. החלונוונ, ידיות מובנות, מנגנליםלגג צירים, ,EPDM, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומי תקן ואביזרים מקוריים

 לכל במסילות :רשתות .י הנחיות פקוד העורףפלפלדה,  ום מזוגג עם כנף/יםילומינסוג איהיה חלון מד "ממב מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

יותקן , וןחלו בתריס א רפסת שרות הסגורהבח באם פונה למטמבחדרים סניטריים וב ת,רובחדר ש לקיר חיצוני וגגתמזת ו דלו/א ןובהעדר חל .ד

 .)לרפות רפפת כיסוי( נימכור אוור

גוג קבוע זיב לביםמשוה םיתכן פתחי יועץ האלומיניום. ו/או עפ"י תכנון האדריכל יל, גוון,סוג פרופ .עשויים אלומיניום ריסיםלונות והתחות הגרסמ .ה

 .או קירות מסך/ם, וסומחהמשמש כמעקה/

 כל. האדרי תירבח"( עפ"י )"חלבמומה שקופה או עית חותבטי זכוכית תותקן (,)באם יש חלונות ושירותים רחצהרי בחד .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה נוןכתאו רפפות קבועות, לפי /ו ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלתלון ( יעשה באמצעות חככל שנרכש מחסן) המחסן וראוור .ז
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ת מערכו, (יתופטלסק)פנורמית/ ת הצצהעיניוסף, סגר בטחון פנימי נ  5044תואמת לתקן ישראל  ,יתרב בריח . דלת פלדה )ביטחון(היסדלת כנ .ח

מ"מ  1.25י של בעוב נתמגולוומשקוף בניה מפלדה  .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה סף מברשת ,נעה ו"רוזטות"ידית צירים, מגן צילינדר, 

 חירת המוכר.בבתנור. גמר לגוון לפי  הביעאו צקוף יהיו בחיפוי ויניל לפחות. כנף הדלת והמש

  בטחון/אש.קרקע יתכן ויותקנו דלתות הנחיות רשות הכבאות, בכניסה לדירות בקומת  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 מהיה עת כנף הדלת פנים: מכלולי דלתות .י

המתאים  צוני מתועשציפוי חיצבע או פורמייקה או גמר קוף הדלת. וג משאם לסנו בהתאחר. צירים יותק יים,חוזק, אקוסטיקה, ק –ודי קתפ

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

 בחדרי אמבטיה / מקלחת נתו יהיה עמיד למים. ר התקף לאחהמשקו .אטימה יכולל פס לדלתבגמר תואם ולימרי או עץ פהלבשות  בעל 23מס' 

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

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

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

 וג הפתיחה וכיון הפתיחה.ססוג החלון/תריס, לרבות  וץ יתכנו שינויים במידות הפתח,"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוכרז עתח שיבפ

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

 בקוטרים שונים, ן  פתחי אוורור מעוגליםככיס. חלון אלומיניום + זיגוג וכנף אחת או שתיים, הנגררות ל ן פלדה. חלורהס"מ מעל מפלס הדי

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

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

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

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

 העורף.קוד ם הנחיות מעודכנות של פיאהתו

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

 מסך רותתות/ חלונות/ויטרינות/קילשל מלבני ד ,ים למיניהםיפרופילים היקפמשקופים ות וכן  נים סמויים ו/או מסגרות סמויון: מלבכגום מימשלי

  בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש אלו  לפתחים ממידות/שטח,לא יפחת  יםפתחים המתקבלודל הקרה גבכל מ .)לפי הענין(

  

 

 

 ם סניטרים בדירהה וכלירואבתי מתקנ – 4טבלה מס'  3.6 

 רות לאחר טבלה זו(העגם )ראה   
 

 מיתקן
 םמיקו

 רחצה כלליחדר  רחצה הורים חדר שרותי אורחים מטבח
 מרפסת 

 תשירו
 אחר

 יור מטבחכ
 ודדת/כפולה(ב)
 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

ידות מ
 בס"מ()

 --- --- ןרומשולב בא 40/50 -כ --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  א' --- --- סוג

 --- --- אין הרא --- --- ₪ זיכוי 

 יור לנטילת ידייםכ

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

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

 רחצה כלליחדר  רחצה הורים חדר שרותי אורחים מטבח
 מרפסת 

 תשירו
 אחר

ארגז ו אסלה
 )ב'(שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- לפי מידות היצרן צרןפי מידות היל היצרן ותדלפי מי ---

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- ₪ וי כזי

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
הוראות כל דין לפי 

 ראה בהמשך
 170/70 -כ

 ה(טימב)א
--- --- 

 --- --- סוג
 יצוף משופער

 )מקלחת(
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ---  ₪ זיכוי

לה למים קרים סול
מהקיר  כיור,מים לח/

 שטחאו מהמ

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

 --- --- א' א' א' א' סוג

 --- --- ח ג'פראה נס 'ג ספחראה נ ח ג'ראה נספ אין ₪ זיכוי 

לאמבטיה  סוללה
 למים קרים וחמים

 --- --- )ה(סוללה --- --- --- דגם

 --- --- א' --- --- --- וגס

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

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- --- דגם
   אינטרפוץדרך )-רב

 --- --- --- )ה( (3דרך 

 --- --- --- א' --- --- סוג

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

 --- יש --- --- --- --- ם מכונת כביסה ולניקוזחיבור מי

 וללשרו בדופן חיצונית 4תח "פ
, מייבש כביסהמ  םיפליטת אד

 כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים

כיור  בניקוז תולבמשכנה הה)
 (המטבח

 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- אין ()ברז ניל נק' מים למקרר

 --- --- --- --- --- 1 ישול )הכנה(נקודת גז לב

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( מים מוםודת גז לחיקנ

 

 :ואחרות בלהטל ערותה

 להסכם הרכישה(. ףצורך אחר שה או במסממכר ז רט, במפבטבלה צויןבפועל רק באם )הקיים 

וסטה, רני/גרניט וורץסילי קוורץ/ק מחרס/הקונה,  לבחירת: ס"מ( 80/46ת ידובמ להס"מ או כפו 40/60 ות)בודדת במיד כיור מטבח (א)

 יתוצרת לפ ס"מ. 40/50 ותמידבחרס : כיור רחצה ספק, שיבחר ע"י החברה./היצרן לפי (:יור רחצה שולחני )אינטגרליכ ה שטוחהבהתקנ

 .ברהח"י הרן/ ספק שיבחר עת לפי היצבמידו חרס, ם:יכיור נטילת ידי .רהבהח החלטת

שב( )מו :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת. 1385י עפ"י ת" טר(יל 3/6כמותי ) מונובלוק/חרס, דו ז שטיפה :ארגמונחת. : אסלה   (ב)

  .רוסטהבעל צירי ני כבד פלסטי
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ות ומיטת תמיכה פינץ בע פוי פוליאסטר. מילוימוגני, בעלת חיזוק היקפי, שלד עץ עם ציומ"מ ה 3.5 ילי בעובימר אקרחוהיה מת אמבטיה:

 מצופה אמאייל. מ"מ לפחות 2.5י ן מפח בעובילי ברזל מגלוון או לחילופימפרופ

לניקוז  עם שיפועים 2279ת"י רישות בדעומד ות כל דין, בגמר המהמידות על פי הנדרש בהוראשטח משטח המקלחת לא יפחת  מקלחת:

 המשטח.

ידות ברז מר, דה או הכיוהעבומשטח א ימוקם על מישור והו מערבל, פרחדגם:  :בחמט רת. לקע)כולל חסכם( יםסוללה למים קרים/חמ )ג( 

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

 ו על ידה./גו ע"י החברה/ קבלן ו/או הספק/ים שיבחרצשיו 1385

 , מידות ל מישור משטח העבודה או הכיורע הם ימוקמוו  הפי ערבלמ ח: דגם: פר)כולל חסכמים( חצהלכיור/י ר, קרים/חמיםים למ להסול )ד( 

שיוצגו ע"י החברה/ קבלן  תוצרת הארץ שאחת לפחותכ סדרות 3מתוך  רהלבחי ס"מ לפחות, 15ומק ס"מ לפחות ולע 15באורך ה: ברז תהיינ

 .  ידהל ו הספק/ים שיבחר/ו עו/א

טיה וקרים מיקס מהקיר הכוללת יציאה תחתית למיל' האמבה מים חמים לסולתותקן  :יהבאמבט :)כולל חסכמים( חמים/סוללה למים קרים )ה(

  לפחות ומזלף. ס"מ 60ורך ל אנכי באומובי פיטלסקוכוונן, מוט החלקה צינור שרשורי, מתלה מת

 60נכי באורך איל סקופי ומובמתלה מתכוונן, מוט החלקה טלכולל צינור שרשורי,  יקלם נרובציפוי כ , (3דרך ) רב -מהקיר דגם: : למקלחת

 . מ"מ 15ראש מקלחת בקוטר ס"מ ו 30זרוע מהקיר באורך ס"מ לפחות ומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, 

 ל ידה.או הספק/ים שיבחר/ו עו/ בלןק/רץ שיוצגו ע"י החברהכשאחת לפחות תוצרת הא סדרות 3ירה מתוך חמקלחת, לב/ת האמבטיהסוללו

רת ידית )ויסות מים לחמים/קרים בעזניקל,דגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי בציפוי כרום היוים וקרים יכל הסוללת  למים חמ-

 ם.מיו חסכאחת(ויכלל

 .ניל יזברו: חיבור לביוב, כוללת י שטיפת אסלה/זארגיורים וכהתקנת  ()ו 

 .לבן: תועוקבגוון ה )ז( 

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

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

 רטורה המסופקת מהרשת העירונית.פ: מים בטמםמים קרי (י) 

 למניעת  ישראלי עומדים בתקןש ותקבועלרכוש  , באחריות הרוכש, לבחור אומבחר החברהבאם אינם מ -(טיהמבבועות רחצה )אגנית/אק (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

 העבודה או הכיור.  מישור משטחממוקם על ברז ה רי= ק חפר קבוע. וך שרוולראש ברז הנשלף מתנשלף =  (יב) 

   ידית אחת. זרתבע ם,יסות מים לקרים /חמי)מיקסר( = ו מערבל  

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

 פועל בשיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות היבש כביסה השתמש במיה יש ליסש הכבאויר חם/לח, ממיב בהעדר חיבור ליניקת נדנסר=קו)יג( 

 לט אויר חם לחלל הדירה ש שעדיין נפגיודמניעת ספק המחייב ריקון בעת הצורך. ל מיכל איסוףת כמים אל פלטש נבונפלטת בעת תהליך הייה

 בסמוך למכונה.

 זים/מקלחות/פתחי ניקוז וכו'(.רנדרטיות )בהקצה הסט מערכותל כנניםהמים והניקוז מתו קחת בחשבון כי מערכת הספקתיש ל (יד)

גלישת המים, הקפי מפני  םחסוהמקלחת, ומקוטר צנרת הדלוחין, שטח תא ללא התאמת וי "גשם", דמ לחתמקאמור לעיל כגון ראש שינוי מה

 פה.וז ברציקלת הנת ממפל המים לקיבוהתאמה בין כמות המים הנפלטעלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי 

 באמצעים מתאימים כגון  , יש לנקוטמונע החלקהוס יספח האמבטיה אינה כוללת מוש באמבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפתיהואיל והש (טו) 

  יעת החלקה.מיועדות למנהות הדבקת מדבק   

ז במקרה של כיבוי לאגוק זרימת הגנון לניתלים מנולים הכ, יש להשתמש בכירימצאים בסמיכות לחלון ובכלל)טז(  ככל שמיקום הכיריים לבישול נ 

 הבה/ות הבישול.ל רצוני של        

 

 בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחרכך  צויןאם רק בקנו בפועל ש התייחסות בהערות לעיל יותם לגביהם ייוד ומתקניי צר כבה)מו

 הרכישה(. שצורף להסכם 
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  פה,רצ, בהבניין( פים לכללמשותו)בחלקם יתכן ביקורת לקולטני ביוב י צנרת ופתח: אחר ורךלכל צ ,בדירה אינסטלציה נוספים אביזרי  3.6.1 

 (. וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש )מיקום מתזי כיבוי,יתכן לציה. ינסטהא ת מהנדסבמיקום וכמות עפ"י החלט, רהו בסמוך לתקבקירות א  

 בין  י פיקודלהעברת גז וכבלוצנרת  מפוצלו/או  מרכזיי ינלמזגן מה. ניקוז נסטלציינדס האלפי החלטת מה ,קוםמיב ארון למחלקי מים  

 . למאיידמיועד העד המיקום עד למעבה, יוהמ וםהמיק  

 

 הערה:  

 דמוי בליטות כיסוי מבודד ואסטטי ויצרו התקנת ידרשו(, יתכן ויחייבו ככל שבוי, )מתזי כי/רת מים/ביובר צנהצורך במעב  

 , כרהמ יתתכנב ה, שלא בהכרח יסומנובסמוך לקירות ורצפו/או ך לקירות ותקרה מובס ,סלים"או "ספ" תו קורום אמודיע"  

 ת.וכנים שונה מהתמאילוצי תכנון יותקנו במיקואו שסומנו ו  

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

 תחזוקה. ישה לצרכיג פשרלאאין לחסום אותם ויש ביצוע פתחי ביקורת אלו ,  שיידרות בהם יר, ולכן בדביקורת  

 

 

התקנת המערכת . תהיה לפי הוראות כל דיןת סולארית משותפת מאולצת מצעות מערכאבת חמים לדירוהספקת מים : מיםחימום   3.6.2

 .המים )טיימר( לדוד המים החמים והתקן קוצב זמן לחימום ליגיבוי חשמלרבות  579אלי ישרתקן היה בהתאם לדרישות הסולארית ת

 מלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק מנט עזר חשלם אלל חימום עהמחובר למערכת הסולארית וכואגירה )דוד( ותקן מיכל יירה ד לכל

 .לתכנן מראש את זמני ההפעלהבמאפשר 

 קוצב  התקןו המים באמצעות חשמל חמים באמצעות מערכת סולארית, יעשה חימוםם ן לספק מין לא ניתכל די אותהור לדירות שלהם לפי 

 )טיימר(.  לחימום המים זמן 

גג  או וך להבסמירות או שרפסת במ כגון במקום מוסתר אך נגיש: מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבוליבק למים חמים מכל אגירה )דוד(

     טלציה.מהנדס האינס תכנוןעליון לפי 

 ת. לחה, אמבטיה, מק: קערות מטבח ורחצלכלים חיבור מים חמים 3.6.3

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

 (.החברה לטתי הח)מיקום לפ: יש ירהמונה מים לדהכנה ל 3.6.5

   ,PPR, S.Pסגול, לדה מגולוונת, פק: פינורות: מים חמים וקריםחומר הצ 3.6.6

 .: פלסטישפכים י,: פלסטיןחדלו  

  .שי: במטבח גזת הנקודר הגז ועד ה ממקוצנרת גז בדיר 3.6.7

 : יש.ז לדירההכנה למונה ג 3.6.8

 

 (ה זובלטלאחר הערות  )ראה חשמל ותקשורתמתקני  – 5 טבלה מס'  3.7        

 
 

 'ראה נספח ג ע ונקודות טלפון,יכוי לנקודות מאור, בית תקמחיר ז
 

 יקוםמ

ת דנקו
 מאור

 קרהת /ירק
 קלל מפסכו

 עתק בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים   מוגן

 עתק בית
 לבמעג חכו

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;' תקשורתנק
 .טלפון נק'

 דותנקו 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 מבואה או

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

 קומתי/חדר מדרגות.
 .ח חשמל דירתילו -
 ת כוללשורתקארון  -

 שקע. 
 ויזיהטלוארון טלפוניה/- 
או במקום אחר )

תאם לקביעת בה
 (המתכנן

 רדיו דרח
 כלאו תופינ

2 3 - 
1  

 )למזגן(
1 

תוספת  -י חשמלתריס 
דת חשמל להפעלת קונ

 התריס.
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 יקוםמ

ת דנקו
 מאור

 קרהת /ירק
 קלל מפסכו

 עתק בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים   מוגן

 עתק בית
 לבמעג חכו

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;' תקשורתנק
 .טלפון נק'

 דותנקו 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 - - - 1 1 פרוזדור

 3ל מע וזדור באורךבפר
זדור הכולל ' או בפרומ

נקודות  2פניית "ר", 
 יף.חלות + מחלפמאור 

 1 בחמט

4 

)אחד מהם 
חד כפול, וא

מהם מוגן 
בדרגה 
 רגילה(

- 

 )יג( 3
ור,מקרר,מדיח תנ

מוגן )אחד מהם 
ת מים בדרג

44IP) 

- 

, בתי קעיםשמיקום ה
יהיה מעל התקע 

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

ו המטבח יותקנלתכנון 
ים ח נפרדקעי כש

 למדיח, לתנור, למקרר

שינה  חדר
  הורים

1 
סק מפ)כולל 

יף מחל
 למנורה( 

 

4 
 ים ליד)שני
 יטה(המ

- 1 1 
ק' )נרקום אינט -

 ד(בור בלבדי/שמע

   רחצה חדר
 הורים

1 
 מים( )מוגן

- 1 
1 
קע ת )בית

 תנור(ל
- 

תקע לתנור  בית
 בהעדר חלון,חימום+ 

 מכני הכנה לנק' אוורור

 - 1 1 - 3 1 נהשי חדר

 ד/"ממ
 ח. שינה

 מנורה לפי
הנחיות 

 ד העורףפיקו
 1 (למזגן) 1+  1 - 3

וד לפי תקנות פיק
 רףעוה

 ר רחצהחד
 כללי

1 
 (גן מים)מו

- 1 
1 

 )בית תקע
 ור(תנל

- 

לתנור  בית תקע
וצב קן ק+ התחימום+ 

וד לל מפסק לדן הכוזמ
השמש במיקום עפ"י 

 התכנון. 
 ן,וחלבהעדר +

 ניר מכהכנה לנק' אוורו

 - - - - 1 ירותיםש

 העדר חלון,ב
רור אווה לודלנקהכנה 

ן מכני + מפסק היכ
 ידרש.יש

 ותת שרפסמר
1 

 מוגן מים()
- - 

2 
 יםוגן ממ

 ביסה,כונת כ)מ
 ה(יסכבש מייב

- - 

חבה ר
 מרוצפת

1 
 ()מוגן

- 
1 

 )מוגן(
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי + 

תיחה פמפסק + מנגנון 
 דני.י

 - - 1 - 1 מחסן

צריכת החשמל של 
לשעון המחסן תחובר 

יו תי אלהחשמל הדיר
 .יך המחסןמשו

ת שהזנו ןלחילופיאו 
של כל  להחשמ
ה למונ יחוברו המחסנים

רד ף ונפמשות
בד, או ם בלניחסלמ

כל מחסן, נה נפרד למו
ועפ"י  וכרמלהחלטת ה

 ו.בחירת

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

ט הכנה ק)פ
 למזגן(

- 
 
- 

 

  ת לטבלה ואחרותהערו

 טורה(, כולל נקודת הדלקה אחת.אהיל/ ארמ -וכיסוילא נורה קרה )לאו ת גבי קירל נורה ע בית = אור קיר/ תקרהנקודת מ (א)

 ל שקע בנפרד(.עים או יותר בפנל אחד, נספר כ)שני שק יל.ן מזרם חשמל רגניזושמלי המתקן ח = "שקע" בודד לחיבור ל(ת תקע מאור )רגיבי (ב)

 ת.ממ"ר לפחו 1.5צע בכבלים ור יבוהחיב

החיבור  נפרד(., נספר כל שקע ב)שני שקעים או יותר בפנל אחד גילניזון מזרם חשמל רה כיסוי,דד עם ע בוקשמים:  גןמו גיל(בית תקע מאור )ר  (ג)

 ות.לפח ממ"ר 1.5בלים יבוצע בכ
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 לכמות ושאינם תוספת קיר(, המצוינים בסעיף א'רה או נקודות המאור )בתק של תאור בלבד לאופן ההדלקה ה=הדלקה כפול נקודת מאור (ד)

 ף א'.ת בסעיוינוצמאור המה נקודות

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

 והה.בדרגת הגנה גבן מים נפרד אך אביזר הקצה מוג ל חשמלן שאינו בהכרח במעגבית תקע מוגאו אחר=  IP44גנה עם דרגות ה בית תקע (ו)

בים, בין מחש –נקודת תקשורת נקודת טלפוניה, ביחד )קומפלט( או לחוד וכוללות  נקודות 3= )מחשב( ץ/תקשורתפון חוטלה/יטלויזת ודנק (ז)

אינטרנט. /ניםחיבור הדירה לרשת הטלפו ללא.  קליטת שידורי כבליםחובה כאמור, ואפשרות לחיבור ליטת שידורי חיבור לקל –יה וויזודת טלנק

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  ודת ההכנה בקירוז התקשורת ועד נקמריכ יכהחוט משור ונכלול צית התקשורתנקודת 

 .(נייןעמדת שומר לפי העל דלת כניסה למבנה אולרת פנים )י קצה לתקשואות כולל אביזרת מלקודה/ונקום(= קודת טלפון פנים )אינטרנ (ח)

   מ"מ. 2.5עם כבלים סק נפרד וח למפת ללובר ישירחו, מנפרדעל גבי מעגל חשמלי  בית תקע כוח = נקודת כח (ט)

נקודת ההכנה תקשורת ועד )מחשב( מריכוז ורת ק' תקשהכנה לנ ול"( וחוט משיכה בלבד.ונה לצנרת )"שרובאם לא צוין אחרת הכו"הכנה"=  (י)

ספק  למניעת. פירלי(" )סטתנור לה" ום" ולא"מפזר ח יות הדייר(,יותקן )באחרת חדר הרחצה מעל דללתנור חימום נמצאת באם ההכנה בקיר. 

 ום כוללת שקע מוגן מים.ההכנה לתנור חימ עי חימום לא מסופקים ע"י החברה.יודגש כי אמצ

ה/ם דליקים/מכבים את אותאך מניהם, הנמצאים בריחוק בי י, משני אביזרים נפרדים שוניםהדלקה/ כיבומאור הניתנות לות /נקודה =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

 רישות מהנדס החשמל.ות הנחיות החוק ודבעקב נק'וסוג הקום יויים במיניתכנו ש (יב)

תחובר ישירות כיריים. הנקודה ם המתוכנן לטבח, מתחת למקון המת בארולת פאזיתותקן נקודת תלת פאזי= הכוללת חיבור ת בדירת מגורים (יג)

 ל הדירתי.לוח החשממפסק בע והקת בית שבויווט לרקודה תכלול את כל הח. הנ2.5/5ל ותחווט בכבל ח החשמלמפסק תלת פאזי בלו

 

 ו במסמך אחרמפרט מכר זה  אה, בך בטבלצויין כל יותקנו בפועל רק באם חסות בהערות לעיכי ציוד ומתקנים לגביהם יש התיי )מובהר

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 רת לילה שבת לתאונגנון מות ודר מדרגבחקת אור לחצן להדל .יש: מאורת ומתית: בכל קומה: נקודואה קוחדר מדרגות/ מב  3.7.1 

  יש. :ומתיתק ת אור במבואההדלקדירה למתוך ה צןלח יש. ני הדלקת אור:לחצ יש. י מאור:גופ. קבועה                             

 בקשה להיתר(.י תקנות התכנון והבניה )ה על פלים )צינורות( בדירהכנת שרוו: טלפון חוץ 3.7.2 

 ה.חר לפי החלטת החבר, או אזםזמ יל:צל .ןלחצ וג:ס פעמון: 3.7.3 

 רישות הת"י., לפי ד: סטנדרט: סוגאביזרי הדלקה/שקע 3.7.4 

לפי   מיקום:יש  :הדירהבתוך  ל שקע רגיל(,)כולדירתי ולוח תקשורת  ולים(מוד 6-נוי לל השארת מקום פ)כולדירתי  ח חשמללו 3.7.5  

 אין.בת: ששעון . יש: י פחתמפסק החשמל.  מהנדס תכנון  

               .              : יש.  כולל קוצב זמןחשמלי, שמש/ודת חשמל לדוד מיםנק 3.7.6 

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

 ומתית בקה הראשסדלת הכני לפתיחת כולל לחצן ,שמע דיבור )אינטרקום .5 להט בטב: כמפורמיקום: יש, מערכת אינטרקום 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.: אינפרדת(ר )סגו גלספת במעת טלוויזיה נומערכ 3.7.9 

  וויזיה רב ערוציתלקליטת טללחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיה הכנה לקליטת שידורי 3.7.10 

 .  (זהאשר תספק שרות  ערוצית -רביזיה ההטלוולחברת  נה ישירותע"י הקואשר ישולם לא ממיר וללא חיבור בפועל  ל)   

 :םמיתקנים אחרי     3.7.11 

תלת פאזי ולרשת החשמל  יבורכת תתאים לחריכת החשמל הדירתית. המערטור ולבקרה של צלנירכת מעתותקן  בכל דירה -

 פי החשמל המשתנים.תערי זנתהשראלית ותאפשר הי

 :כלולהמערכת ת

 מלי, רכיב המודד זרם חשעל בססת אשר מתרתית מל הדישה בלוח החדת מדידיחי 

 .ור אלחוטישידרת לשוחידת תקיח תלת פאזי( )שלושה חיישני זרם עבור לו

 ורה ברורה.ורה מקומית ומציג אותם בצם בצד את הנתונייגיטלי אלחוטי המקבל ומעבצג ד

הצג יציג לפחות את הרצפה ממ',  1.5ה ובגוב שבמקום נגי הכניסהבמבואת  /הנים הדירה בסמוך לדלת הכניסקן בפהצג יות

 . פיתהכס תםואת עלו)בקוט"ש( ברת והמצט השוטפת תוני צריכת האנרגיהנ

 .3.5ם סעיף פתחייסים בטבלת ראה גם תר .ים/חשמלי ס/יםחיבור לתרי -
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 דירה:ום, במתקני קירור / חימ .        4 

 :תכלול אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת מרכזית מיני תלמערכ בלבד ההכנ יש,. ןאי כזימר תי מינידיר מיזוג אוויר 4.1 

  לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר יקוםאו במ סדרוןהמ או האמבטיה חדר תקרת תלתחתי בצמוד יידלמא כנןתומ מיקום      .1                   

 ;רההדי יחלק

                       ןהמתוכנ המיקום בין הרצפה במילוי ונעה נסת בקירמוכ חשמלי ופיקוד נחושת רתצנ של "צמה" לרבות הנדרשות תהתשתיו ביצוע      .2                   

  וצאמ .ביסההכ ז מסתורלניקו או רצפה למחסום מאיידה קוזני 3* 2.5נפרד  עגלמ כוח שקע ,המתוכנן למעבה קוםהמי ועד יידלמא                            

 .עלבפו המערכת נתלהתק עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                            

 .קיר המסדרון על התרמוסטט למיקום עד דמאייה ממיקום ירק לפיקוד ריק שרוול התקנת                         3.

 .אוויר וגמיז עץיו דיי על תכהמער כנוןלת התאםב יהיה נותההכ מיקום      . 4                  

 .םהמעבי / מעבהה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

 ההכנה תכלול: הה זבממ"ד. במקר, תבוצע הכנה למזגן עילי ישור פיקוד העורףבא       .6  

 מל. נפרדת הזנה ישירה מלוח החש חשמלנקודת  -                    

 מכסה.ינור ייסגר בל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אם, מנקקו מיצנרת ני -                    

 כנון.הת ומוסתר ע"פ ם המעבה יהיה במקום מוצנעמיקו -                    

 וג האויר.מיז יועץנ"ל בהתאם לתכנון ות הכל ההכנ -                            

 לכל חלקיה גמיזו מאפשר אינו הדירה תכנון האוויר מיזוג יועץ קביעת פי שעל ( לעיל. ככל6) 4.1ר בסעיף : אין. מעבר לאמומפוצלמזגן  4.2

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

 .םמי ניקוז וצנרת גז נרתצנרת חשמל, צ לרבות הנדרשות

  .איןן ממערכת מרכזית בבניין: מיזוג אויר דירתי הניזו 4.3

   .אין: זועל בגהפימום תנור ח  4.4

 )בחדרי רחצה(. .גןמו שקע הכוללת חימום תנורל נקודה בוצעת. : איןום הפועל בחשמלתנור חימ  4.5

 .אין: רדיאטורים  4.6

 : אין.ייםטורים חשמלקונבק  4.7

 .ן: איפתים תת רצמוחי  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 במחסן: ה,סידורי כיבוי אש ובטיחות בדיר .5

 .: יש()באם נרכש במחסן .הכבאות תדרש ע"י רשויככל שי: הבדיר קלרים(:בוי אש אוטומטית )ספריניערכת כמ 5.1  

 .דרש ע"י רשות הכבאותיככל שי: גלאי עשן 5.2  

 יש. (:ן )ממ"דהמוגחב כת סינון במרמער 5.3 

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

                      מגרש;: בתחום הכולםר הבניה. תלפי הי: ייניםלכל הבנ יהסך הכל מקומות חנ 6.1.1   

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

 ר.כנית המכתוכמצוין ב: מיקום לפי היתר הבניה :חניות מספר: יש, משותפת(/רטיתנכים )פחניה ל 6.1.2   

 רשמי  ה רה נכה )עם הצגת תג נכיה להיתר, תימכר לרוכש דינח ובנספח החתכנית המגרש/סביבה/פיתוחנייה לנכים כמסומן ב             

 וגם לדייר שאינו נכה. הבנייניםה, בין כלל דירי נכ  דר רוכש(, ובהעבורההתחמטעם משרד                                

 : יש.המערכת תאור לפי הנחיות האדריכל., תאבנים משתלבו /מוחלק וןטב ורה:ה לא מקחני רצפתר גמ 6.1.3  

 יש.: מהכביש גישה לחניה 6.1.4  

 .המכרית י סימון בתכנ: לפמיקום אחת לפחות.: פר חניות לדירהמס 6.1.5  

  אין. :לחניהניסה בכם מחסו 6.1.6  
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 פיתוח המגרש 6.2 

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

 .ינוןג בעל ומואר, ]לבנין הכניסה   

 .טבעית אספלט/ אבנים משתלבות/ אבןליט/ גרנו /: בטוןרר גמחומ שבילים: 6.2.1  

 .על גוון בהירבככל הניתן  הריצוף יהיה אבן טבעית. אספלט/ אבנים משתלבות/ נוליט/טון/ גר: במר גמרחו: מדרגות /שבילים 6.2.2

 במים בהתאם  סכוניינון חג יתוח(ל הפדריכפי תוכנית א)על  .יש :צמחיהמון בתכנית  מצורפת(. סי)על פי .יש: צר משותפתח 6.2.3   

  החקלאות. רדלהנחיות מש                                

  אםגינון חסכוני במים בהתפי תכנית אדריכל פיתוח(  ליש. )ע חיה:צמ .( מון בתכנית מצורפת)על פי סייש. : משותפת חצר 6.2.4  

 להנחיות משרד החקלאות.

  .(ת השקיהרכלא מגונן וללא מע לשטח ונההכו, לפי תוכנית המכר )חצר :חדרחצר מציאה לי; יש: הגן ותה/צמודה לדיר חצר, 6.2.5  

 ש בעתיעשה ע"י הרוכ י הבניין (למים משו חקתקרקע בחצרות פרטיות )להרור שיפועי ניקוז פני הד: סירההע   

 . פרטיתה סידור הגינה    

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, ), חלחול ביוב ומיםת, גז, שמה/ותכן גיי: גן תדירולדה , בחצר הצמוות משותפותפירוט מערכ 6.2.6  

 (.ח יוצג בתוכנית המכרושלא בהכר ןהעניי לפי ל)הכ ויכיב רת,קשותשמל, ח   

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

 ת. רשויורישת הבניה ודתר הי הילפחומר: : שות של המגר/גדר בחזית 6.2.8  

 .חברהה ולפי קביעת כנית הפיתוח המאושרתלפי תובגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה קומה פתוחהים מפולשת )דמת עמוקו 6.2.9  

 

 ת משותפותמערכו .7

 מערכת גז: 7.1 

 המתואר  יקוםובמ ,זחברת הגעם  תאום, ב(17ניין )ליד ב קעיקר -גז תת צובר באמצעות כזימרסידור  כנה לאספקת גז:ה   7.1.1  

ת וזיק נהת הצורך תינתבמיד המקומית. ת הרשותוי דרישעפ" או/ו י החברהע"או הבניין או במיקום אחר שיקבע בתוכנית המגרש    

  צנרת הגז ותחזוקתה. להנחתהנאה    

 חברת הגז.בבעלות נם היוצנרת אספקת הגז  ,כאמור גזובהר בזאת כי צובר/י המ   

 ;: ישלדירה מרכזי ממקורנרת גז צ 7.1.2  

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

 

 :אשסידורים לכיבוי  7.2 

 .אין :מדרגות ת לחץ בחדרימערכת להפעל 7.2.1  

 אין. :במבואותכת ליניקת עשן מער 7.2.2  

 ת.כיבוי והנחיות יועץ הבטיחושות הישות רלפי דר :ים(נקלרמתזים )ספרי –וטומטית מערכת כיבוי א 7.2.3  

 חיות יועץ הבטיחות.רישות רשות הכיבוי והנד: לפי ותכולתןזי כיבוי רגעמדות כיבוי לרבות א 7.2.4  

 .והנחיות יועץ הבטיחות רשות הכיבוי לפי דרישות :ןגלאי עש 7.2.5  
 

 טחים משותפיםיבוי בשידרנטים( וארונות כוי )הזי כיב, בראש יבויכו יגילו מערכותות, לרבות כל סידורי הכבאהערה:      

 ישות רשות הכבאות.רלפי ד ם וכמותמיקו יים,רטפ או             

 

 יועץ הבטיחות. רשות הכיבוי והנחיותישות רלפי ד: מרתףבקומת אוורור מאולץ  7.3 

 אין.: נת הדירות()להז כת מיזוג אוויר מרכזיתערמ 7.4 

 .אין לשימוש הדיירים:ים /יר בחדריזוג אות ממערכ 7.5 

            כניסהה דלת ליד הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תיבות ם:וקמי י. ואר שגולד 1ית, הבלוועד  1לכל דירה,  :תיבות דואר 7.6 

 .816 י "ות ייהובנ נוןתכ קנותת לפי מיניוםאלו חזית תבעלו ויהיו הבנייניםחד לכל א במקבץאו  , בנייןכל ל                    

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 חדר/ים לשימוש כלל  ,בחלקים משותפים()אורה ת מערכותר מים, מאגאים, שנ ח., ת מיםמערכות סניקה ומשאבו  

 עצים.היוים ווכנית המתכננתלפי  מות:מיקום וכ .וכו' טובת הבנייןל סמוכים בבנייניםאו  ם,נים סמוכיייין ולטובת בנינבב הדיירים  
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 בנה למערכות תשתיתהמ חיבור .8

 הרשות המקומית. לפי הנחיות: חצרל נפרד יםמונה מ: יש; תלבי אשיר מונה מים: יש; יבור לקו מים מרכזיח 8.1  

 יש. מרכזי: בחיבור לביו 8.2  

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

 .יםהטלפונ ב'חיבור הדירה לחכולל ה להיתר(: לא תכנון והבניה )בקשלתקנות האם בהת :ניםת הטלפולרשין ה לחיבור הבניהכנ 8.4  

  (.3.7.10 )ראה גם סעיף הכנה בלבד .אין (:אינטרנט/הלוויזי)טהבניין לרשת תקשורת  ורחיב 8.5  

 בודות שביצועם בפועל ע. ר הרכישהבמחי יםלולכ, וז, דרכי גישהומכים, ניק: כביש, מדרכה, קירות תמגרשב פיתוח כללי הגובל 8.6  

 החברה.ת שה ע"י הרשות המקומית אינם באחריויע  

  תר בניה(.טמונים או אחר לפי הי )מכלים .יש: אצירת אשפהל תקן/יםמ 8.7  

 .מקומיתהרשות ה ע"י: פינוי אשפה  

  

 תףרכוש משו .9

 :תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 תפים בתוכנית המכר.משוסומנו כ באם: יםותפמש מקומות חניה    9.1.1   

 יש.: (חלקית פתוחה עמודים,ו )קומת כניסה חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 ה.רי החלטת בחבלפ: ינם צמודים לדירותמחסנים שא 9.1.3   

 .: ישבקומת כניסה מבואה )לובי( 9.1.4   

 ש. י: מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 .כל בנייןב 1ר(: מספ) תחדרי מדרגו 9.1.6   

 .יןבכל בני 1: מספר מעליות: יש; ליותמע: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.מיתקנים על הגג:  החלק התפוס על ידי פחותל :משותףגג  9.1.8   

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

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 שאבות, חדר מ, ורמערכות סולאריות, משאבות סחר :גון( כשותפותמ ו/אות )פרטיות ניוערכות טכ: יש מגהג על מיתקנים 9.1.11  

 ין. דת על פי כל אחר שתדרוש רשות מוסמכ וכל מיתקןמאגר מים           

 .; יששטח ללא גינון .: ישפתוח בתחומי המגרשושטח  חצר 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף המפרט זה, כמפורט בפרקים אחרים ב: תףמשונם רכוש בית שהיל הם שוחלקים נוספי מיתקנים 9.1.13   

 ת המכר.בתוכניו   

 

 תף:ן להוציאם מהרכוש המשושאי (מיםיבאם קי) לק/יםח 9.2 

 , )מילוט(.י מדרגות/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 בקומת כניסה. לובי 9.2.4  

 קומתי. לובי 9.2.5  

 ג.על הג המשותפים() המיתקנים השוניםגישה מחדר מדרגות אל  9.2.6  

 גות אל חדר מכונות.דרמחדר מגישה  9.2.7  

 .תפים()משו מתי לחדר/ים טכני/יםואו מלובי ק גישה מחדר מדרגות 9.2.8  

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

 .ותעלימ 9.2.10  

 ם בדירות(.יש מרחבים מוגני -)אין .לטמק/ממ"ק  9.2.11  

 משותף. ושרה כרכע"י החביוגדרו ש ככל: חלק אחר 9.2.12  
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 ותףבית מש 9.3 

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

  ון המצויקנשל הת ל הבית מבטל או משנה הוראהעל הבית או שבדעתו להחיל עשחל התקנון משותף וית ם כבהמיועד להירש    

 ם:ניותו עניין; ואלה הענייא המכר פרטים על רף לחוזהצבמפרט או ל נויים להלן, חייב לכלוללעניין מן העניינים המ תמתייחסה    

 ש המשותף;הוצאת חלק מהרכו (1)    

 מוד לדירה;ף הצש המשותלק ברכוהח ו שלשיעור (2)   

 ;ויקשר אלויבים בותים המחירהשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובששיעור ה (3)   

 משותף;לטות בדבר ניהול הבית הסדרי קבלת הח (4)   

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

 תחייב שהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי ויים בסעיף  קטן )א( יראוההמנ ענייניםניין מהל עים עשלא מסר פרט מוכר )ב(  

 ותף. יין יחולו על הבית  המשון המצוי לגבי אותו עננקאות התשהור    

 

 תף הצמוד לדירה:יעורו של החלק ברכוש המשוש 9.4

 כל  של( לשטח 5זה פרק א' סעיף מכר במפרט  כמפורט ובהחיש הגדרתה ואופןח הדירה )כרוב ככל האפשר ליחס שבין שטק יהיה 

  ידי כל רשות  י שיידרש עלכפ ברישום הבית המשותף,או בכל פרט אחר הקשור  הביחס זתיקון  כפוף לכלב , זאתיחידות הדיור בבניין  

ים לדירה צמודשטחים החשבון הו בילקחהמשותף לא י בבית ברכושבחישוב חלקה של כל דירה כי , וכר רשאי לקבוע בתקנוןהממוסמכת. 

 (.6ה פרק א' סעיף )כהגדרתם במפרט ז

 

 :תול הבידבר ניההחלטות בת סדרי קבל 9.5

 .1969 -וק המקרקעין התשכ"טיהיה על פי הקבוע בח 

 

 :בים בקשר אליוויהמשותף ובשירותים המח ור ההשתתפות בהוצאות הביתעשי 9.6

 .כל דירההצמוד לתף המשוהחלק ברכוש  שיעורו של יהיה על פי 

של אחזקת  ברכיב ההוצאות הקבועות ין היחסלום חלקבתשויבו יחהמוכר ולא יעשה בהן שימוש בפועל רות שהחזקה בהן תהיה בידי די

מן פטור מתשלווש המשותף, אשר המוכר יהיה רכין צריכה בפועל ביחס לל מתשלום רכיב ההוצאות בגיבלבד, להבד הרכוש המשותף

 מור בתקנון המצוי.וע מזכויות ההצבעה שלהן כאלגר את מבלירות, וזאמוות הביחס לדיר

 

 ף(:ו שיוחזרו לרכוש המשותא/ותף )וכוש המשצאים מהרמוהחלקים ה 9.7

 כניות המצ"ב מסומנים בת שרותף השטחים הבאים אהמשמהרכוש  יוצאו, בהסכםזה  ןהאמור בעניימבלי לגרוע מ      

  .כם המכראו בהס/ר והמכ צוינים במפרטו/או מ      

 תה של החברה.עילפי קבהמשותף ות בבית ירמוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדקומות החניה שבתחום המגרש מ .א

ות משותף, באם גל)למעט חדר ע החברה של שבבית המשותף לפי קביעתה תוצמדו לדירויוצאו מהרכוש המשותף ויהמחסנים  .ב

 מועד רישום הבית המשותף.עד  א נמכרוואשר ל ותףהמש הוצאו מהרכושל השטחים שכוכן . קיים(

 לעיל(. 9.2.9 ףר בסעילק כאמו)למעט החת וגגו, מסתורי כביסה, גינות רפסותמ .ג

  .רכוש המשותףמוצא מה  )באם קיים( יםחדר השנא .ד

     ל על   או שתחוו/ החלהן עיר נוספת ייכניות בנבמגרש לפי התב"ע, ולפי כל תה שרו ו/או יאושרו לבנייכל זכויות הבניה אשר או .ה

 תיד. אשרו בען עיר שיייתידיות שייווצרו על פי תכניות בנהקרקע, וכן זכויות בניה ע

מוכרת ה שבבעלות והמחסנים לתא ים לדירות, יוצמדו החניותנת ו/או המחסותף לא יוצמדו כל החניול שבעת רישום הבית המשככ .ו

 כמפורט לעיל.

 

  ____________   ____________   ____________ 

 חתימת המוכר     ךתארי          חתימת הקונה         

 

 לנציגות הבית המשותף.ו לקונה שיועברום נוספים כימסמ נספח א'
 אזהרות.והערות כלליות  נספח ב'

 .טבלאות זיכוייםג'        חנספ
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 רותת בעלי הדיספים שיועברו לקונה ולנציגום נומסמכי – 'נספח א

 תי נפרד של המפרט:בל רפו כחלקצואלו יות כניתו 10.1  

 דירה.החיצוניות( של )כל חדר ומידות כלליות ל ידות שמכוללת ה 1:50 -מתכנית הדירה בקנה מידה לא קטן  10.1.1   

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

 בקומה.סימון הרכוש המשותף הכוללת  1:100 -ה לא קטן ממידית בקנה וסה טיפקומית תכנ 10.1.3   

 לת סימון הרכוש המשותף כולה 1:100 -מ תף בקנה מידה לא קטןרומות מפולשות; קומות מק כניסה/ת קומת תכניו 10.1.4   

 .1:200לקנה מידה  ילום מוקטןבצ ם; תכניות אלו ניתן לצרףצמדיושטחים דירתיים מו   

 .1:100 -ת גג בקנה מידה לא קטן מקומתכנית  10.1.5   

ת משותפ חצרן הכוללת סימו 1:250ה בלת היתר בניה בקנה מידלקקומית רשות המהוגשה לש תכנית המגרש כפי 10.1.6   

 גינות צמודות.ו

 

 בות על פילר לכל דין אםבהתר מסוש לרי הגימור, שית ולחומורכלכל המע ושימוש ראות תחזוקהו הות מסירת הדירה יינתנבע 10.2  

 ות בעניין:חוק המכר דיר   

 ל גימורם.ע הדירה ל רכיביחזוקת כלתפעולות שוטפות  )א(   

 ת מיזוג אוויר, ערכוממערכות בטיחות, ות שירות המותקנות בדירה לרבה תעת של מערכוה כוללת ותחזוקה מונתחזוק )ב(   

 ה.ות וכיוצא באלאלקטרומכנימערכות    

 אם נדרשות. ביקורות שוטפות ותקופתיות,ון רות ואפידית )ג(   

 ירת קשר.ליצמספר טלפון ספק ובות שמות יצרן/תקנים בדירה, לרכות המועריוד ומות של צות אחריודמפרט טכני ותע )ד(   

 

 מור של הגיוחומרי  ותהמערכשל קה והוראות תחזו תכנית (1) ה בבנייןנמסרת הדירה הראשונלו  מסור לרוכש דירה אשרהמוכר י 10.3  

 :ענייןבדירות  המכרוק ח פי למסור בהתאם לכל דין לרבות על הבניין שיש חובה  

 רם.יין על גימותחזוקת כל רכיבי הבנפעולות שוטפות ל )א(   

  וגת מיזרכומע יחות, מעליות,מערכות בט ירות המותקנות בבניין לרבותהשת זוקה מונעת של מערכותחזוקה כוללת ותח )ב(   

 באלה.וצא מערכות אלקטרו מכניות וכי יר,אוו   

 אם נדרשות. ת,קופתיוטפות ותורות שויקאפיון בתדירות ו )ג(   

 טלפון ליצירת קשר.ספר ת שמות יצרן/ ספק ומכות המותקנים במבנה, לרבומערת של ציוד וטכני ותעודות אחריו מפרט )ד(  

 מיליה.יפקסומספר  רבות מספר טלפוןח לת והפיתוכוהמער ין,בניהמתכננים של השימת צוות ר )ה(   

  רכות בטיחותחשמל ותקשורת, מעת, בד של אינסטלציה סניטריבלות ותפכות המש( למערAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 ור האמל רוכש הדירה תב ולפיה עף למסמכים האמורים הנחיה בכיצר המוכר מבנה ובפיתוח.ומערכות אלקטרומכניות ב   

 ה.ם מינויע בעלי הדירות )הראשונה שתמונה( מידיגות הזמנית או הקבועה של לנצור אותם מסל   

 

 

 החברה ראו לעיל, י 10.3בסעיף  כות וחומרי הגימור כמפורטמערתחזוקה של הו התוכניות והוראות לקבל לידי הראשוןהרוכש ב סר (1)  

 ת ו/או חב' ניהול )באם תפעל ים אחרים לרבות נציגות הביכש/זמן לרו כלסרם בת למויהחברה תהא רשאלעשות כן. כעמדה בחובתה       

 .בבניין(      
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 הערות כלליות ואזהרות –ב'  חנספ

 ולדירה הערות כלליות למבנה 

 

 .ירהלמבנה ולד ים, התאמות ותוספות הנכוניםשינוי בוצעו מכר דירות(,הבסיסי )כלשונו בצו  מפרטופס הבט .1

  .והתקן הישראלי רישות תקנות התכנון והבניהי דיהיו לפ ותהמלאכצרים ומוכל ה .2

 נותאנט מיתקני: 799 י"ת, אליישר ןתק לפי, ובההח שידורי לקליטת ותלאנטנ יותקן מיתקן נייןבב 2010.-ע"תש( 3' מס) 'קת לאנטנות מיתקן .3

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

 שבכל מבטיחה אחר דרהס קיים םא החובה שידורי לקליטת לאנטנות יתקןמ התקנת ור את החברה מחובתלפט ת רשאיתמיהמקו הוועדה

 .תשלום אבל חובה שידורי קלוטל ניתן יהיה דירה

 
 יםומה האטי התקרטחמרתף, שש ם מעל תקרתחניה של הבניין ממוקמימסעה/שטחי  ששטחי גינון ו/או הוסבר לו וידוע לושמצהיר קונה ה .4

כדי לגרום לשינוי  ןעולות כגון אלה, שיש בהאו פ/ומערכות או התקנת ו/לות שתילה ו/או הריסה ו/או בנייה הינזק ו/או להיפגע עקב פעום לעלולי

 או כדומה.  המרתף ו/או פגיעה באיטוםכיביה, כגון שינוי ניקוז על מרבמצב התקרה 

 יה מטעם המוכר. החצר כולה או חלקהשייקבע ע"י מהנדס האינסטלצום במיקקוז נייוב ווחות בש טית תהינהשבחצר הפר הקונה מודע לכך .5

טום המרתף וכן ונה להקפיד שלא לפגוע באיעל הקו/או אחר.  ס"מ טוף ו/או פרלייט 30מק המילוי המינימלי ה. עוימרתף חנמצאת מעל נ

ת צמחיה , לרבות אך לא רק, אי שתילמורפרטית כאה בחצר עוברותר אם יש( אשהמשותפות )ונה לאפשר תיקונים במערכות ייב הקמתח

 .קינון חרקיםניעת מל קופתיע ריסוס תצובעלת שורשים חודרניים ובי

מים, ייתכן מעבר מערכות כמו כן  המכר. מסומנים בתוכניות בטחון וכו'(, אינם בהכרח קירותות נושאים, הבנין )עמודים, קיר מערכת שלד .6

נה, כי ע לקודהו דמת.מוק בדיקהב שינוי )הריסה, פתיחה, וכו'(, מחיילכן כל ת, קירות ומחיצות. צפותקרות, רב וכו' רת, גזשוחשמל, תק ביוב,

טים של מערכות הבניין האלמנ ן בתכניות, של כלל, כמסומן או בשונה מהמסומשונה נים ובמיקוםו אופקית, בגבהים שותועבר אנכית ו/א

ת רהיוב, מנב מל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחותנרת מים, צנרת חשצד כגון: ועו, תעלות רתת, צנמשותפון רכות שאינפות ושל מעהמשות

, בורייםשותפים ובשטחים צית, בחניה פרטית, בשטחים מוחצרו, המחסנים, קשורת וכדומה, בדירהר, קווי חשמל, טלפון, תאוורוומ.א. 

בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת  כניים. מערכות כאמור יכוסוהט היועצים טתי החלות, לפניצויין בתכלמסומן/ למבקירות ובתקרות הכל מעבר 

 בהן הן עוברות.החלל  או גובהת צורת ו/א וישנו

רזל( מינרלים )בוכן התחמצנות  ,"עיניים" ם,, גידיבדלי מרקם, גווןה תכנו תופעות טבעיות כגון:יים, ובכפוף לתקנעית, בריצוף וחיפוי באבן טב .7

 ללי המקצוע.בכפוף לדרישות התקינה ולכ הכל י חלודהמומים דת בכתוטאהמתב

ם לא יבוצע קיטום פינות יפוליירות ו/או שבחיפוי ק. ישראלייםא פחות מהנדרש בתקנים הלידות מוגות( בווחים )פמר בחיפוי ובריצוף יעשו .8

 .גרונגים()

 תוחות או סגורות.פ , באריזותיםרעיל ים אוריפם ריחות חרים הפולטילאחסן במחסנים דירתיים חומ ר חמורחל איסו .9

 נה.ורה לקימסרה הדו בטרם נטעמעבודות בדירה ע"י הקונה או מי מ ויבוצעלא  .10

לכלים אלו כאמור  ימלייםהמינ מרווחי הגישהלפגוע במידות הנדרשות וב עלולהבלת החזקה, לאחר קם ע"י הקונה החלפת כלים סניטריי .11

 יה אחראית לחריגה ממידות אלו.ספק יודגש כי, החברה לא תהת . למניע3 לקח 1205ת"י וב י תברואה(ת למתקנראובהל"ת )הו

בניין. ת ואוורור, המשרתים כלל הי צנרקורות ומעבריו תקרות מונמכות, יכול שיה ו ע"י הדייריםשרכשי ,קיימים()ככל ש םסניבמח .12

 .בלבד רד למחסניםונפ ים תעשה  מהרכוש המשותףלמחסנ הזנת החשמל

לא אך  העצור הפרעלולים ליו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ' מיזוג האוויר באם יותקנוויחם החמים מידוד השל  מםקומי  .13

 .פחות מן הקבוע במפרט

( Aמת הרעש שלהם לא תעלה על )בוי שרמוש רק ביחידות עיאוויר ע"י הקונה, יעשה שיזוג הו מערכות מיבאם יסופקו ויותקנ .14

dB60לפי   . ן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים, וכבו היחידה ממוקמת מקוםבם ת אויר חיטוח פלמ' ממפ 1.5רחק של , במ

 .סטיקההאקו ץיות יועהנח

הקונה וזאת על מנת  לרשות ת מעת העמדת הדירהפחות בשלוש השנים הראשונוכוף לגן, באופן תהמו יש לאוורר המרחבחשוב להדגיש כי  .15

 .ןקירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגהמופק מבטן האדמה והנמצא ב(, טים )חצץרגבאג אלהימצ ולון אשר עלידי גז ראדלסלק שר

רום לצורך מעבר לל הדיירים בקומה בעתות חאת כ ני אשר ישמשלון/ דלת חילוץ חיצול קומה בבניין, ימוקם חות בכרחת מהדייתכן ובא .16

חירום יאפשר את רג קבוע בפתח זה, וכי בעת סו לא ייקבעי ייב כץ, מתחלודלת החי /ממוקם חלוןהקונה, אשר בדירה אותה רכש ילוט. ומ

 לוץ.דלת החי /וןהמעבר בדירה אל חל
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גינות, גון: יים, כיעברו בשטחים פרט ת כלל הדיירים במבנה ואשרתות אאחרות המשר ב או צנרת או מערכותנה, כי יתכנו שוחות ביוע לקודהו .17

 טת מתכנני ויועצי הפרויקט.החלעו עפ"י קבומן ין ומיקפררטיות, מסומרפסות פ חניות, מחסנים,

השייכים לכלל ורת, כן פתחי ביקביוב, ניקוז וכד'( ועוברות צנרות )מים, ן ו, יתכהאו החניאו המחסן , דירהה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, .18

  .שתמע מכךהמל כל יין, עענפול לפי התחזוקה וטילאפשר גישה לצורך  מחויבנה ם. הקוווים חלקים משותפיהבניין, ומה

ן שטח המגרש, בהתאם ימוקמו במגרש ועל חשבו וכד'( ז, ביוב, טל"כ, גזקושוחות של מערכות השונות )חשמל, בפילרים )גומחות( עירוניים  .19

 יאושרו ע"י הרשויות.תוח שלתכניות הפי

 ועדה המקומית לתכנון ובניה, הול במבנהפעוכר לע"י המה הגז שנבחרישור חברת אבתכנון והרכזי יהיה על פי ת גז מי גז לאספק/ם צוברמיקו .20

 .ומשרד העבודה

 שקיעות בריצוף זה.רום ל" עלולים לגבאריחי "אבן משתלבת לו דרכי נסיעה המרוצפיםואפי ם, מעבריעל שביליםם ברכבים כבדינסיעה  .21

רוע מכמות מקומות החניה לג הכל מבליו ויות,ור הרשישון ו/או אלצרכי התכנניה בפרויקט ומיקומם בהתאם מות החשינויים במספר מקויתכנו  .22

 לולה בממכר.הכ

 .עייםמ(, למרתפי חניה תת קרק)גפ" יפחמימנ ונעים בגזהמאסורה הכניסה לרכבים  .23

 ף/ים.חים פרטיים או משותפים במרתבשט (,בגז פחמימני )גפ"מאו לאחסן כל מתקן המופעל ין ו/ר חמור להתקבנוסף חל איסו .24

ון, התכנ ילאילוצ בהתאםים, פיושינויים בתהליך רישום וחלוקה סו אינם סופיים וייתכנו סטיותם, ם הצמודיקיוהחל פיתוח,ה ות המגרש,גבול .25

 שויות.הר הביצוע ולדרישות

ירה כבר פים מסעיפי המפרט המאפשר בחאו סעיהבניה כך שסעיף ו/ת החוזה עם הרוכש התקדמה חתימ במידה וטרם למען הסר ספק .26

ות כו/או ז או דרישה/ו יקול דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענהוך אחת האפשרויות בהתאם לשמת בלן יבחרהקירה. פשר בחתאשלם, לא תהו

 ירת הקבלן.ירה או החלפה בעקבות בחבח

 תגברנה [, 8.12.2016 - 10ן מהדורה למשתכ ]מפרט מחייב מחיר 1ת המפרט להוראות נספח ג'הוראוסתירה בין  במקרה של
 .יןלכל דבכפוף , אות הנספחהור

 

 ראות"( לבין המפרט לעיל"ההו :ז )להלןו/או המכר תהקוגנטיו הדיןהוראות החוזה ו/או  במקרה של סתירה בין הוראותן, כמו כ-
  תגברנה ההוראות.

 
__________  __________ 
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  זיכויים טבלאות –' גנספח 

 

 יםיטבלאות זיכוריכוז 

 
 

 חדותהערות מיו

  08.12.2016  - 10והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה  פרט המחייב של משרד הבינויבמהנדרשים  רקאך ו הינם אלו זיכויים ריכוז .1

 . כוללים מע"מ להלןקובים נרים היהמח .2

 

 

 : מקרא

 חידה. י -יח'

 מרובע. מטר  -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 שחור+ עבודה.  + חומרחומר לבן -קומפלט

 אחד בודד. פריט  -פריט

 

 

 גין זיכוי בלבדב מחיר - צהרחטבח, נות מארונושא: 
 

סעיף 
ט במפר

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
יכוי ר זמחי
 ' בש"חליח

 "כהס מותכ

3.3.1 
משטח  ,ארון תחתוןכולל ) רונות המטבחלכלל אזיכוי 

לפי  (,ברז מטבח, חיפוי מטבח מטבח,עבודה, כיור 
 התיאור שבמפרט המכר.

  --- 1,000 מ"א ומפלטק

3.3.3 
לפי . כולל כיור אינטגרלי(, ליכלחדר רחצה )ברחצה ארון 

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

 
 

 בלבדמחיר בגין זיכוי  -בועות שרברבות ואביזריםנושא: ק
 

 
 
 
 
 
 

 הערות:

 סעיף
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 ח' בש"ח לי
 סה"כ כמות

   200 טפרי פלטקומ .ת(יה ומקלחיור, אמבט)כ למיםללת סו 3.6
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 ללים זיכוי פריט+ התקנה.כל המחירים כו  .1
 ן זיכויים/חיוביםייר בגחמ -שורתשמל/ תק: חנושא

 
 סעיף

במפרט 
 המכר

 תיאור
 ומר/ח

 עבודה
 יח'

מחיר ליח' 
 בש"ח 

 כסה" כמות

3.7 
 

   72 פריט קומפלט זיכוי –תקרה  קיר/ נקודת מאור

3.7 
 

   125 פריט ומפלטק זיכוי –ר מאובית תקע 

3.7 
 

   75 פריט טקומפל נקודת טלפון 

 
 

 :רתמל/תקשוהחשלטבלאות ות הער
 כר.(, במפרט המ5)טבלה  3.7ת כלליות לאחר סעיף וה הערא.ר1
 צוע.ם לזיכויים לפני בימתייחסי חשמל/תקשורת ירוןהמח . מחיר2
 

 

 
 
 

  ____________   ____________   ____________ 
 מת המוכרחתי                   ריךתא        ההקונ מתחתי    


