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 058561085ח.פ.  מבע" אחים פרץפרץ בוני הנגב 
 
 

 18.04.2021ון: עדכיך תאר

 שבעבאר  – שכונת הפארק שם האתר:

  
 גן ,חדרים 4 מס' חדרים:

  
 *G,G :דגםדירות מ

  
 קרקע :מס' קומה

  
 1,16,31,46,61 :)זמני( דירה מס'

  
 C/1,C1/2,D1/3,D/4,D1/5 :'מס בניין/מדגם  בניין

  
 151 :'מס מגרש
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

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

 ר הדירה.ואית  :4סעיף               
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

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

 תכנן הבנייה.ריכל מפרטי אד  :8 ףיעס              
 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) רמוהג בנייןהרי 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.מתקן לתליית כביס  :3.4 יףסע
 דלתות, חלונות ותריסים. ימתרש ,(3)טבלה   :3.5 ףיסע        

 (.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         

 (.4.1-4.9ירור/חימום בדירה )מתקני ק  :4יף עס
 .(5.1-5.3במחסן ) ובטיחות בדירה, בוי אשסידורי כי  :5 ףסעי

 .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)י אש וכיבסידורים ל  :7.2יף סע  
 חניה.  תפיץ במרולאוורור מא  :7.3 יףסע  
 מערכת מזוג אויר מרכזית.  :7.4סעיף   
 : מערכת מיזוג אויר בחדר/ים לשימוש הדיירים.7.5סעיף   
 דואר. תיבות  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

 (.8.1-8.7ת )המבנה למערכות תשתיחיבור   :8 סעיף
 .שותףרכוש מ  :9 יףעס

 (.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   
 ירה.ד לדהצמושיעורו של החלק ברכוש המשותף   :9.4סעיף   
 הבית.  הולני רבדב לטותחהלת סדרי קב : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6 סעיף  
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 מסמכים נוספים שיועברו לקונה ולנציגות הבית המשותף. נספח א'
 .זהרותואליות ת כלהערו נספח ב'

 .ייםות זיכובלאנספח ג'   ט
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  גן - חדרים 4,  __ מס' חדרים:/מדגםדירה  באר שבע -שכונת הפארק ר:שם האת

 __ דירה מס':  

 קרקע :מס' קומה  

 __ מס':מחסן   

 __ מס': חניה  

 __ :'מס בניין/מדגם  בניין  

 151 מגרש מס':  
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – דהתשל"ר )דירות(, ק המכחו לפי

 2015-ה"עשתה וןתיק, ו2008  –יקון התשס"ח )ת

 ים שונים(יזיכוובים ובעניין חי

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                            ת.ז      לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.
 

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

  .151 מגרש:  .(חלק) 1 חלקות מס': .38464 :מס'גוש  1.1   

 .605-0225284 :םוקמב החלה ניתהתכ 1.2   

 

 : רשות מקרקעי ישראל.קרקעכויות בעל הז .2  

 : חכירה.הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 : רשות מקרקעי ישראל.שם המחכיר 2.1    

  : תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 (""הדירההלן )ל :____בבנין מס'  ____,בקומה מס'  _,___ מס' דירה .3 

 

ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(,  -שינה, מרחב מוגן דירתי )להלן  חדרשינה הורים,  אוכל, חדרנת ופיבח מט ,דר דיורח ה,יסנכ :הרידב .4

 (דיוראה מחדר יצי) בה מרוצפתחרשירות,  רפסתפרוזדור, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(, שרותי אורחים, מ

 ר(.צהחי )גישה ממחסן דירת ,וחצר
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   השטח הדיר .5 

 :י כללים אלהפושב לוהמח ,ר___ מ" :הוא הריהד שטח    

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

  –זה לעניין      

 משותף  ין שטחנה לביב ,ת השמשרפסין מבהדירה לבין  ותלרב ,לה ה שמחוצהה לבין מקיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ"    (1)     

 דירה או תוכנית אחרת. ה לביןבקומה או בינ     

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

 י.ופיאת הח ללור יכיפני הקי אבן ם חיפועבקיר ימור; בלא ג פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ" (2)     

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה לגבי טח הש ורטית יחושב ויפסב מפלירה רדב (ב)     

 אופקיים; המשטחים המשופעים והההיטל האופקי של כל ד לפי חת בלבא םב פעשטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחוש (ג)      

 ת.רגוהמדלך מה ו עולהממנס  שלח יצורף למפטהש      

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

 )בקשה להיתר(. והבניה  ןתכנותקנות ה –)להלן  1970      

  הדירה. ל בשטחכלו נואיש, וב' חלקב 9.4 : ראה סעיףהד לדירוהמשותף הצמ שיעורו של החלק ברכוש (ה)     

 

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

 אין. :(1)פסת שמש בשטחרמ 6.1   

 חניה: 6.2   

  ,____ :'מס הורמקיה נח -   

 : ___,'סורה מלא מקחניה  -   

 (;המוצמדת חניההקום סימון מ ה עםניחהכנית שטחי )יש לצרף ת     

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

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.4   

 ן.יא: טחשבדירה ד למוצמגג  6.5    

 םלרבות שבילי צמדתהמו חצרה תכנית )ראה ___ מ"ר חר'(;ות ואמרוצפות /רחבהלים ולרבות שבי טחבשירה מוצמדת לד רצח 6.6    

 ר'(;מרוצפות ואחות חבה/ור

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

 הדירה(. פתס רצממפל הכמוניה התתור המסת תכן ומפלס רצפ)יכמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 שטחים:חישובי ההערות ל     

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

 הגובלים  הדירה קירות לשניים וצהחי יהםפנל המרפסת ועל הבנויים שים על פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים העובר    

 סת.רפבמ    

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

 על  עלהשפי ידבה כש יש להוהן מחוצה  הקרקע למיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחות ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום    

 .מששהמרפסת ל פתשיח    

 

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר סא בין קירות המחח הכלוט, הוא השל מחסןו ששטח .2   

 ואו.במלר יכלל שטח הקייהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רק השטח שמתחת למחצית הרוחב של  אחרת ייכלל    

 

 ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביח תיאורטי ספת שטוץ של המרתף בתהחו ין קירותב כלואה, הוא השטח ל מרתףשטחו ש .3    

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

 .ובמלוא ריח הקשט ללייכשטח משותף גובל ב    
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 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יסטתותר  ;התומכים בהיקפהות קירשטח הת , אללכו חצרל ה ששטח .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 סטיות קבילות: .7  

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

  ייה גדולה טחה של חצר תותר סטניין שעשה; ואולם לטח למעובין הש 6-ו 5 םפורט בסעיפישטח כמבין  2%של עד  ורשיעה בייסט )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 לא ש אור זה ובתנאיאי התאמה מתי ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד     

 לעיל. 6-ו ,5פים ימפורטים בסעצר(, השטח ח עטלמים )רה ושטחים אחח הדירמשט 2% לו עלעי    

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

 .(ותארונ ,תשרברבו ותועבק ,יםתריס דלתות,, חלונות, אריחים)אביזרים קרי:    

   

 )ורה ברוכיס( ן בע"מא.ד כה "(:האדריכל"להלן ") להיתר שההבק ךשם עור .8

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 
 

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

 08-6490730 :טלפון 

        
 שבע , באר31"ר שז 'דש :תבכתו 08-6490943 : פקס

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.

 

 תא ושנבבניין, בתנאי שלא י וחלקים אחרים חרותהמוכר רשאי להכניס שינויים בחלוקה פנימית של דירות א    * 

 .תףוהמשוש ברכ שטחים או יןהבני תחזי   

 .הבניה מועד קבלת היתרלות, התקפים תקנוה אלירהתקן היש י דרישותיהיו לפ ותמלאכהכל המוצרים ו * 

     

 

 תיאור הבניין .1

 

שותפת מ רתףים קומת מבמגרש אחד והכוללהנמצאים  (1-11)בניינים  בניינים 11בנין מגורים רב משפחתי אחד מתוך   1.1  

  .(2,3,4 נייניםמתחת לב )למעטים ינת הבניתח

    ה. הבניינים ירשמו כבית משותף אחד רב אגפי. או בשלבים לפי החלטת החברמקביל בהבניינים יבנו                          

 

 ; מגוריםל תורדי H,1H: 10 םדגמ 6,11 ניםבבניידירות למגורים;  C,1C,D,1D: 15 מדגם 1,2,3,4,5 םניבבניי    1.2              

 דירות למגורים;  F,1F: 11 מדגם 8,9 ניםיבבניורים; רות למגיד G,1G: 9 מדגם 7,10 ניםבבניי

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(ותבניין דירבכל 

 

 ם,רימגוחדר או מערכת חדרים שנועדו ל -דירה""נאמר,  "תוגדרה" 1סעיף  4197 - דהתשל" (דירות)ק מכר חו לפי  )*( 

 או לכל צורך אחר. לעסק,     
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 המכל קועודה של ניין וייבב ט הקומותפירו – 1טבלה מס'  1.3 

 

 

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

 כינוי או תיאור
 קומה

מתחת/מעל  ותקומ

 הכניסה למפלס קומת

 (ד)ין לבני תהקובע

ות דיר מספר

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 קומת מרתף
 

1- --- 

 אות,חניות, מיסעות, מעברים, מבו כללי:

דר חמים ו גרת, מאחדרי מדרגו ,תמעליו

כניות לפי מערכות טים ומתקנ משאבות,

 דרישת המתכננים והרשויות.

 

 ות שונות הממוקמותכערומיתכן 

ים מוכם סי/ייןגם בנ בבניין ישרתו

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 וישרתו הבניין. 

המתקנים ל י שמיקומם הסופ

יקבע ות שונבקומות הוהמערכות 

 .םהחלטת המתכננילפי 

 

 

 יןיבנ, בכל C ,1C מדגם 1,2 םניבניי

 כינוי או תיאור
 קומה

חת/מעל קומות מת

 היסכנמפלס קומת הל

 ()דהקובעת לבניין 

מספר דירות 

 קומהב
 הערות שימושה סוג

 3 קרקע קומת הכניסה לבניין

)לובי(, ה ניסמגורים )דירות גן(, מבואת כ

רכות ים ומעתקנ, מותדר מדרגת, חמעלי

 ויות.והרש םיננהמתכ רישתדטכניות לפי 

כניסה לבניין גם מתוך  1לבניין 

  .המרתף

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 תחניו ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,ברים, מע, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,(ריםב)צו זת גרכמע

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 עניין(.)לבניין/ים לפי ה

 1-3 מגוריםקומות 
3 

 ומה(ל ק)בכ

דר ה קומתית, מעליות, חואמבמגורים, 

רכות טכניות לפי ומע םמתקני, רגותדמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 2 4 קומת מגורים

חדר יות, ה קומתית, מעלואמבמגורים, 

פי יות לת טכנוכרומע קניםת, מותדרגמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 ם עליונהמגוריקומת 
 1 5 פנטהאוז()

מעלית, חדר  מבואה קומתית,, ריםמגו

לפי ות ינות טכמערכו םיתקנ, מדרגותמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

ם מתקנייות, ות סולאררכמעחדר מדרגות, 

לפי  יות(,פרט /תופשותמות )יטכנת רכוומע

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 קומות  הכלסך 
 --- --- --- 6 ריםלמגו

 סך הכל קומות 
 7 1ניין בב

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

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

 אורכינוי או תי
 מהוק

 לת/מעחמת ותקומ

 הכניסה ס קומתלפלמ

 )ד(לבניין הקובעת 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 עקרק כניסה לבנייןת הקומ

 לובי(,) (, מבואת כניסהרות גןם )דימגורי

, מתקנים ומערכות חדר מדרגות ,תימעל

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

ם ג בנייןכניסה ל( 5)בנין  1Dלבניין 

 .ףתהמר ךומת

 –)מועדון ר לרווחת הדיירים דח

 רתיש, 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  .את כלל הדיירים במתחם(

 חניות ,חניות :ליהכל חויתבפ

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,מערכת גז )צוברים(

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 לבניין/ים לפי העניין(.)

 1-3 ת מגוריםמווק
3 

 (מה)בכל קו

, חדר תית, מעליומתמבואה ק ,םיורמג

י לפ ותני, מתקנים ומערכות טכמדרגות

 והרשויות. תכנניםשת המדרי

--- 

 2 4 וריםגמ מתקו

ת, חדר מבואה קומתית, מעלימגורים, 

יות לפי , מתקנים ומערכות טכנמדרגות

 .תים והרשויודרישת המתכננ

--- 

 הקומת מגורים עליונ
 1 5 )פנטהאוז(

חדר  , מעלית,יתומתבואה קמ מגורים,

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 ת.הרשויוננים ותכהמת דריש

--- 

 גג עליון
 --- --- ראשי()

מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ר חד

יות(, לפי ומערכות טכניות )משותפות/ פרט

 ות.ידרישת המתכננים והרשו

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 ריםגומל

  מותהכל קו ךס
 6 3 בבניין

 .הראשי(במניין הקומות לא נכלל הגג העליון )
 מות סך הכל קו
 7 5 בבניין

  

 

 

 

 

 

  יןיבכל בנ, H ,1H םגדמ 6,11 יםנבניי 

 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /מתחת קומות

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

רות ימספר ד

 בקומה
 תוהער סוג השימוש

 1 קעקר יןה לבניסיקומת הכנ

בואת כניסה )לובי(, דירות גן(, מים )מגור

 דייריםן דוועמ ,מעלית, חדר מדרגות

 מערכותו נים, מתק(ניםייכל הבינ)משותף ל

 יות.ת המתכננים והרשוטכניות לפי דריש

 .גם מתוך המרתף ןכניסה לבניי

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל  זה, יניםהנמצא בבני

  הדיירים במתחם(.

 חניות ,חניות :ליהכל חויתבפ

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,ם(ריבות גז )צרכמע

 ומחזורמונה שפה טירת אצאל

 .)לבניין/ים לפי העניין(

 1-4 קומות מגורים
2 

 )בכל קומה(

ר ת, חדקומתית, מעלי הואמבים, ורמג

ות לפי ת טכניוכמערנים וק, מתגותמדר

 .ותויוהרש דרישת המתכננים

--- 

 ליונהם עמגורי מתקו
 1 5 )פנטהאוז(

 רמעלית, חדמבואה קומתית, מגורים, 

ת לפי יוכנומערכות ט , מתקניםגותרמד

 תכננים והרשויות.דרישת המ

--- 
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 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /מתחת קומות

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

רות ימספר ד

 בקומה
 תוהער סוג השימוש

 גג עליון
 --- --- י(אש)ר

ת סולאריות, מתקנים וכרעמרגות, חדר מד

ות(, לפי טיפר /תותפות )משוומערכות טכני

 ות.וירשרישת המתכננים והד

--- 

 ת קומו הכלסך 
 --- --- --- 6 למגורים

 סך הכל קומות 
 י(.ון )הראשלל הגג העליכקומות לא נה יןינבמ 7 יןניבב

  

  יןיבכל בנ, G ,1G מדגם 7,10 ניםייבנ 

 יאורכינוי או ת
 קומה

ת/מעל חמתת קומו

 ניסהלס קומת הכלמפ

 (ד)ן לבניי הקובעת

 דירותמספר 

 בקומה
 ותהער סוג השימוש

 2 קרקע לבניין היסכנקומת ה

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

ים , מתקנן, מחסמדרגות רדח ת,לימע

דרישת המתכננים ות טכניות לפי מערכו

 והרשויות.

ם מתוך ין גלבנינוספת כניסה יש 

  .תףהמר

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 חניות ,חניות :ליהכל חויתבפ

 ,ברים, מעותעסמי ,ועיםנאופ

 םימתקנ ,ם(מערכת גז )צוברי

 ומחזורמונה שפה טאצירת אל

 )לבניין/ים לפי העניין(.

 1-3 יםמות מגורוק
2 

 בכל קומה()

ת, חדר מבואה קומתית, מעלי, םמגורי

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,מדרגות

 המתכננים והרשויות. דרישת

--- 

 הליונם עמגורי מתקו
 1 4 )פנטהאוז(

, מעלית, חדר קומתיתמבואה  ,ריםמגו

יות לפי ים ומערכות טכנתקנ, מרגותמד

 המתכננים והרשויות.דרישת 

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

אריות, מתקנים מערכות סול ,חדר מדרגות

כניות )משותפות/ פרטיות(, לפי ומערכות ט

 .שת המתכננים והרשויותדרי

--- 

 ת קומו הכלסך 
 --- --- --- 5 ריםוגמל

 ומות כל קה ךס
 הראשי(.ון )העלילא נכלל הגג  תהקומו במניין 6 בבניין

 

 

 

  יןיבכל בנ, F ,1F םמדג 8,9 בניינים

 תיאור וכינוי א
 קומה

חת/מעל ת מתוקומ

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 הבקומ
 הערות סוג השימוש

 2 עקרק בנייןה לסיכנה קומת

)לובי(,  כניסה תאמבו גן(, ירותים )דורמג

ים , מתקנ, מחסןותמדרגמעלית, חדר 

כניות לפי דרישת המתכננים רכות טומע

 והרשויות.

ניין גם מתוך בלנוספת ה יסנכיש 

 .תףרהמ

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 חניות ,תיוחנ :ליכלה חותבפי

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,מערכת גז )צוברים(

 ה ומחזורשפה טמונת איראצל

 .ין(העני יין/ים לפבני)ל

 1-4 יםמגור קומות
2 

 ה(קומ )בכל

ת, חדר מבואה קומתית, מעלימגורים, 

פי , מתקנים ומערכות טכניות למדרגות

 והרשויות.נים נכשת המתדרי

--- 



 

 

 

 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 32  ךמתו 9 'מע 18.04.2021תאריך:  / *G,G/ דירה מדגם  גן ,םחדרי 4 / 151מגרש  ן /שתככר למט מרמפ/  באר שבע -ארקהפ כונתב / שנגהפרץ בוני  /ניהת הבמסד לאיכו

 

 תיאור וכינוי א
 קומה

חת/מעל ת מתוקומ

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 הבקומ
 הערות סוג השימוש

 נהרים עליוגומ תקומ
 1 5 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר ם, מגורי

לפי  יותות טכנרכמע, מתקנים ותמדרגו

 .שויותרההמתכננים ודרישת 

--- 

 ליוןגג ע
 --- --- )ראשי(

רגות, מערכות סולאריות, מתקנים מד חדר

י לפ ומערכות טכניות )משותפות/ פרטיות(,

 .ם והרשויותכנניתמרישת הד

--- 

  קומות הכל ךס
 --- --- --- 6 למגורים

 סך הכל קומות 
 הראשי(.)ג העליון הגל כלומות לא נבמניין הק 7 בבניין

  :והבהרות תוהער

 ה לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניקובעת זו מהכניסות היא הכניסה הילבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרש שיקרה מב (א)

 יתר([. ה לה)בקש  

 מתן שרות  רפשלא או מם,ות מיקשנוואף לם או ייעוד וסיף או לבטל מתקניםם להינהמתכנ או הנחיות הי שיקול דעתלפת ה זכאיהחבר (ב)

אך זכויות הרוכש לא  מותקנות רכות אלוארונות ו/או גומחות בהם מע חדרים ו/אוהקצאת לרבות  ,כיםסמובנים למגם  םבאמצעות

 .התפגענ

 ת למקובה יטהשאו ב/' ווכו ים, א', ב'..: קרקע, בינילהשתנות כגון יוהקומות בפועל עש נלי. כינוימינוהינו  פרטמב תכינוי מס' הקומו (ג)

 .'... וכו0,1,2ן וכג מעליותהבחב'   

 

 )ראשיים( יםחדרי מדרגות משותפ 1.4  

 מפלס הגג. ל עדיים( ום קאב) מת מרתףממפלס קומקורה  :אפיון כל חדר מדרגות; 1 ל בנייןהמדרגות בכמספר חדרי     

 : אין. ספיםונחדרי מדרגות    

 תחנות;  7 :1,5,6,8,9,11ם נינייבב :תחנות לכל מעליתר הפמס; 1: יןיכל בנת במספר המעליויש;  מעליות: 1.5  

 תחנות. 6 :2,3,4,7,10בבניינים 

 : אין.)*(בתפיקוד שמנגנון  .6: ל מעלית בכל בנייןלכ םיוסעפר נמס   

 .ןיא מר:שו דתעמ 1.6  

 ו/או  יןהבני ירידי ותגינצ ו תקבע ע"יפעלת, שהפיקוד שבת נגנוןת ממעלית בעלכוונה במובהר כי ה –"מעלית שבת"   )*(                      

 .1969-"טתשכ ןמקרקעיז' בחוק  ה 59בהתאם לסעיף  חב' הניהול        

 

 :)בכל בניין( דות גמרחומרי הבניין ועבו .2

 .תו משולבועשת ו/או/או מת רגילה: שיטת הבניה; לפי תכנית מהנדס השלד ניין:הבשלד          2.1

 ; השלד סמהנד יישוב: לפי חעובי .םו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים/טרומיי מזויןון טב ר:מוח: ת קומת קרקערתקו פהרצ          2.2

  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  וסטי:אקבידוד  .1045 'סל מלפי תקן ישרא :תרמי בידוד                 

   .ההחלק תהישראלי למניעתקן ות התאם לדרישלקה בההח גדמגורים יהיה נריצוף בניין ה  

  .1045מס'  אלישרי לפי תקן :בידוד תרמי; השלד נדסי מהבוחיש לפי עובי: .: בטון מזויןחומר :רצפה ותקרה קומתית         2.3

  .1חלק  1004אלי מס' קן ישרת לפי טי:סאקו דודבי   

  .לדהש מהנדס ישוביח לפי עובי:. ן,מבטושים נטים מתועאו אלמן, : בטון מזויחומר גגות הבניין:          2.4

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

 בדופן פנימית של קיר  ועש,מתכלול ם מבא .הלירג מתועשת בשילוב חוץ: קירות 2.5

 .1045מס'  אליישר קןי תפל :ימרבידוד תהמהנדס. ן תכנו: לפי ביוע .אי ק תאו בלו קי בטון,החוץ ובצד הפונה לדירות, בלו

 הישראלי. התקניםמכון  יו בעלי "תו תקן  ירוק" שלם יהינות פצבעי תקרות וקיר :בשיטה                 

 ת חוץ:וקיר רומגי 2.6

 יה.נבתנאים בהיתר הפי הכל לקרמיקה. הוגמאת ח דו/או חיפוי קשי .אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי ציפוי,/חיפוי 2.6.1 

 ; יההבנ רתבהי לפי התנאים משולב עם חיפויים אחרים שכבות( 2: טיח )ץחו טיח 2.6.2 

 שות המקומית.ים בתאום עם הרויהציפוקת וחל ןוו, גלשנות סוגיהיה רשאי : האדריכל חיפוי אחר 2.6.3 
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 לפי  ,ולבשמ אוו/או בלוק תאי /וון לוקי בטב און ו/יזומ : בטוןחומר: תקירות הפרדה בין הדירו 2.7

 . 1חלק 1004י הנדרש על פי ת"י קוסטאהדוד השלד והיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבי מהנדס נחיותה  

 .ל: בטון ו/או בלוק ו/או משולב, גובה לפי תכנון האדריכובהוגחומר : (שיש לככת )מרפסוקיר הפרדה בין  

 

 ראשי: גותמדרחדר  2.8

 רגותדמרי ה, הבידוד האקוסטי לחדלפי חישובי המהנדס עובי:משולב.  אוי או בנו ןמזוי ן: בטוחומר: טפתמע רותיק 2.8.1 

 דין. והמעלית יבוצע על פי הוראות כל

קן ת"תו  בעל, ם+ צבע אקריליחיפוי בשיפולי בצבע אקרילי עד תקרה גימור, שכבות(,  2) יח: טחומר :יםנפ תירוגימור ק 2.8.2 

 ן התקנים.מכו מטעםירוק" 

 נים. התק ןום מכירוק" מטע בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחחומר: מור תקרהיג. תקרה: הלגוב דע  

גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות ו סורה אנ מאבןו ייה רגות בניין המגוריםדמ: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

הכל גד החלקה, כנ סיםמחוספ םופסי םרגות והפודסטיהמד אורךתואמים ל יפוליםת שרלבנטיים, ובעלוהתקנים ה

 . 2279בהתאם לת"י 

 .1142בהתאם לת"י , ו משולב )לרבות מאחז יד(ו בנוי אכת אתמ: ידמאחז  /מעקה 2.8.4 

   באמצעות חדר המדרגות.: י(אש)ר גגל העלי 2.8.5 

 : תדורים לדירורוזופ קומתיתמבואה )לובי(  2.9

, רצלןופיט ו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרנים יהירות פנר קיגימו :רחומ: מבואה קומתית ניםרות פקי רגימו 

 ן ירוק"(  עד לתקרה.תו תקל לי )"בעיאקר עבציח ויפוי הקשיח יבוצע טעד לגובה משקופי הדלתות, מעל הח

 בוצע לא י תכרה של תקרה מונממק)ב (ן ירוק"קתעל תו )"במלבין סינטטי  : טיח + צבעחומר: גימור תקרה 

 .צלןרוט פאבן נסורה או גרני: ריצוףטיח מעל תקרה זו(.                

 "תו תקן י דוגמת פוליסיד, בעל טטבע סינצב עבוצ ח: טיגימור קירות :(1,5,6,11 פרוזדורים )במרתף לבניינים 

 טי , בעל "תו תקן ירוק" בצבע סינט ועצב ח: טיגימור תקרה '(.וכו מל, מיםשחרונות , אחות. )למעט גוממכון התקניםירוק" מטעם  

  און פורצל אוו אצר: אריחי קרמיקה או טצפהמור ריגלפי תכנון האדריכל. ו/או משולב שנה רת מהתקנים ו/או תק ןומכ מטעם 

 .משולב 

  :בכל בניין ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

החיפוי  לשקוף דלת הכניסה, מעה מות עד לגוברצלן(, לפחפוט ינרמיקה )רגיל או גרקאו  ן נסורהבא: חומר: םימור קירות פניג

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

 או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנהוגמת פוליסיד ד נטטיסי ןמלביע ב: טיח + צחומר: תקרהור גימ

אלי רש, והעומדים בתקן הימ"ר 0.64-ת מפחי בודד לא אריח חשטוגרניט פורצלן  גמסו אריחים וא)שיש( רה אבן נסוחומר:  :ריצוף

 .הלמניעת החלק

, בחזית 816תכנון ובניה ות"י י תקנות הלפמיניום ואלת זיחיין ויהיו בעלות סה לבנת הכניבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלית

 ית.וממקה ה לפי דרישת הרשותיר יהוב המספציואר, עומ ר בניין חיצוניהבניין יותקן מספ

 בתנור )צד חיצוני בלבד(. צבוע: פח ות למערכותנואר: כמו מבואה קומתית. ירותרים לדפרוזדו

 מים וכו'(.  מת פוליסיד )למעט גומחות, ארונות חשמל,וגד נטטייסע צבב עקורות ותקרה טיח צבו ם:למחסניפרוזדורים 

 בלבד(. ייצונר )צד חונתבוע בצח פ למערכות: נותארו

: רהר תקגימוהתקנים.  רוק" מטעם מכון ן יו תקל "תסינטטי , בעלבין מבצבוע בטון : גימור קירות חניה :החניה מקור מרג תועבוד 2.11

   התקנים. ו תקן ירוק" מטעם מכון"תי, בעל טטנסין יבמלב: בטון צבוע חומר

 ,.תתלבשמ או באבן מוחלק טוןבב שהיע ניותחה או תףהמר רצפת גימור: המקור גימור רצפת חניה 

 .6.1.3עיף פיתוח ס תו: ראה עבודחיצונית לא מקורה חניה גימור 

  :חדרים לשימוש משותף 2.12

 .(כל שיהיו)ככניים חדר/ים ט 

מל, ונות חשרא מחות,גו )למעטהתקנים.  ן סינטטי דוגמת פוליסיד, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכוןבימלצבע +  ח: טיותרגימור קי 

 גימור  ו/או משולב,. רת משנהקתאו ו/ במלבין סינטטי ו/או טיח צבוע מלבין סינטטיצבוע בטבעי בטון  :רהקתגימור . (מים וכו' 

 או משולב.ן צלאו פור ואצטרו אאו אריחי קרמיקה מוחלק בטון  :רצפה 
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  :הערות

 ם.ניקתירוק" מטעם מכון ה תקן בעל "תו ,ע בצב ועבצ בבטון או יםנפ בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

   .חלקהלמניעת ה 2279הישראלי  ישות התקןלדר התאםיהיה נגד החלקה ב )בדירות ובשטחים המשותפים( בנייןבריצוף . 2

 

 

 יר זחקום ומנטרל ידי מערכת איבעלת פתיחה הנשלטת ע וזיגוג( אלומיניוםול המבואה )במכל לבמשויש,  :ןיינב כללדלת כניסה  2.13

 .(3.7.8ף יעל אינטרקום )ראה סל, כושמן

(, למילוט מחדר הר הבנית והיתדרישות הרשויולפי  אלומיניום מזוגגו א כתעפ"י תכנית )מת .ש: ייןינוספת לבנ, ניסה/ יציאהלת כד   

 ת הקרקע.ומבקומי רדת גורדמ

 י אש.אישור כיבוובת וחי החלטת יועץ הבטיפת, לרה ידנייגש או סבא סגירה אוטומטיתדלתות חדר מדרגות: דלתות אש/ עשן,        2.14

 .האדריכל תכנוןי לפות, חומר וכמ ,אורית :לשימוש משותףם חדרינות דלתות וחלו .חפ תודלת ים טכניים:/דלתות חדר  

   אין.  :יומתי קבות לותלד 2.15

 .יש :יםפתומש וחלקים חדרים ,םכנייים ט/חדר חניות, ם,קומתיי מבואות מדרגות, , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה 2.16

 מתוך הדירה   חצןגות ולר המדרנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחד, ומקומההדלקת אור בכל  ןצבבניין המגורים יהיו לח               

  .המדרגותהדלקת  אור בחדר ל               

  ל.האדריכן נותכי פלוני בלבד(  בגוון צהחי )בחלקם רווע בתנצב פח מכופף חומר:ארונות חשמל, גז ומים:  2.17

  וא סן,ה נפרד לכל מחנת מונין התקאו לחילופ נים למונה נפרד,ל המחסשל כשמל חיבור הזנות הח :םדירתייתאורה במחסנים     2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יהמחסן אליו משויך  תיה הדירנולמ

 של הבניין/ים לפי  הרכוש המשותף לשכת החשמל מערמ ההזנ : יש.משותפות תכניורומאלקט תלמערכוה ולתאורר חשמל בוחי   2.19

 בניין/ים  וישרתו גם יןבבני ומקימו וא/ו ים סמוכים/יין מו בבנך ימוקמערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, א ותכנ)י החלטת החברה  

 נות(., בכפוף לאישור הרשויות השוסמוכים

 

 (יפרטי זיהו –רק א' פור בוסף לאמנבדירה )ר התיאו .3

 

 ירה*:גובה הד 3.1 

 .(הבניהבתקנות התכנון ו )כאמורמ'  2.50-מות פח אל: תחתית התקרה דעגובה הדירה מפני הריצוף    

 מ'; 2.05 -מפחות  אל: ורדזוגובה חדרי שרות ופר  

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

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: (הנרכשה )באם רוניה מקה ח*גוב  

 

 ימלי. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינמשנהרות כות מקומיות ותקמנעט תחת קורות, מערכות, בליטות, המלהערה: * 

 פחת מן הגובה המינימלי הקבוע על פי דין.י לאנות קתה פי לעהקבוע לגבי חלקי דירה   

 

 ם אותה.ימששמהאו טחים המוצמדים לה שבה ובדיר םורים וגימדרית חרשימ – 2 טבלה מס' 3.2 

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

 (1)חומר קירות תיאור

 (2)גמר קירות ותקרות
 (4)ריחי חיפויא ותומיד

 )בס"מ(

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 שקלים חדשיםב
 ותהער

 היסכנ
 .ךשראה פרוט בהערות בהמ אין (3)ה אר (2)ראה  (1) ןבטובטון, בלוקי  נפרד( לא )מתחם

 חדר דיור 
 מתחם לא נפרד()

 .שךהמרות בעהבט רופראה  אין (3)ראה  (2)ה רא (1) ןבטון, בלוקי בטו

 מטבח 
 )מתחם לא נפרד(

 (1) בטון, בלוקי בטון

 אין (3)ראה  (2)ראה 
בגובה  פוי יחדה עבוח המשטרך או לכל

. חתוןח ארון תשטמ עלמ "מס 60-כ
 .()באם קיים למעט אזור חלון
 ך.רות בהמשראה פרוט בהע

 --- (4)ה אר חיפוי מעל משטח ארון תחתון

 כלפינת או
 פרד()מתחם לא נ

 .שךרות בהמעהרוט בפראה  אין (3)ראה  (2)ה רא (1) ןי בטובלוק בטון,

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ראה  (2) ראה (1) י בטוןקבטון, בלו פרוזדור

 .ךמשבהת והערראה פרוט ב אין (3) ראה (2)ה רא (1) וןבט בטון, בלוקי חדר שינה הורים
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 (1)חומר קירות תיאור

 (2)גמר קירות ותקרות
 (4)ריחי חיפויא ותומיד

 )בס"מ(

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 שקלים חדשיםב
 ותהער

 הורים רחצהחדר 
 )מקלחת(

 (1) בטון יבטון, בלוק

 לתהדמשקוף חיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2)ראה 
בעל  יומעל טיח + צבע אקריל .ותלפח

 ק" מטעם מכון התקנים.רוי תקן ות"
 בהמשך. ראה פרוט בהערות  

 --- (4) ראה מיקהי קרחיפו

 .ראה פרוט בהערות בהמשך ןיא (3)ראה  (2) הרא (1) ון, בלוקי בטוןטב נהשי רדח

 ד"ממ
 וין בטון מז

 ת הג"אלפי הוראו
 .הערות בהמשךב רוטראה פ אין (3)ראה  לפי מפרט הג"א

 יכללה צחדר רח
 (יה)אמבט

 (1) בטון, בלוקי בטון

הדלת וף משקת לגובה חיפוי קירו אין (3)ראה  (2)ראה 
 + צבע אקרילי בעל חיל טומע. פחותל

 .מכון התקנים ק" מטעםירוקן ת "תו
 --- (4)ראה  הי קרמיקפוחי בהמשך.  תראה פרוט בהערו 

 (1) בטוןקי בלון, בטו שרותי אורחים

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

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

 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה

 .בהמשךת רועהרוט בראה פ אין (3)ראה  (2)ראה  (1) וןי בטבלוק ,וןבט ת שירותספמר

 .2.6אה סעיף חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ר אין (3)ראה  2.6ראה סעיף  (1) ןבטוקי ולון, בטב רחבה מרוצפת
 שך.מהת בוערבה רוטגם פה רא

 3.4ראה סעיף  אין אין (2)ראה  (1) בטוןי וקבל, ןבטו מסתור כביסה

 (1) בטון, בלוקי בטון תי מחסן דיר
צבע  תורמור קיטיח. גי

אקרילי. גימור תקרה סיד 
  .סינטטי

 רצלןפו טגרני

עובי קירות מחסן לפי החלטת  ןיא
חברה ה גממצ האדריכל/המהנדס.

 נהבחירת הקול

 

 :הבלטלוהבהרות הערות 

 עטפת הפנים שמן נית להככל שיהיו כא -מתועשים למחצה /יםשעקירות מתו לופן פנים שדב) בלוק תאיבטון/בלוקי בטון/ :ותחומר קיר (1)

 דודבי .1045בת"י לרבות  תיבתקינה הרלוונטוקי גבס או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בל, גבס תוה מלוחישל קירות אלו תהיה עשו

ו בנייבחדרי רחצה  לוקי גבס.ן תאי/ בוטן/ בלוקי בובלוקי בט /ןוית(: יהיו מ: בטנימנים )חלוקה פקירות הפ. ם(ריומג תרמי של בנייני

 בטון".  קיבלו או ןהיצרי "ע"עמידים למים" המוגדרים בלוקים מות ירהק

ה מתועשת או טוצעו בשייבץ חוהות באם קיר העורף. קודת פונחילפי ה בממ"ד .םיודרישות התקנים הרלוונטי : טיחגמר קירות (2) 

 מלוחות גבס.אלו יעשו  ם של קירותישמעטפת הפנ ןמתועשת למחצה, יתכ

 ו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. "תי בעל וינים יהפכל צבעי התקרות וקירות  : לבן.גוון. ליע אקריצביעה בצב  

 ן.לב גוון: .מהדו ומראו ח פוליסידמת דוגטי טבסיד סינ צביעה . ח: טימר תקרותג

 .קריליע אצב א חיפוי(:)בתחום ללושירותים רחצה  יגמר קירות בחדר

 , R-9להחלקה דרגת התנגדות ובת יורלוונטוהחקיקה ה הודרישות התקינ להחלקה, התנגדות 7922ישות ת"י רדסוג א'. העומד ב: ריצוף (3) 

  שאחת לפחותים נגוואות/דוגמ 3 -וף ריצו לשסדרות  4לבחירה מבין לכל מידת אריח יוצגו לקונה רצלן. פוגרניט סוג ים מחארי  

 רים חדל רשה מהנדתהיה פחות אמניעת ההחלקה למ. דרגת ס" 33/33 - ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות רלי. ניט -היר וון בבגא יה ןהמ  

  . בה מרוצפתורחרפסת שירות מ שירותים,, רחצה בכל הדירה למעט חדריאלו.   

  ק(פסהת צהרהו ראישוספקה )עפ"י אלאינו ניתן   מס" 45/45 תוף במידובמידה ואריח לריצ  

 לן:י כמפורט להמידות אריח חלופו א פתרה נוססד ונהלהציע לקם יהיה חייב אול  ות אלואריח במידגת צמהיה פטור ר יהוכמה

   ר( :וכהיא להחלטת המ תין החלופו)הבחירה ב  

 ס"מ. 60/60, ס"מ 33/33 האריחים:בנוסף למידות   לופיותבמידות ח אריח  א.

 של ריצוף תורדס 5ות, הפח לכל לקונה, , המוכר יציגאריחל מידת לכ כלומרוף, צהמיועד לריאריח  תידל מלכ  ףריצו לשספת סדרה נו  ב.  

  ;רליניטיר הבגוון ב לפחות אחד מהם גורים, בשימוש בדירות מ  ושכיחיםם נפוצית/גוונים ום לדוגמאיות/גוונים התואמדוגמא 3-ו       
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דות להחלקה, נגהת 2279ד בדרישות ת"י ומהע ס"מ, 33/33 -במידות כ. ג א'וס: ותרש סתומרפ םשירותי ,צהדרי רחחבריצוף  -  

טרצו, שיש, גרניט חים מסוג י, ארR-11פת תא מקלחת רצבוR-10 דות להחלקה תנגונטיות ובדרגת הנה והחקיקה הרלוקיתהת ודרישו

 ניטרלי. -בהיר  וןן היא בגוהמלפחות שאחת וונים מאות/גוגד 3 -ו ףל ריצוסדרות ש 4 ןילבחירה מב ונהו לקצגיו חפורצלן. לכל מידת ארי

 ברה אוהחשתציג ן/מידה, ודוגמא/גושה מאחת מהרוכש תע בחירתו.  לחדרים אלהנדרש מ התחולקה לא תהיה פיעת ההחדרגת מנ

  הספק, שיבחר על ידה.

וון שאחת מהן היא בגמאות לפחות גוד 3 -ריצוף ו לשות רסד 4ין מב לבחירה ,ס"מ 33/33 -כידות מב. א' סוג: ה מרוצפתבברחריצוף  -

שה תעוכש רבחירת ה .םקה שאינה פחותה לריצוף חשוף לגשההחל ניקוז, ובדרגתועי פיצירת שלי בגודלםימים תאהמניטרלי.  -בהיר 

 ם(.לישיפובן צורך י קשיח, איוץ מחופה בחיפיר החום קשבה)במקומות  ידה. יבחר עלהספק, שממבחר שתציג החברה או 

ניטרלי.  –בגוון בהיר היא  ונים שאחת מהןת/גוואדוגמ 3ות לפחין מב שרוכת ה. לבחיר-סוג א'. קרמיקה  :שירותיםו חדרי רחצה יוחיפ (4) 

  יבחר על ידה.ספק, שו הה אשתציג החברגוון/מידה, /הרוכש תעשה מאחת מדוגמא מ. בחירתס" 30/60,ס"מ  25/33 במידות

משקוף הדלת. חיפוי בחדר שירותים עד לבחירת הקונה ללא שינוי מהמחיר. בחדרי רחצה, עד גובה קו במידות קרמיקה קירות ב)חיפוי   

למפרט וכן ת המידות דומו יםחמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריכסהב מ'. מעל החיפוי ועד לתקרה טיח+ צבע אקרילי(. 1.50גובה 

סטי וחיפוי וקוד אכולל בידת ובנימגירה ס צעלויה תבוגלצנרת  דירה.מחיר הי בינוס"מ ללא כל ש 33/33 ,"מס 20/50 דות נוספותבמי

ם ייטין ולפי דרישות התקנים הרלוונת כל דהוראו ים יאטמו לפיבורטזורים אזים בות והנקקרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפ

 רים סמוכים.ים לחלקי בניין/חדמ למניעת מעבר

וונים שאחת דוגמאות/ג 3ות ירה מבין לפחחבמ, ס" 20/20 -כ או/וס"מ,  10/20 -ת כובמידא', סוג  –יקה קרמות חיפוי קיר: מטבחחיפוי ב  

חות לכל אורך לפס"מ  60בגובה    החברה או הספק, שיבחר על ידה.שתציג ממבחר כש תעשה הרו תבחיר רלי.טני – ון בהירמהן היא בגו

פוי ליון של החיעההסף יבו בקו סבור ונחורי התות תואם מארחיפוי קי BI ביחידתנו אי רון תחתון.  כאשר התנורח העבודה )מעל אמשט

 . אקרילי+ צבע בקירות: טיח ווי ל החיפעף(. מל הריצומ' מע 1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה 

 דדובהאריח השטח . קבלן/זםהי או טראצו לפי בחירת צלןגרניט פור ריצוף ס"מ, 33/33 -ת כדובמיסוג א'. : (שכ)ככל שנר ריצוף במחסן (5) 

 .מ"ר 0.20 -עד כ

  ת:רוהע 

 ור ות לבחהאפשר לא תינתןו דחפק אר של סחק ממבה אך ורלמניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעש –ש/דייר הרוכ ירתחב 

 ע"י החברה.ו ם מאלו שנבחרג ,םימוצרים שונים מספקים שונ 

כדוגמת  יובנ חוסמת אומ וכיתכעם זלב מיניום משוניה( מעקה אלויתר הבבה תרלא נקבע אח המרפסות )באםעיצוב מעקות  – מעקה

 ם"."מעקים ומסעדי 1142ת ולפי הנחיות ת"י החזי

 .ס"מ 2 -עד כ יםכומחללים סבין ל ומרפסת שרות, "דצה, ממדרי רחירה, חה לדסיבכנ – לסיםפי מרשהפ 

 .ריכלהאד נוןכת לפי ,וחב(ה/רגוב ס"מ 20עד ר בתקנות )ותה המגוב ד)מדרגה( ע מונמך/מוגבה ףיתכן סגג, /ביציאה למרפסות שמש 

 בלה.צוין בטגובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המ  - תחיפוי קירו 

 ברה.הח לפיו/או "מ, ס 60 -אורכם פחות מש פינות קמורותש י םבא ,PVCמפרופיל אלומיניום או  פינותוצעו בי –בחיפוי  תופיל פינורפ

 טבעי, שהאבן היא חומר וןלהביא בחשב שי... (,2חלק  5566י "מתוך ת) -תף/פרטי(קנו בשטח המשול שיות)ככ תאריחי אבן טבעי 

רכת מעים המשמשים ביחראהגוון הלוחות או , מר בתקן זה...ף נאבנוס. רקםגוון ומ ידים והבדליג מים,ת בו ניעלולים להיוש

 .תחזוקה תולמטרהנשמרים ם ריחיאות או הלבין הלוח אריחים שברצפהת או הוחולהשוני בגוון בין  יהיהכך הזמן, ולפי משתנה עם הרצפה 

 רה.וף בדיג הריצהחברה ע"י "ערקה או הב/ויטוש יבוצע ללמניעת ספק יודגש כי לא  - טוש/הברקהיל 

 או /ו פלדה או/ו ( עץ ו/או בטוןנית המכרבסימון בתוכ ומבלי שהדבר יחייב ן,החברה להתקי חרבתוככל ) – , קורה/ותרגולהפ 

 משולב,  

 ותרכעמות ל, ארונחן מטבבגב ארולמעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, ת, ס"מ לפחו 7 הבבגו ר הריצוףומ( מחם)פנלי –שיפולים  

 גרונג(.) תונים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פיניטכרים ואזו 

  לפחות. ממ" 3 לש ת(פוגון אריחים )צוע מרווח בייבנדרש , הקיבאבן טבעית וקרמיצוף לר ניםלפי דרישות התק – וגות(ים )פוחמרו 

 מ"מ לפחות. 1יצוף טראצו רל 

 

 ו במסמך אחרא  הז רבאם צויין כך בטבלה, במפרט מכעל רק נו בפול יותקלעי תבהערויחסות ייש התלגביהם )מובהר כי ציוד ומתקנים 

 ורף להסכם הרכישה(.צש
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 ות:ארונ 3.3

 ,קנה שטוחה של הכיורהמתאים להת חתוך פיור, חיתלכשבת ומדפים, תמגירות,  ל דלתות,יכלו הארון ון:תחארון מטבח ת  3.3.1 

 ם. תה(, הכנה למדיח כלימל להצודת חשונקלבישול  נקודת גזח, פת לל:)כו בנותהכנה לכיריים מו

 . MDFאו ( ויץ'וובד )סנדון עץ מער. שאר חלקי האץ דיקטמע היסנדוויץ'(, וגב הארון יהעץ מעובד )ארון והמדפים יהיו מה גוף                    

 מעל    מ לפחותס" 90 -כה ה יהיהעבוד ל משטחיון שעלסף  ות. גובהס"מ לפח  60-כחזית הדלתות, יהיה  ולל, כ מק הארוןוע  

     .ארוןל תחתית היבות שרט תעובחיפוי עמיד למים למני ס"מ 10-ובה של כגבהה )סוקל( בגה בתחתית הארון. הצפרסף ה           

 עומקו. ו ולכלס"מ לפחות לכל גובה 60רות ברוחב יגת מדיכלול יחי רוןאה           

                    5תוך מ . לבחירת הרוכשהקייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ידיות:". ת פינה"פתרונוו נקיות הארוןל ש פינהות החידיב

 פנימי וגמר י ציפוהחברה.  יל ידיבחר/ו עש ק/יםפסו/או ה י החברה"עו טרלי( שיוצגהיר ניד בחאים לפחות )מהם אחד לבן וגוונ

 ;ראה הערה בהמשך :אורך הארון* ותמיד(1)וון לבן. גבו/או מלמין  הקיימפור: פיםמד                   

    ראה נספח ג' המטבח התחתון: וןיכוי בעד ארלז רחימ  

     

מאבן  ס"מ 2-מא פחות ל יבבעו טח עבודהמשונה קלבחירת ה תיאור: :ולכל אורכו וןבח תחתמט ןומשטח עבודה מעל אר

ים יולשעם (, לפי העניין  1,2 )חלקים 4440 "יות תדרישל ונהעהרך(, שווה עו סר את אבן קיפולימרית )כדוגמטבעית או 

קנט יותקן  חטור. בהיקף המששל כי וחהטשהמשטח יותאם להתקנה פם. ות בכל היק"מ ביחס לחזית הארונס 2בהבלטה של 

כל ח כטשית המוד בחזיבעם ע ט מוגבהי להעדיף התקנה ללא קנשאוכר )הקונה ריקבע ע"י המ ויבודשאופן ע בהמוג ןועלי

 זה(. ע גין אי ביצוי בויכז. לא יינתן ים בכל היקף המשטחל אף מרש כולהנד

  לק תחתון,לפי ארון המטבח חמידות: 

 3. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה חר/ו על ידוביים שאו הספק/ו/וכר מו ע"י הגות שיוצאממגוון  דוגוך ונה מתהק תרלבחי גוון:  

  חד(.א לא לוח בודדה וקדבה. לוחות השיש/אבן קיסר יהיו ב(יטרליבהיר נאלו יהיה  ם)אחד מגווני  פחותגוונים ל   

 

 .איןון: ארון מטבח עלי 3.3.2      

 במקרה זה לא   .טבח עליוןמ"א ארון מ 2 -מטבח תחתון במ"א ארון  1מיר עד המוכר יהיה רשאי לה :מעלהו יםחדר 4.5ות בדיר  

 ינתי.יון פלעיותר ארון מטבח   

 המטבח התחתון. ןי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארווציפומבנה   

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

 

   כיור שולחני וללכה ו מונחתלוי או טרספה, עץ סנדוויץ' אהעשוי תחתון  ארון י(,)כלל רחצה דרחב(: ים )צייןרחא ותנארו 3.3.3 

 . ותמ לפחס" 80 אורך  ת:ומיד , דלת/ות וצירי נירוסטה.רה/ותש, לרבות מגגרלי( או שיטקוורץ )אינניאו  מחרס או   

 לפי החלטת  גוון: ון.ארן הלפי יצר למיןו/או מ הקיימרופ: פנימיפוי יצ. קהייפורמיצוני: פוי חיצ     

 החברה.     

    ה נספח ג'אר צה:הרח ארוןי בעד יר לזיכוחמ

 

              :הערות

באורך  םפעמיי בתשחומ ימתקיש ר )פינה ככליקאורך. המדידה לאורך ה מטר 05.מטבח  תחתוןון רא אורך מדידת  (1)

אורך יכללו ב הארונות שולבים בתוךמהמקרר( עט )למ בים וכיו"ור, כיריתנ יח,דלמים המיועד (. חלליםהארון

   זה. אוריה מתייחשבו כסטי , לאהמטבח ותונאר אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. ותונהאר

 חבת המטבגב ארונויתכן ובקיר ש בון כיבחשת לקח ונההק וע עצמי, עלציר ארונות המטבח ובזיכוי עבובמקרה של  (2)

 תחזוקה.פשר גישה לפתח/ים אלו לצורך אים. יש לתפשולקולטן/ים מח/י גישה תפ יםמייק

 קונה.טת הון הינם להחלים בארון תחתוכו' מובנ, תנור של מדיחנה התקרך נון הארון לצותכ           (3)

 תמווקמב ,ומדפיםדלתות  ותלרב ,בשלמותו המטבח וןרא לספק את כרהמו על ,ינםקתלה שלא הקונה החליט -

יח תחת למדקוז של מים ונית הנדרשות ים )ללא חללים( ולרבות ההכנונמובמליים הלים החשקנת הכדו להתשיוע

 וכש.רהקבע ובמועד שהחברה תנחה את ח זמנים שהחברה תעל בחירותו על פי הלוה לדווח יות הקונחרבא הכיור.
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 ביסה:ת כלייים לתנקיתמ 3.4

 יסה.ת הכבתליי למתקן ירהשי ישהתהיה ג אשר ממנופתח בקיר חוץ 

מינימלי של באורך  פלסטיק,סה כביחבלי  5לות, גלג כולל ניצבים ים(וונ)מגול ממתכת מוטות 2: )קטנה( כביסה ן לתלייתתקמי 

 .סה"כ מטר 8 -ת מופח לא של ורךבא חבלי כביסה ללכו ס"מ 120ורך מינימלי של אבאו מתקן מתרומם  ,ס"מ 160 

 ן ממתכת משמעו מתקתליית כביסה בחצר או במרפסת לה ערך שוו מתקן) ך בחצררווה עקן שתמקן תיור שן: אפשגלדירות ה 

  5ות חפומקובע לקיר. המתקן יכלול להמתקן יהיה יציב נצפה בחזיתות המבנה.  ושאינו ם מוצנעמקו, בל קיר המבנהונת עמגולו 

 מתיחה.וניתנים ל UV קרינתים לדיעמ ,יםותייו איכההחבלים יס"מ.  160של  נימאלימי ורךסה באיכב חבלי 

 5100ן ישראלי עומד בתקעמיד ה : מחומרורתיא: )ככל שמתוכנן( ור כביסהתמס 

טי פריית הפרעה לתלי רצן/ים, במקרה זה עלולה להיוות העיבוי של המזגתכן ויותקן גם יחידר הכביסה יבחלל מסתו :רההע

  .בחייפרט המממהכתוב באך לא פחות  םיגדול היסכב 

 

 

   מ()מידות בס"  ותריסים בדירה תחלונו לתות,ימת דרש – 3' טבלה מס 3.5 

ות המעברים דה. בכל מקרה, מיה ובכיוון הפתיחוג הפתיחם, בסהפתחיידות ם, במחיים במיקום הפת: יתכנו שינוירהעה 
 משך.בה ותפסנו תרוגם הע הארהבניה. תכנון וקנות הדרש בתמהנ תחא יפות לושטח החלונ תוהחופשיים בדלת 

 

 תריסים ותחלונ דלתות  ---

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 (רוחב /)גובה 

חומר )עץ 
יום/ אלומינ

 מתכת/ אחר(

 )צירתיחה סוג פ
כ(/ נגרר/ כע"

 אחר(

ת כמות ומיד
 הפתח 

 וחב()גובה/ ר

חומר )עץ 
אלומיניום/ 

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
"כ/ כע/ציר)
 כיס/אחר(/ררנג

דת ות ומימכ
 הפתח 

 (בחור בה/ו)ג

 /חומר )עץ
 יום/אלומינ

 (ת/ אחרמתכ
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
גרר/ כ.ע.כ/נ

 חר(חשמלי/א/סכי

 כניסה

1 

 ילהציר רג וןטחה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור

1 

 ומ' מזוגגלא
 ,נהריטיו

 ע.ככ. נגרר

--- 

--- --- 

1 

 'ומאל ומ'לא
 מלישח גלילה

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

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 .ע.כנגרר כ ' מזוגגומלא

1 

 ה ידניילגל מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

חדר שינה 
 1ורים ה

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 .ע.כר 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 

 מזוגגמ' אלו

 לה אוציר רגי
 .ע.ככ
הנחיות י לפ

 הג"א

1 

 אלומ' אלומ'
או  .ע.כר כנגר

 כיסנגרר ל
 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 

 ציר רגילה עץ

1 

 .ע.כנגרר כ גגו' מזאלומ

1 

 יגלילה ידנ אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

ה רחצ ח.
  םוריה

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 45/75-כ 70/210 -כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

ח. רחצה 
 כללי

1 
 + עץ  
  אור -צוהר/צו

 ציר רגילה

1 

 מזוגגמ' אלו

 יונט
 +(פי)ק

 ועבקק לח
 וןתחת

--- 

--- --- --- 

 --- 35/135-כ 80/210-כ
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 תריסים ותחלונ דלתות  ---

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 (רוחב /)גובה 

חומר )עץ 
יום/ אלומינ

 מתכת/ אחר(

 )צירתיחה סוג פ
כ(/ נגרר/ כע"

 אחר(

ת כמות ומיד
 הפתח 

 וחב()גובה/ ר

חומר )עץ 
אלומיניום/ 

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
"כ/ כע/ציר)
 כיס/אחר(/ררנג

דת ות ומימכ
 הפתח 

 (בחור בה/ו)ג

 /חומר )עץ
 יום/אלומינ

 (ת/ אחרמתכ
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
גרר/ כ.ע.כ/נ

 חר(חשמלי/א/סכי

--- 

--- --- 

--- 

 --- כניור מאוור

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

שרותי 
 םיאורח

1 
 עץ  + 

 אור  -ור/צצוה
 גילהציר ר

--- 

 --- אוורור מכני

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210 -כ

סת פמר
 ותירש

1 

 ילהרג ריצ עץ

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כנגרר  אלומ' מ'אלו

 135/85-כ --- 80/210 -כ

תי דיר מחסן
 צמוד

 פח 1
לפי החלטת 

 החברה
 הרגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 75/220 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 כישה(.רהסכם הלשצורף  ראחבמסמך  או הר זמכ פרטבמבטבלה,  צויןבאם  ים בפועל רקיק)ה

 רי בתחתיתולימפהתקנת קנט היינה עמידות למים ויכללו תות תללה, הדובפתיחה רגי 23ראלי מס' שיבהתאם לתקן דלתות לבודות = עץ  דלת .א

סב , וי(טנפלת )תשמה = פתיח פיק פתיחה,וג ס =רגילה ציר,  יוםנץ האלומייוע תיוהנחלפי  סוג פרופיל:יום, ומינ= אלאלומ'  .ס"מ. 7הדלת בגובה 

: יםסתרי ,נכיתעה או= כנף בתנ גיליוטינהס( בקיר, ה )כיוך גומחתו/או ל= כנף נגררת על כנף ע.כ .כניגרר = רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(נטוי 

= ילה לג .ברתמה מוגיטאל השלבים יןב יומם גאט ללקצף כויאוריתן מולבמילוי פו, (ןצר)בעובי לפי הנחיות היומיניום עשויים פח אל יםשלבי התריס

  . מלית, בחדר דיור(ילה החשלחד, לג)גיבוי ידני א ו/או חשמלי תריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה

 ת/תאים לסה"כ הדלתותללית בדירה הכת ובלבד שהכמו בטבלהמחדרים אחד של  רבתיאויע דרים יכולות להופחני פים לשמשות ,חלונותות/דלת .ב

 .קוד מערכת מיזוג האווירפתס"מ כהכנה ל 3בהו מעל רצפה עד תות פנים יוגולי דלתכן ושי .להת בטבונויצמות הונחל

לוחות  ניהמורכבים מש, לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazing)כפול  קוףשוג גזי םניום עמאלומי ,)למעט ממ"ד( טרינותיו /תחלונו .ג

י תו לונות ורכיביהם יהיו בעלחה. או אחר לפי תכנון( מ"מ 6בעובי של ח אויר מרוו םעחות, פל "ממ 4 יבובע ג)זיגו יהםינמרווח אוויר ב עם זכוכית

י דת יותקנו על ינונעילה. החלו, מנגנוני פתיחה וצירים, גלגלים, ידיות מובנות ,EPDMגומי  אטמי גלי זיגוג,, ובכללם: סררים מקורייםיזתקן ואב

 לכל במסילות :רשתות .רףועלפי הנחיות פקוד הנף/ים פלדה, ם מזוגג עם כומיניוסוג אלמ ןיהיה חלו דמ"מב .צרןהי עםמתקין מורשה מט

 .תאח רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות

יותקן  ן,לוח יס אובתר רהמרפסת שרות הסגולטבח באם פונה מסניטריים וב בחדרים בחדר שרות, לקיר חיצוני מזוגגתת בהעדר חלון ו/או דל .ד

 .פת כיסוי()לרפות רפ מכניור ורוא

תכן פתחים המשולבים בזיגוג קבוע י ום.ץ האלומינייוע ו/או עפ"י תכנון האדריכל יל, גוון,סוג פרופ .יים אלומיניוםעשו מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .ירות מסךמחסום, ו/או קעקה/המשמש כמ

 האדריכל.  בחירתחלב"( עפ"י ה )"מומע ושקופה א יתותיחבט יתזכוכן תותק ות(,ש חלוני)באם  םיתושירו רחצהרי בחד .ו

 .יבוי אשודרישות כ אדריכלה תכנוןת, לפי קבועופות או רפ/ו ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלתבאמצעות חלון ( יעשה שנרכש מחסן ככל) אוורור המחסן .ז

מערכות , (טלסקופית)פנורמית/ ההצצ ניתעי מי נוסף,ון פניבטחר סג  5044ן ישראל ת לתקתואמ ,יתב בריחר דה )ביטחון(. דלת פלדלת כניסה .ח

מ"מ  1.25בעובי של מגולוונת  מפלדהניה שקוף במ .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף ,זטות"נעה ו"רוידית נדר, צירים, מגן צילי

 כר.המות י בחירר. גמר לגוון לפבתנו או צביעה בחיפוי ויניל חות. כנף הדלת והמשקוף יהיולפ

  בטחון/אש.בקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות ות, בכניסה לדירות לפי הנחיות רשות הכבא .בחירת החברהגוון לפי   ניל,ו יפויצ ת ממ"דדל .ט
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ה ערך בכל היבט ר שוומילוי אח פלקסבורד ו/אומודבקים על מסגרת עם מילוי נף הדלת תהיה עשויה משתי לוחות כ ים:פנ תי דלתומכלול .י

המתאים  פוי חיצוני מתועשיצצבע או מייקה או פורגמר צירים יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת.  אחר.ם, ייקוסטיקה, קזק, אחו – תפקודי

אלי לתקן ישר בהתאםלת יהיה הד משקוף. צדדים לפחות 3-ב בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה .יםהצדד משנימתכת  ידיות , עםלעמידות במים

מקלחת  /בחדרי אמבטיה  ם. . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למיאטימה יפס כולללת לד גמר תואםבו עץ רי אמת פוליהלבשו בעל 23ס' מ

ים לפחות גוונ 3ו מתוך מגוון דוגמאות שיוצגו לתוך לבחירת הרוכש מ גוון:   ף הדלת.ג בכנמזוגאור, -מנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צו

 על ידה. חר/ושיבם יאו הספק//ברה וי החדיו על מהם לבן(, שיוצג)אחד 

 בנוסף, .קבועורג קבוע ס, אין לאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( )בחרום יקומת ז כפתח חילוץהמוכר  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ .יא

 .הון הפתיחיחה וכהפתי ות סוגהחלון/תריס, לרבסוג  דות הפתח,ו שינויים במית המוסמכות כפתח חילוץ יתכנבפתח שיוכרז ע"י הרשויו

 2 -ם כסף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהיחיצונית.  נגררת,/תחתפלת פלדה אטומה, הנדלת כניסה למרחב מוגן הינה ד :פיקוד העורףשות דרי לפי .יב

 ,םשוני טריםולים בקתחי אוורור מעוגכן  פ+ זיגוג וון אלומיניום או שתיים, הנגררות לכיס. חלמפלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת מעל  ס"מ

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,ת ולפי הנחי)ון אויר סינ מערכת התקנת פלדה )פלנצ'(, וניתנים לפרוק.אות יסקבד חסומים

 תקינתוהרי שסינון, מתקן הה ע"י החבר דגש שבאם סופקיו (.2010)תקנות הג"א מאי  מידות המערכת לפי מידות היצרן. ומית.ה מקהפרע

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  פת ע"י הגורמיםסתקינות ואטימות נובדיקת ע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן וד העורף, פיק ע"יו ראושודקו בננתו והתק

יגבר הביצוע בפועל ל יצוע בפועהמכר לבין הב ן בתוכניות המכר ו/או במפרטכי בכל מקרה של סתירה בין המצויודגש פק יניעת סלמ העורף.

 ף.העור ודיקת של פכנודת מעונחיוההתואם 

רים אביז תקנתורך בההצעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ות בס"מ, ומשוערבניה מידות  , הינן3מס' המידות המפורטות בטבלה  – מידות .יג

 מסך ותירינות/קיטרוונות/חל /תי דלתושל מלבנ ,ם למיניהםייילים היקפפרופמשקופים ום ו/או מסגרות סמויות וכן  כגון: מלבנים סמויימשלימים 

  בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש לפתחים אלו  ,ממידות/שטחא יפחת ל יםבכל מקרה גודל הפתחים המתקבל .)לפי הענין(

 

 

 דירהמתקני תברואה וכלים סניטרים ב – 4ס' ה מטבל 3.6 

 טבלה זו(הערות לאחר גם )ראה   
 

 קןמית
 מיקום

 שרותי אורחים חטבמ
  ר רחצהחד

 םיהור
 יללכ רחצה חדר

 ת מרפס
 שירות

 אחר

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

 

ת מידו
 )בס"מ(

 --- --- --- --- --- )א(הערה ראה 

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- אין  ₪כוי זי

 ור רחצהכי

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- שולב בארוןמ 40/50 -כ --- ---

 --- --- 3.3.3עיף סראה  א' --- --- סוג

 --- --- אין ראה --- --- ₪ י זיכו

 דייםכיור לנטילת י

מידות 
 ס"מ()ב

 --- --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- --- אין --- ₪ כוי זי

וארגז  אסלה
 )ב'(שטיפה

 

ידות מ
 )בס"מ(

 --- --- צרןדות הייפי מל יצרןהלפי מידות  היצרן ותלפי מיד ---

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- אין אין אין --- ₪ זיכוי 

  /אמבט

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
ן הוראות כל דילפי 

 המשךראה ב
 170/70 -כ

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- --- סוג
 ריצוף משופע

 ()מקלחת
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- --- ₪ זיכוי 
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 קןמית
 מיקום

 שרותי אורחים חטבמ
  ר רחצהחד

 םיהור
 יללכ רחצה חדר

 ת מרפס
 שירות

 אחר

ם קרילמים  הסולל
מהקיר  ור,כיל יםחמ/

 או מהמשטח

 --- --- מערבל פרח מערבל רחפ רבלמע פרח מערבל פרח דגם 

 --- --- א' א' א' א' סוג

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

סוללה לאמבטיה 
 ם וחמיםלמים קרי

 --- --- )ה(וללהס --- --- --- דגם

 --- --- 'א --- --- --- סוג

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

מקלחת סוללה ל
 מיםים וחים קרלמ

אינטרפוץ דרך )-רב --- --- דגם
 --- --- --- )ה( (3דרך 

 --- --- --- א' --- --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' --- --- ₪ י זיכו

 --- יש --- --- --- --- כונת כביסה ולניקוזמים מ יבורח

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

ולת סגירה ומשק הגנה ולל תריסכ
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- --- ---

 כליםמדיח בור כנה לחיה

ר ההכנה משולבת בניקוז כיו)
 (המטבח

 --- --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- --- אין רז ניל()ב קררם למנק' מי

 --- --- --- --- --- 1 כנה(ל )השות גז לבינקוד

 --- --- --- --- --- --- )הכנה( מים נקודת גז לחימום

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 חר שצורף להסכם הרכישה(.טבלה, במפרט מכר זה או במסמך אב ויןצאם ל רק בבפוע)הקיים 

גרניט/נירוסטה,  סילי קוורץ/קוורץ /מחרסה, ונקלבחירת ה: ס"מ( 80/46ידות מב ס"מ או כפולה 40/60 ידותבמ )בודדת ר מטבחוכי (א)

 תוצרת לפי ס"מ. 40/50 מידותבחרס  :חצהכיור ר היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. לפי (:ני )אינטגרלישולח רחצה כיור וחהבהתקנה שט

 .ברהחרן/ ספק שיבחר ע"י הת לפי היצבמידו חרס, ם:יכיור נטילת ידי חלטת החברה.ה

)מושב(  :כיסוי אסלהת החברה. החלט לפי תתוצר. 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6נובלוק/חרס, דו כמותי )מו :פהטישארגז ת. מונח: האסל   (ב)

  .הנירוסטבעל צירי  כבד פלסטי

 תמיכה תומיטות פינבפוליאסטר. מילוי עץ עם ציפוי לד עץ יקפי, שהמ"מ הומוגני, בעלת חיזוק  3.5תהיה מחומר אקרילי בעובי  ה:אמבטי

 ל.פה אמאיימ"מ לפחות מצו 2.5וון או לחילופין מפח בעובי מגל רזלב ימפרופיל

שיפועים לניקוז עם  2279מר העומד בדרישות ת"י ן, בגל דיראות כשטח משטח המקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהו לחת:מק

 המשטח.

העבודה או הכיור, מידות ברז משטח ישור על מקם מויוהוא  ל,מערב חרפם: דג :בחט. לקערת מכולל חסכם() ים/חמיםמים קרסוללה ל )ג( 

ת"י בועומדת ככל שישנה הארץ  תוצרתחות אחת לפכש סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -ובה כפיה בג: תהיינה

 ל ידה.שיבחר/ו עפק/ים ו/או הס שיוצגו ע"י החברה/ קבלן 1385

 , מידות הכיור דה אוהעבו שור משטחעל מי והם ימוקמו  פיה ערבלמ : דגם: פרחכמים(ל חסכול) הור/י רחצלכי, םים/חמקריים מסוללה ל )ד( 

ן החברה/ קבל"י עשיוצגו  ת לפחות תוצרת הארץכשאח סדרות 3לבחירה מתוך  חות,"מ לפס 15לעומק ס"מ לפחות ו 15באורך ברז תהיינה: 

 . הפק/ים שיבחר/ו על ידו/או הס

ת יציאה תחתית למיל' האמבטיה מהקיר הכוללם מיקס תותקן סוללה מים חמים וקרי :באמבטיה :חסכמים(ולל )כ יםמם קרים/חלמי להלסו ()ה

  לף.ס"מ לפחות ומז 60 לקה טלסקופי ומוביל אנכי באורךוט החן, ממתכוונצינור שרשורי, מתלה 
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 60, מוט החלקה טלסקופי ומוביל אנכי באורך וונןמתכה לשורי, מתר שרנוילל צכויקל נבציפוי כרום  , (3) רב דרך - מהקירדגם: : תחלמקל

 מ"מ.  15טר ת בקומקלחוראש  ס"מ 30לופין ולפי בחירת הדייר, זרוע מהקיר באורך ומזלף. לחי מ לפחותס"

 .דהיחר/ו על שיב ים/הספקו/או  ןיוצגו ע"י החברה/קבלרת הארץ שלפחות תוצ אחתשכ סדרות 3לחת, לבחירה מתוך סוללות האמבטיה/מק

דית עזרת יבעל מנגנון קרמי דו כמותי)ויסות מים לחמים/קרים בערבל מיקסר ל,דגם מסוללת  למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקכל ה-

 יכללו חסכמים.ו אחת(

 .ילנ יברזו, יבור לביוב: חתכולל אסלה ארגז/י שטיפתים וכיורהתקנת  )ו( 

 .: לבןתוגוון הקבוע )ז( 

 . והזנת חשמל ו דלוחין או שפכיםוחיבור לק : מים קריםה כוללתכביסנת וכמחיבור ל הכנת (ח) 

 זרי קצה.אחרת, צנרת נחושת בלבד ללא אבינאמר לא  באם: זהכנה לנק' ג )ט( 

 שת העירונית.סופקת מהרמפרטורה המבט ם: מים קריםמי (י) 

 למניעת  קן ישראלישעומדים בת תקבועו לרכוש ה, באחריות הרוכש, לבחור אוממבחר החבר אינםאם ב -אמבטיה(/אגנית) רחצהבועות ק (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

 ו הכיור. ח העבודה אמשט ם על מישור= קרי ברז הממוק פרח קבוע. רז הנשלף מתוך שרוולראש בף = נשל (בי) 

  ת. ת אחידי תרמים, בעזים /חרקים ליסות מו)מיקסר( =  מערבל  

 ם, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.מים חמים/קריה, של )אונטרפוץ( = חלוקת כניסה/יציא רךד-רב  

 ר. בשיטה זו הלחות טת קונדנסהפועל בשי יסהבש במייבש כהכביסה יש להשתמ יבור ליניקת אויר חם/לח, ממיבשעדר חבה =ונדנסרק)יג( 

 נפלט אויר חם לחלל הדירה ודגש שעדיין ספק י ף המחייב ריקון בעת הצורך. למניעתל מיכל איסוים אכמ תטלייבוש נפליך ההתבעת נפלטת ה

 בסמוך למכונה.

 יקוז וכו'(.ות/פתחי נברזים/מקלחת )וה הסטנדרטיננים למערכות הקצמערכת הספקת המים והניקוז מתוכן כי חשבולקחת ביש  (יד)

י גלישת המים, סום הקפי מפנת, ומחקוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלח , ללא התאמתגשם"י "ומדש מקלחת ון ראגכעיל אמור להשינוי מ

 ת הניקוז ברצפה.המים הנפלטת ממפל המים לקיבול כמות בין התאמה עלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי

 ט באמצעים מתאימים כגון קה, יש לנקוהחל ונעמ סלת חיספוה כולנייה אהאמבט תגם למקלחת וככל שרצפטיה הינו שימוש באמבוה ל( הואיטו) 

  מניעת החלקה.ת המיועדות למדבקו הדבקת   

     לאשל כיבוי הגז במקרה מת ילניתוק זר ם הכוללים מנגנוןלחלון ובכלל, יש להשתמש בכיריייכות בסמ נמצאיםככל שמיקום הכיריים לבישול )טז(  

 ל.ושהבי הבה/ותל רצוני של    

 

 ך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחררק באם צויין כ ועליש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפים לגביהם מתקנד ויוצ ובהר כי)מ

 שה(.ם הרכישצורף להסכ 

 

  ברצפה, ,ניין(בה ללפים לכתומשו)בחלקם יתכן יוב קולטני בחי ביקורת לפתוצנרת : אחר רךבדירה, לכל צואביזרי אינסטלציה נוספים   3.6.1 

 ש(. וכמות, עפ"י דרישות כיבוי א )מיקום ן מתזי כיבוי,יתכהאינסטלציה.  דסבמיקום וכמות עפ"י החלטת מהנ, תקרהאו בסמוך לרות בקי  

  ןבי די פיקולבלהעברת גז וכוצנרת  מפוצלאו ו/ ני מרכזיימ . ניקוז למזגןדס האינסטלציהלפי החלטת מהנ ,מיקוםב לקי מיםן למחארו  

 . למאיידהמיועד  עד המיקום עבה,למ עדוייקום המהמ  

 

 הערה:  

 דמוי סטטי ויצרו בליטות דד ואמבו כיסוי התקנתידרשו(, יתכן ויחייבו ככל שבוי, )וב/מתזי כיעבר צנרת מים/ביבמ הצורך  

 , כרמה תיבתכנ נוח יסומרבהכ ה, שלאפצבסמוך לקירות וראו /וותקרה  סמוך לקירותב ,או "ספסלים"" ודים או קורותעמ"  

 התוכנית.ה מומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונ או שסומנו  

 פתחי  וידרשויתכן  ןהבנייים העוברים לגובה קולטניה בינסטלציש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס הא ,ףבנוס  

 תחזוקה. צרכיה לישג ש לאפשרותם ויאסום אין לח ,וע פתחי ביקורת אלו ביצ שידרידירות בהם ב ןביקורת, ולכ  
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ערכת ת המהתקנ. תהיה לפי הוראות כל דיןכת סולארית משותפת מאולצת באמצעות מערירות לדהספקת מים חמים : מיםחימום   3.6.2

 .ר(מ)טייהמים  םווהתקן קוצב זמן לחימם החמים לי לדוד המישמחגיבוי לרבות  579קן ישראלי הסולארית תהיה בהתאם לדרישות ת

 שמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק ם עם אלמנט עזר חמוד( המחובר למערכת הסולארית וכולל חיאגירה )דויכל ן מתקוי ל דירהלכ

 מני ההפעלה.את ז מראשלתכנן במאפשר 

 ב וצקן ל והתקות חשמעבאמצהמים  םות סולארית, יעשה חימעות מערכם חמים באמצמי ן לא ניתן לספקהוראות כל דילדירות שלהם לפי  

 ים )טיימר(.  לחימום המזמן 

גג  או בסמוך להת או שירומרפסת בבמקום מוסתר אך נגיש כגון : מיקום הדוד ;ליטרים 150: תבקיבול מיםח למיםמכל אגירה )דוד( 

     סטלציה.מהנדס האינ ןתכנועליון לפי 

 ת. לחקה, מאמבטי ,ה: קערות מטבח ורחציםחמים לכלחיבור מים  3.6.3

 חבה מרוצפת.ריש. בחצר/ :"דלי"ברז   3.6.4

 ה(.)מיקום לפי החלטת החבר: יש נה למונה מים לדירההכ 3.6.5

 ,PPR, S.Pגול, גולוונת, פקס: פלדה מנורות: מים חמים וקריםר הציחומ 3.6.6

 : פלסטי.שפכים, : פלסטיןדלוחי  

  .יש: הגז במטבחת ודנק דעה ממקור הגז ובדירנרת גז צ 3.6.7

 : יש.למונה גז לדירההכנה  3.6.8

 

  

 (טבלה זו)ראה הערות לאחר  מתקני חשמל ותקשורת – 5לה מס' בט      3.7  

 ג' חראה נספודות טלפון, ת מאור, בית תקע ונקוי לנקודור זיכמחי
 

 יקוםמ

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 קלל מפסכו

 עתק בית
 רגיל

 קעת יתב
   מים  מוגן

 תקע בית
 לבמעג חכו

 נפרד

 נק'
 ;יהטלוויז

 ;נק' תקשורת
 .לפוןט נק'

 דותנקו 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה כניסה
 מבואה או

1 1 - - - 

 לחצן ן+פעמו -
 אינטרקום -
מפסק תאורה ללובי  -

 רגות.קומתי/חדר מד
 לוח חשמל דירתי. -
 ת כוללארון תקשור -

 שקע. 
 יזיהוטלוארון טלפוניה/- 
אחר  וםאו במק)

בהתאם לקביעת 
 (המתכנן

 רדיו דרח
 כלאו ופינת

2 3 - 
1  

 )למזגן(
1 

תוספת  -חשמלי תריס 
דת חשמל להפעלת נקו

 התריס.

 - - - 1 1 פרוזדור

 3ל מע בפרוזדור באורך
ור הכולל זד' או בפרומ

נקודות  2ית "ר", פני
 חליף.ות + מחמאור לפ

 1 בחמט

4 

)אחד מהם 
חד כפול, וא

הם מוגן מ
ה בדרג

 רגילה(

- 

 )יג( 3
תנור,מקרר,מדיח 

ד מהם מוגן )אח
 תמים בדרג

44IP) 

- 

קעים, בתי שמיקום ה
התקע יהיה מעל 

משטח העבודה ככול 
 האפשר ובהתאם

ו לתכנון המטבח יותקנ
ים ח נפרדקעי כש

 למקררדיח, לתנור, למ

שינה  חדר
  הורים

1 
מפסק )כולל 

יף מחל
 למנורה( 

 

4 
 ים ליד)שני
 טה(יהמ

- 1 1 
ק' רקום )ננטאי -

 ד(דיבור בלב/שמע

   חצהר חדר
 הורים

1 
 ים(מ )מוגן

- 1 
1 
קע ת )בית

 לתנור(
- 

בית תקע לתנור 
 בהעדר חלון,חימום+ 

 ' אוורור מכניהכנה לנק

 - 1 1 - 3 1 נהשי חדר
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 יקוםמ

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 קלל מפסכו

 עתק בית
 רגיל

 קעת יתב
   מים  מוגן

 תקע בית
 לבמעג חכו

 נפרד

 נק'
 ;יהטלוויז

 ;נק' תקשורת
 .לפוןט נק'

 דותנקו 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 ד/"ממ
 ח. שינה

מנורה לפי 
הנחיות 

 פיקוד העורף
 1 (למזגן) 1+  1 - 3

וד לפי תקנות פיק
 רףועה

 הר רחצחד
 כללי

1 
 (גן מים)מו

- 1 
1 

 ית תקע)ב
 ור(תנל

- 

ר לתנו קעבית ת
קן קוצב + התחימום+ 

וד ן הכולל מפסק לדזמ
השמש במיקום עפ"י 

 התכנון. 
 ן,ובהעדר חל+

 ניר מכהכנה לנק' אוורו

 - - - - 1 ירותיםש

 בהעדר חלון,
אוורור ודה להכנה לנק

ן מכני + מפסק היכ
 ידרש.יש

 תות שרפסמר
1 

 מים(מוגן )
- - 

2 
 יםוגן ממ

 סה,ביכונת כ)מ
 יסה(כבש מייב

- - 

חבה ר
 רוצפתמ

1 
 ()מוגן

- 
1 

 )מוגן(
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי + 

תיחה פ מפסק + מנגנון
 ידני.

 - - 1 - 1 מחסן

מל של צריכת החש
חסן תחובר לשעון המ

החשמל הדירתי אליו 
 .משויך המחסן

ת שהזנו ןלחילופיאו 
ל של כ להחשמ

ה למונ יחוברו חסניםהמ
ף ונפרד משות

בד, או ם בלינחסלמ
סן, כל מחל מונה נפרד
ועפ"י  וכרמלהחלטת ה

 בחירתו.

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

ט הכנה ק)פ
 ן(למזג

- 
 
- 

 
 

  ותואחר לטבלההערות 

 אחת. ההדלק קודתולל נכל/ ארמטורה(, אהי -וינורה וכיסא בית נורה על גבי קיר או תקרה )לל = תקרה אור קיר/מ נקודת (א)

 רד(.)שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפ מל רגיל.שניזון מזרם חמלי החשלחיבור מתקן  ודדע" בק= "ש ר )רגיל(קע מאובית ת (ב)

 ת.חומ"ר לפמ 1.5ים בכבל החיבור יבוצע

ר חיבוה שקע בנפרד(. ספר כלחד, נבפנל א יותר ם אושקעי י)שנ חשמל רגילן מזרם הניזו וי,יסשקע בודד עם כמוגן מים:  תקע מאור )רגיל(בית   (ג)

 לפחות. ממ"ר 1.5וצע בכבלים בי

לכמות  תוספתושאינם  א'בסעיף ים מצוינר(, המאור )בתקרה או קישל נקודות ה תאור בלבד לאופן ההדלקה מאור הדלקה כפולה= תנקוד (ד)

 '.א מאור המצוינות בסעיףה נקודות

 ות "כוח"./נקודהח ושאינם בהכר ,רד(ל נפגד )כל נק' במעלי נפרל חשמבי מעגגם על צא/י" הנמם"שקע/י = נפרדע מעגל בית תק (ה)

 רגת הגנה גבוהה.בדן מים וגהקצה מזר ך אביפרד אהכרח במעגל חשמל נבית תקע מוגן שאינו באו אחר=  IP44ת תקע עם דרגות הגנה יב (ו)

ין מחשבים, ב – שורתקוניה, נקודת תדת טלפת נקווכוללו לחוד ( אוומפלטקנקודות ביחד ) 3= שב()מח קשורתת/טלפון חוץטלויזיה/נקודת  (ז)

רנט. אינט/ניםפושת הטללר הדירהיבור ללא חורי כבלים.  ר לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידוחיב –וויזיה דת טלקונ

 .סויולל כיכ 1ל מודו 55ופסא וק רה בקינועד נקודת ההכתקשורת מריכוז ה כהנקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משי

 .(מר לפי הענייןעמדת שולדלת כניסה למבנה או לאביזרי קצה לתקשורת פנים ) ת מלאות כוללודה/ונק)אינטרקום(=  ניםון פפנקודת טל (ח)

  מ"מ.  2.5בלים נפרד עם כק , מחובר ישירות ללוח למפסמעגל חשמלי נפרדעל גבי  וחתקע כ בית = כחקודת נ (ט)

יכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה רורת )מחשב( מ' תקשנקהכנה ל בלבד. יכהט משו)"שרוול"( וח לצנרת כוונהאחרת ה צוין ם לאבא"= ה"הכנ (י)

 מניעת ספקל "מפזר חום" ולא "תנור להט" )ספירלי(. ר(,יות הדייחרקן )באיותרחצה חדר המעל דלת ום נמצאת באם ההכנה לתנור חימבקיר. 

 ן מים.גמו שקע תור חימום כוללנה לתנההכ .החברה יים ע"סופקלא מ םכי אמצעי חימויודגש 
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ה/ם ותם את אכביקים/מדלימ בריחוק ביניהם, אךנות להדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדים שונים הנמצאים תות מאור הני/נקודה =חליףמ (יא)

 מאור. ה/ותנקוד

 .חשמלנדס ההחוק ודרישות מנחיות הבעקבות ה ק'יתכנו שינויים במיקום וסוג הנ (יב)

תחובר ישירות למקום המתוכנן לכיריים. הנקודה  תן המטבח, מתחבארו יתקודת תלת פאזנקן תות =יבור תלת פאזיוללת חים הכת מגוררבדי (יג)

 ירתי.החשמל הד וחול את כל החיווט לרבות בית שקע והמפסק בלקודה תכלהנ. 2.5/5ל ט בכבותחוופאזי בלוח החשמל  למפסק תלת

 

 זה  או במסמך אחר ה, במפרט מכרבטבל כךק באם צויין רעל בפו וות לעיל יותקנת בהערייחסויש הת םלגביהנים ומתק ד)מובהר כי ציו

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ילה לתאורת ל בתמנגנון שובחדר מדרגות לחצן להדלקת אור  .יש: מאורת ונקוד מה:כל קוית: בדרגות/ מבואה קומתחדר מ  3.7.1 

  יש. :קומתית ואהבהדלקת אור במירה להדצן מתוך לח .שי :אור תלחצני הדלק ש.י אור:ופי מג. ועהבק                             

 תר(.בקשה להי) והבניהון התכנ תקנותרות( בדירה על פי הכנת שרוולים )צינו: טלפון חוץ 3.7.2 

 ת החברה.פי החלטאו אחר ל ,םזמז צליל: .לחצן פעמון: סוג: 3.7.3 

 "י.תלפי דרישות ה ,טנדרט: סוג: סשקע/הדלקהזרי אבי 3.7.4 

 לפי  ום:מיקש : יבתוך הדירה ל(,)כולל שקע רגידירתי ולוח תקשורת  מודולים( 6-קום פנוי למ)כולל השארת ירתי ד לוח חשמל 3.7.5  

 אין.שעון שבת: : יש. מפסקי פחת החשמל.  מהנדס וןתכנ  

                           מן.  קוצב ז כולל יש. : מלישחוד מים, שמש/חשמל לדנקודת  3.7.6 

 . אמפר 3×  25: י: תלת פאזרתיור דייבגודל ח 3.7.7 

 

 כניסה הראשית בקומתה פתיחת דלתל לחצן ל, כולדיבור שמע ם)אינטרקו .5 טבלהפורט ב: כממיקוםיש, : מערכת אינטרקום 3.7.8 

 רים(.ובחדר שינה ה רע ודיבולשמופומית  ,הכניסה  

 ן.י: את(נפרד)ור סגת במעגל ה נוספוויזירכת טלעמ 3.7.9 

  תיזיה רב ערוצילקליטת טלוולחיבור לכבלים  הכנה :זיהטלווי קליטת שידוריכנה לה 3.7.10 

 .  (זהק שרות אשר תספ ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרברות שיי הקונה יישולם ע"בפועל  אשר יבור ללא ממיר וללא ח)   

 :ריםחנים אמיתק     3.7.11 

ת תתאים לחיבור תלת פאזי ולרשת החשמל כדירתית. המערשמל ההחה של צריכת ולבקרטור ימערכת לנותקן דירה תבכל  -

 ים.משתנה ריפי החשמלזנת תעהאלית ותאפשר הישר

 :מערכת תכלולה

 מלי, זרם חש רכיב המודדעל רתית אשר מתבססת החשמל הדי וחמדידה בל יחידת 

 .לחוטיור אדדת תקשורת לשייחיי( ת פאזלוח תל עבור זרם יישניח)שלושה 

 ה ברורה.את הנתונים בצורה מקומית ומציג אותם בצור די המקבל ומעבאלחוטי צג דיגיטל

ות את הצג יציג לפחמהרצפה מ',  1.5ה נגיש ובגובם במקו ניסהמבואת הכב /ת הכניסהך לדלבסמוה בפנים הדיריותקן הצג 

 . תת עלותם הכספיוא"ש( )בקוטצטברת מוה פתהשוט רגיהנתוני צריכת האנ

 .3.5סים בטבלת פתחים סעיף יראה גם תר .םי/מליחש ר לתריס/יםחיבו -

 

 בדירה: חימום,תקני קירור / מ.         4 

 :לותכל אשר ,פאזי תלת יתסטנדרט אחת מרכזית מיני למערכת בלבד הכנה ,ישן. אי ימרכז ינידירתי מ וירוג אומיז 4.1 

  לכל וקצר יליע אוויר פיזור המאפשר אחר או במיקום דרוןסהמ או אמבטיהה חדר תתקר לתחתית בצמוד יידאלמ מתוכנן קוםמי      .1                   

 ;דירהה חלקי

                       תוכנןהמ וםהמיק ןיב צפההר יבמילו ונעה נסת בקירמוכ מליחש ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות שותדרהנ תשתיותה ביצוע      .2                   

  מוצא .סההכבי תורלניקוז מס וא צפהר וםחסלמ המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  למעג כוח שקע ,המתוכנן למעבה המיקום ועד ידילמא                            

 .בפועל מערכתה תקנתהל עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                            

 .ר המסדרוןקי על התרמוסטט למיקום עד המאייד ממיקום ריק לפיקוד ריק רוולש התקנת                         3.

 .אוויר מיזוג יועץ דיי על מערכתה לתכנון אםבהת יהיה ההכנות קוםמי       .4                  

 .מעביםה / ההמעב םולמיק סתרומו עצנמו מיקום      . 5          
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 ההכנה תכלול: ממ"ד. במקרה זהב ה למזגן עיליהכנ צע, תבוד העורףפיקו ישור.       בא6  

 לוח החשמל. ירה מה ישזנמל נפרדת הדת חשונק -                    

 ה.סגר במכר ייסהצינו ה. קצבדירהעיל פ ל מחסום רצפה"ד ועד איקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממצנרת נ -                    

 ומוסתר ע"פ התכנון.ע ה במקום מוצניהי בהמיקום המע -                    

 יר.מיזוג האו ץיועון לתכנם הנ"ל בהתא הכנותהכל  -                            

 

 חלקיה לכל מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון וירהאו גמיזו יועץ קביעת פי שעל ( לעיל. ככל6) 4.1: אין. מעבר לאמור בסעיף מזגן מפוצל 4.2

 כל התשתיות את שתכלול דירהה חלקי ליתרת ים/ נים מפוצל/למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  רכזיתמ מיני מערכת באמצעות

 .מים ניקוז וצנרת גז שמל, צנרתצנרת ח לרבות הנדרשות

  .ןיאיין: ת בבנרכזין ממערכת מירתי הניזומיזוג אויר ד 4.3

   .אין: הפועל בגזום ור חימתנ  4.4

 (.)בחדרי רחצה .מוגן שקע הכוללת חימום לתנור נקודה וצעתב. : איןחשמלועל בפתנור חימום ה  4.5

 .אין :םרדיאטורי  4.6

 ין.: אשמלייםקונבקטורים ח  4.7

 .: איןרצפתי חימום תת  4.8

 : אין.יםמיתקנים אחר  4.9

 

 סן:, במחירהבד תוובטיחי אש כיבוסידורי  .5

 .: יש()באם נרכש במחסן .רש ע"י רשות הכבאותדישיככל : הירבד (:םטומטית )ספרינקלריאו שי אמערכת כיבו 5.1  

 .הכבאות רשות דרש ע"יייככל ש: שןעגלאי  5.2  

 יש. )ממ"ד(: רחב המוגןבמון מערכת סינ 5.3 

 

 ונות:ות פיתוח ושודעב .6

 חניה 6.1 

                      ;: בתחום המגרשכולםה. יהבנלפי היתר : ניםהבניי לכל החני ותמוכל מקסך ה 6.1.1   

 קרקע. מתבקויש, רט(: )לפ במקום אחר חניות . ו/או בפיתוח רתףמהומת בקחניות כל ה                                

 מכר.ת הבתוכניצוין כמ :וםקימ ניהתר הבי הילפ: חניות מספר: יש, טית/משותפת(פרחניה לנכים ) 6.1.2   

 צגת תג נכה רשמי  ה)עם  רוכש דירה נכהה/פיתוח ובנספח החניה להיתר, תימכר לסביבית המגרש/בתכנ ןחנייה לנכים כמסומ             

 .הכינו ניר שאלדי וגם נייניםהבלל דירי נכה, בין כ ש עם משרד התחבורה(, ובהעדר רוכמט                               

 : יש.מערכת תאורה דריכל.ת האלפי הנחיו, בותלאבנים משת /מוחלק טוןב ה:ניה לא מקורח תמר רצפג 6.1.3  

 .יש: שה לחניה מהכביגיש 6.1.4  

 מון בתכנית המכר.סיפי : למיקום אחת לפחות.: רהת לדימספר חניו 6.1.5  

  אין. :יהלחנבכניסה  וםמחס 6.1.6  

    

 שהמגר יתוחפ 6.2 

  מבואת בברוח לפחות[ מרוצף יהיה  כניסה שביל  .יןיבנכל ל הכניסהואת עד למב יםשביל/יחיצונ רחבה תתוכנן רשגהמ בתחום                               

 .ינוןג בעל ומואר, ]לבנין הכניסה   

 .עיתות/ אבן טבבנים משתלבט/ אספלט/ אלי: בטון/ גרנושבילים: חומר גמר 6.2.1  

 .ף יהיה ככל הניתן בעל גוון בהירריצוה טבעית. אבן /תפלט/ אבנים משתלבואס /ליטבטון/ גרנו :מרחומר ג: גותמדר /םילשבי 6.2.2

 תאם וני במים בהסכגינון ח וכנית אדריכל הפיתוח(ת פי )על .יש :צמחיהמצורפת(. נית  )על פי סימון בתכ.שי: תפתחצר משו 6.2.3   

  ת.לאורד החקות משנחיהל                                

 במים בהתאם  יחסכונפיתוח( גינון יש. )על פי תכנית אדריכל  צמחיה: .( ורפתבתכנית מצימון ס)על פי יש. : ותפתמש רחצ 6.2.4  

 רד החקלאות.ות משלהנחי
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 . (קיהרכת השלא מעול ןונגמ לא טחלש הונכוה, כר )חצרתוכנית המ לפי :ר מחדרחציציאה ל; יש: ות הגןה/דה לדירמור, צחצ 6.2.5  

 "י הרוכש בעתיעשה ע מים משולי הבניין ( ת )להרחקתרטיוע בחצרות פהקרקי שיפועי ניקוז פנ דורסי: הערה   

 . דור הגינה הפרטיתיס    

 ,ו'(וכ תחווש צנרת,ים, רזב/מ), חלחול ביוב ומים שמה/ות, גז,גייתכן : ות גןה/צר הצמודה לדירבחות, ות משותפפירוט מערכ 6.2.6  

 (.המכרנית יוצג בתוכ הכרחב ושלא ןהעניי לפי הכל) ויכיב קשורת,תל, חשמ   

 מ"ר. 7-לא פחות מבשטח  ,: ישןות גה/דה לדירמשטח מרוצף בחצר הצמו 6.2.7  

 הרשויות.  שתלפי היתר הבניה ודריחומר: : שגרל המות ש/זיתגדר בח 6.2.8  

 .החברביעת הלפי קו תרושאהמיתוח ת הפוכנילפי תמוצע בגובה מ   

 אין.(: בחלקה הפתוחה קומודים מפולשת )עמ מתקו 6.2.9  

 

 מערכות משותפות .7

 מערכת גז: 7.1 

  ר בתוכניתואהמת ובמיקום ,אום עם חברת הגזבת, רקעיק -גז תת י/צובר אמצעותב כזיסידור מר פקת גז:אסלנה הכ   7.1.1  

 אה ת הנוזיק נהרך תינתצובמידת ה קומית.המ ותרשה עפ"י דרישות אוו/ ברה"י החע עיקבשר אחבמיקום או  או הבניין המגרש   

  להנחת צנרת הגז ותחזוקתה.    

 .רת הגזבעלות חבבהינם פקת הגז רת אסוצנ ,י הגז כאמורר/בצו מובהר בזאת כי   

 ;: ישירהלדמרכזי  ממקורצנרת גז  7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4 ה טבלהרא: םקוימ. שי :הוך הדירז בתרת אספקת גצנ 7.1.3  

 

 :שדורים לכיבוי אסי 7.2 

 ץ הבטיחות.ועיות הכיבוי והנחי רשות לפי דרישות :עלת לחץ בחדרי מדרגותלהפ מערכת 7.2.1  

 הבטיחות. חיות יועץהנרשות הכיבוי ולפי דרישות  :יםורפרוזד/במבואות רכת ליניקת עשןמע 7.2.2  

 טיחות.יועץ הבת הכיבוי והנחיו רשות ותישלפי דר :ים(קלר)ספרינתזים מ –ית טומוטכיבוי ארכת מע 7.2.3  

 ץ הבטיחות.ת יועות הכיבוי והנחיורש שות: לפי דריולתןעמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי ותכ 7.2.4  

 חות.יועץ הבטית רשות הכיבוי והנחיו פי דרישותל :י עשןגלא 7.2.5  

 

 ותפיםם משי בשטחייבוות כונ)הידרנטים( ואריבוי כ זי, בראש יבויכו גילוי ערכותמ תרבול, ותרי הכבאסידוכל הערה:      

 ת הכבאות.שורות כמות לפי דרישמיקום ו פרטיים, או             

 

 חות.טירשות הכיבוי והנחיות יועץ הב ותי דרישלפ: מרתףבקומת ר מאולץ אוורו 7.3 

 אין.: (רותיהדת )להזנ תרכזיוג אוויר ממערכת מיז 7.4 

 .אין ם:לשימוש הדיירי דר/יםבחר ת מיזוג אויערכמ 7.5 

            כניסהה דלת ליד קרקעה ומתבק ימוקמו הדואר ותבתי מיקום: שגוי. לדואר  1לוועד הבית,  1לכל דירה,  :וארות דתיב 7.6 

 .816 י "תו יהובני תכנון נותתק לפי ניוםמיואל תזיח בעלות וויהי הבניינים בץ אחד לכלבמקאו  , יןבניכל ל                    

 : ם אחריםנימיתק 7.7 

 לשימוש כלל  דר/יםח תפים(,ולקים משבח)רה תאו ם, מערכותמאגר מי, ת מיםסניקה ומשאבו רכותמע  

 .ם והיועציםכננימתית הנכותפי ל מיקום וכמות: .וכו' בנייןסמוכים לטובת ה יניםניבבאו  נים סמוכים,יטובת בניולן בנייב הדיירים  

 

 ה למערכות תשתיתמבנבור החי .8

 המקומית.רשות הנחיות ה לפי: צרחל פרדנ מונה מיםש; : ילבית ראשימונה מים : יש; ו מים מרכזילק יבורח 8.1  

 יש. :זירכוב מחיבור לבי 8.2  

 ; יש. חשמלאות חברת הבהתאם להור ,ת החשמלרשחיבור הבניין ל 8.3  

 .חיבור הדירה לחב' הטלפוניםכולל (: לא יתרה להקשתכנון והבניה )בקנות הלת בהתאם :יםנלפוין לרשת הטהבניר חיבול הכנה 8.4  

  (.3.7.10 ם סעיףג אהד )רהכנה בלב .אין (:אינטרנט/הויזי)טלוורת שלרשת תקבניין חיבור ה 8.5  
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 דות שביצועם בפועל עבוישה. הרכ רמחיב כלולים, גישהי דרכ ,וזניק ,םומכי, קירות תהכביש, מדרכ: פיתוח כללי הגובל במגרש 8.6  

 ית אינם באחריות החברה.הרשות המקומ "ישה עיע  

  או אחר לפי היתר בניה(. מונים)מכלים ט .יש: פהירת אשמתקן/ים לאצ 8.7  

 .הרשות המקומית יע": אשפה ויינפ  

  

 רכוש משותף .9

 :המשותף שתיאור הרכו 9.1 

 ים בתוכנית המכר.ותפו כמשסומנ באם: משותפים חניהת קומומ    9.1.1   

 .יש: (חלקית חהפתו ועמודים, )קומת כניסה יתחלק ה מפולשתומק 9.1.2   

 ברה.לפי החלטת בח: דים לדירותם צמונים שאינסמח 9.1.3   

 .: ישאה )לובי( בקומת כניסהבומ 9.1.4   

 יש. : קומתית ואה )לובי(מב 9.1.5   

 יין.ל בנכב 1)מספר(:  תדרגומ חדרי 9.1.6   

 בכל בניין. 1: יותמספר מעליש; : ליותמע: יש; פיר מעלית 9.1.7   

 יש.ם על הגג: יתקניעל ידי מ ק התפוסהחל ותפח: לגג משותף 9.1.8   

 ממ"דים. -ש מרחבים מוגנים דירתייםי אין. :טקלמ מ"ק/מ 9.1.9   

 .ןאי: דים משותףוחדר ד 9.1.10   

 ת, חדר משאבוות, משאבות סחרור, ערכות סולארימ :גוןכ (שותפותמ ו/או)פרטיות ות טכני רכותעש מ: יעל הגג קניםיתמ 9.1.11  

 . דין רוש רשות מוסמכת על פי כלר שתדאח מיתקן וכלמים מאגר           

 .ש; יא גינוןשטח לל : יש.ושטח פתוח בתחומי המגרש חצר 9.1.12   

 כרכוש משותף מסומנים הה, ז מפרטב כמפורט בפרקים אחרים: ותףוש משם רכנשהים של הבית וספינ לקיםחו קניםתימ 9.1.13   

 כר.בתוכניות המ   

 

 אם מהרכוש המשותף:להוצישאין  (םימיאם קיב) ים/חלק 9.2 

 מילוט(.) ,מדרגותי /רחד 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 שותפת.מישה לחניה ג 9.2.3   

 יסה.כנומת קב לובי 9.2.4  

 י.קומת וביל 9.2.5  

 על הגג. משותפים(ה) ים השוניםקנהמיתל גישה מחדר מדרגות א 9.2.6  

 ת.ודר מכונת אל חשה מחדר מדרגוגי 9.2.7  

 .)משותפים( י/יםכנדר/ים טלחי קומתשה מחדר מדרגות או מלובי גי 9.2.8  

 .גל הגע משותפים תקניםיס על ידי מהתפו –חלק הגג  9.2.9  

 .עליותמ 9.2.10  

 ות(.ירם בדנייש מרחבים מוג -)אין .קלט"ק /מממ 9.2.11  

 שותף.החברה כרכוש מככל שיוגדרו ע"י : חלק אחר 9.2.12  

 

 ת משותףיב 9.3 

 שותף או בבית מדירה בבית חוק המכר דירות(, המוכר  –)להלן  1974 – ד, התשל"ת(רו)די לחוק המכר 6בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי  הוראה מבטל או משנהת הבי עלהבית או שבדעתו להחיל על שחל  קנוןתוה כבית משותףרשם היעד לומיה    

 אותו עניין; ואלה העניינים: טים עלפרהמכר  הוזלחצרף ן, חייב לכלול במפרט או לם להלם המנויייהעניינ יין מןהמתייחסת לענ    

 ף;תולק מהרכוש המשחהוצאת  (1)    

 לדירה; מודתף הצהמשו כוששל החלק ברורו יעש (2)   

 בקשר אליו; ת המשותף ובשירותים המחויביםבהוצאות הבי ותשתתפההשיעור  (3)   

 ניהול הבית המשותף; בדבר ת החלטותלסדרי קב (4)   

 דירות; ר( לחוק המכ)א3קבע שר השיכון בצו בדרך האמור בסעיף ש יין אחרענל כ (5)   
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 ה המכר, כמי שהתחייב ף האמור בחוזא , עלהום בסעיף  קטן )א( יראוויים המניינינמהעעל עניין  רטיםפ מסר אשלוכר מ )ב(  

 על הבית  המשותף.  יחולוו עניין תלגבי אוהמצוי וראות התקנון שה    

 

 כוש המשותף הצמוד לדירה:ברל החלק ש רושיעו 9.4

 כל ל ש( לשטח 5פרק א' סעיף זה מכר  מפרטברט ישובה כמפופן חאותה ורגד)כה הרשבין שטח הדי סהאפשר ליח יהיה קרוב ככל 

  רשות ל כ ידי כפי שיידרש על ית המשותף,ום הבשור ברישקט אחר הבכל פרן ביחס זה או , זאת בכפוף לכל תיקובבניין יחידות הדיור  

לדירה ים הצמודחים טהש קחו בחשבוןייל לאותף שהמכוש רבכל דירה בבית  וב חלקה שלבחישהמוכר רשאי לקבוע בתקנון, כי סמכת. מו

 (.6' סעיף א פרק זה)כהגדרתם במפרט 

 

 יהול הבית:סדרי קבלת החלטות בדבר נ 9.5

 .1969 -ין התשכ"טמקרקעע בחוק הופי הקב היה עלי 

 

 :ר אליואות הבית המשותף ובשירותים המחויבים בקשוצתפות בהשתההעור שי 9.6

 ה.דיר ללכ שותף הצמודש המכוק ברלהחשל  וריה על פי שיעוהי 

 אחזקתועות של בצאות הקיב ההולקן היחסי ברכבתשלום חיחויבו שימוש בפועל לא יעשה בהן ו מוכרה שהחזקה בהן תהיה בידי רותדי

ן שלומתמכר יהיה פטור ותף, אשר המוצאות בגין צריכה בפועל ביחס לרכוש המשוההם רכיב לותשיל מהרכוש המשותף בלבד, להבד

 נון המצוי.תקור באממזכויות ההצבעה שלהן כוע י לגרמבל תוזאהאמורות,  ירותלדיחס ב

 

 משותף(:הלרכוש  יוחזרואו ש/משותף )והחלקים המוצאים מהרכוש ה 9.7

 מצ"ב הכניות ם בתותף השטחים הבאים אשר מסומנימהרכוש המש אויוצ, כםהסב ן זהמבלי לגרוע מהאמור בעניי      

  ר.המכ םהסכמכר ו/או ברט המפים בנויו מצא/ו      

 רה.של החבף לפי קביעתה ף ויוצמדו לדירות בבית המשותמהרכוש המשותם וצאימ ות החניה שבתחום המגרשקוממ .א

ף, באם )למעט חדר עגלות משות החברה י קביעתה שללפהמשותף ת בית שבכוש המשותף ויוצמדו לדירוו מהרנים יוצאסהמח .ב

 ד רישום הבית המשותף.מועו עד נמכר לא משותף ואשרוש הרכו מהאוצם שהיחכל השטוכן . (םקיי

 ל(.לעי 9.2.9מור בסעיף וגגות )למעט החלק כא, גינות מסתורי כביסה, פסותמר .ג

 . מוצא מהרכוש המשותף  יים(באם ק) השנאים חדר .ד

      על   חוללה ו/או שתת החספר נויע יןינב ולפי כל תכניותפי התב"ע, יה אשר אושרו ו/או יאושרו לבנייה במגרש לבנויות הזכל כ .ה

 בעתיד. ן עיר שיאשרו יפי תכניות בנישייווצרו על ת ידיועתרקע, וכן זכויות בניה הק

שבבעלות המוכרת  דו החניות והמחסנים לתאצמות, יוירלדנים צמדו כל החניות ו/או המחסלא יוהמשותף  תשום הביבעת ריככל ש .ו

 .מפורט לעילכ

 

 

 

 

  ____________   ____________   ____________ 

 כרחתימת המו     אריךת          חתימת הקונה         

 

 המשותף. ביתיגות הרו לקונה ולנצמסמכים נוספים שיועב נספח א'
 ואזהרות.ערות כלליות ה ב' נספח

 .ת זיכוייםאוטבל       נספח ג'
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 ותרדיהבעלי ולנציגות  קונהשיועברו ל מסמכים נוספים – 'נספח א

 

 תי נפרד של המפרט:ללק בו כחיצורפלו ניות אתוכ 10.1  

 דירה.ה( של וניות)חיצכלליות  תדוחדר ומימידות של כל  הכוללת 1:50 -בקנה מידה לא קטן מתכנית הדירה  10.1.1   

 ה.מף בקוהמשותכוש רון ההכוללת סימ 1:100 -ן מת הדירה בקנה מידה לא קטצאומה בה נמהקתכנית  10.1.2   

 בקומה.ותף ון הרכוש המשימלת סולהכ 1:100 -ה לא קטן מדה מיבקנ פוסיתטי ת קומהתכני 10.1.3   

 משותף ה מון הרכושסיהכוללת  1:100 -מידה לא קטן מבקנה רתף קומות מ ;ותת מפולשת כניסה/ קומותכניות קומ 10.1.4   

 .1:200דה מילקנה  ןקטולום מבצי לצרף ןנית תכניות אלוושטחים דירתיים מוצמדים;    

 .1:100 -מן ת גג בקנה מידה לא קטמת קותכני 10.1.5   

תפת משו חצרהכוללת סימון  1:250בקנה מידה  הניהיתר ב בלתהמקומית לקתכנית המגרש כפי שהוגשה לרשות  10.1.6   

 צמודות. ותוגינ

 

 בות על פירין לכל דתאם לבה למסור ר, שישמורי הגימחולת ווכרלכל המע ששימוו ת תחזוקהבעת מסירת הדירה יינתנו הוראו 10.2  

 בעניין:ת דירור חוק המכ   

 ימורם.בי הדירה על גפעולות שוטפות לתחזוקת כל רכי א()   

 , יזוג אווירמערכות ממערכות בטיחות, דירה לרבות ב המותקנות ותהשיר כותותחזוקה מונעת של מערוללת תחזוקה כ )ב(   

 .א באלהוצות וכייכנמלקטרומערכות א   

 נדרשות. אםות, תיביקורות שוטפות ותקופ פיוןת ואתדירו ג()   

 שר.ק ן ליצירתספק ומספר טלפויצרן/ שמות בדירה, לרבות יםתקנהמו ציוד ומערכות מפרט טכני ותעודות אחריות של )ד(   

 

 מור של יי הגחומרכות ומערשל הה תחזוק ותוהורא תניכת (1) ה בבנייןנראשורת הדירה ההמוכר ימסור לרוכש דירה אשר לו נמס 310.  

 עניין:בת המכר דירופי חוק  ל דין לרבות עלסור בהתאם לכלמובה ח הבניין שיש  

 מורם.ל רכיבי הבניין על גיוקת כשוטפות לתחז תלופעו )א(   

 זוג מי מערכותליות, מעיחות, טב תמערכוין לרבות יבבנ ת המותקנותהשירווללת ותחזוקה מונעת של מערכות כ תחזוקה ב()   

 באלה. צאווכית מערכות אלקטרו מכניו ,ווירא   

 .נדרשות אם ותקופתיות,אפיון ביקורות שוטפות תדירות ו ()ג   

 קשר.ון ליצירת נה, לרבות שמות יצרן/ ספק ומספר טלפמבמותקנים בה ומערכות עודות אחריות של ציודני ותמפרט טכ )ד(  

 ליה.מייפקסר ומספ רבות מספר טלפוןלתוח והפירכות המעניין, של הב יםהמתכננ ותוימת צרש )ה(   

 ות ותקשורת, מערכות בטיחחשמל יה סניטרית, צטלשל אינסות בלבד משותפ( למערכות הAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 אמור דירה הה ל רוכשעה יב ולפהנחיה בכת וריםמסמכים האמהמוכר יצרף ל מכניות במבנה ובפיתוח.רורכות אלקטמעו   

 אשונה שתמונה( מיד עם מינויה.י הדירות )הרעלשל בה יגות הזמנית או הקבועצם לנאות למסור   

 

 

 

 

 חברה לעיל, יראו ה 10.3מור כמפורט בסעיף גיוחומרי ה ותשל המערכניות והוראות תחזוקה התוכ לקבל לידיו ןואשהררוכש סרב ה (1)  

 הול )באם תפעל ו/או חב' ני יתת הבגוש/ים אחרים לרבות נציכלרו זמן ם בכלוסראית למתהא רשה . החברןכ תלעשו דה בחובתהמכע      

 בבניין(.      
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 תלליות ואזהרוכת הערו – נספח ב' 

 ירהרות כלליות למבנה ולדהע 

 

 .רהדיבנה ולמל םנכוניותוספות ה אמותינויים, התבוצעו ש סי )כלשונו בצו מכר דירות(,סיהב המפרט פסבטו .1

  .ראלייה והתקן הישבנן והנולפי דרישות תקנות התכ יהיוכות והמלאים המוצר כל .2

 אנטנות מיתקני: 799 י"ת, שראליי תקן לפי ,החובה שידורי לקליטת טנותלאנ קן מיתקןתיו בבניין 2010.-ע"תש( 3' מס' )תק לאנטנות מיתקן .3

 (.א"אק) תליווידואינדיא יטהלקל נטנותא קניומית( מ"אק) משותפת לקליטה

 שבכל יחהמבט אחר הסדר קיים אם החובה שידורי לקליטת ותלאנטנ מיתקן נתהתק בתלפטור את החברה מחו תירשא ומיתה המקועדהו

 .לוםתש בלא חובה שידורי טלקלו ניתן יהיה רהיד

 
 םטומירה האהתקששטחי מרתף, ת על תקרמם יממוקמשל הבניין ניה חטחי מסעה/הוסבר לו וידוע לו ששטחי גינון ו/או ששה מצהיר ונהק .4

די לגרום לשינוי כ בהןון אלה, שיש גכ פעולות ת מערכות ו/אוו בנייה ו/או התקנו/או הריסה ו/אעולות שתילה פ עקב געהינזק ו/או להיפל ליםועל

  ומה.מרתף או כדמרכיביה, כגון שינוי ניקוז ו/או פגיעה באיטום הל התקרה ע במצב

או חלקה  וכר. החצר כולהלציה מטעם המסטהאינס שייקבע ע"י מהנדם יקומבוז וניקביוב ות נה שוחית תהירטחצר הפבש ךדע לכהקונה מו .5

הקונה להקפיד שלא לפגוע באיטום המרתף וכן ל ו אחר. עטוף ו/או פרלייט ו/א ס"מ 30י המינימלי וילעומק המל מרתף חניה. נמצאת מע

ילת צמחיה שתאי  ק,, לרבות אך לא רורכאמ רטיתר הפת בחצברואשר עום יש( )אותפות שהמ ערכותתיקונים במפשר ב הקונה לאמתחיי

 .קיםרח ת קינוןלמניע תקופתי ניים וביצוע ריסוסלת שורשים חודרבע

, םמי ערכותתכן מעבר מיין מכר. כמו כות בטחון וכו'(, אינם בהכרח מסומנים בתוכניות הירושאים, קנין )עמודים, קירות נלד הבמערכת ש .6

י קונה, כהודע ל וקדמת.מ בדיקה'(, מחייב סה, פתיחה, וכול שינוי )הריכ לכן ת.ת, קירות ומחיצופורצ ,קרות' בתז וכו, גתקשורתחשמל,  ,ביוב

 כות הבנייןמער אלמנטים שלנה, כמסומן או בשונה מהמסומן בתכניות, של כלל השוובמיקום ופקית, בגבהים שונים או א/ועבר אנכית ות

רת הז, שוחות ביוב, מניוב, צנרת ניקוחשמל, צנרת בת צנר ם,נרת מיצד כגון: עות וותעל נרת,ות, צותפינן משכות שאערושל מ תפותהמשו

ריים, רות, בחניה פרטית, בשטחים משותפים ובשטחים ציבוחצחסנים, ורת וכדומה, בדירה, המתקשו חשמל, טלפון, וירור, קומ.א. ואוו

רת ו/או סגירה אח סו בתקרה קלהכוור יאמכניים. מערכות כהטים צהיועלטת פי הח, לתכניותויין במצומן/ לסלמ מעבר בתקרות הכלות ובקיר

 וברות.ען ל בהן הו/או גובה החלוישנו את צורת 

זל( בררלים )נמי מצנותוכן התח ,"ניים"עי גידים,בדלי מרקם, גוון, יתכנו תופעות טבעיות כגון: ה ם,וף לתקניובכפ, בריצוף וחיפוי טבעיתבאבן  .7

 .לכללי המקצועו קינההתבכפוף לדרישות  כלה הדחלו מוידתמים בכ תותבטאהמ

לים לא יבוצע קיטום פינות ופו/או שי בחיפוי קירות. ראלייםם הישהנדרש בתקנימ ותת לא פח)פוגות( במידוצוף יעשו מרווחים בחיפוי וברי .8

 .)גרונגים(

 תוחות או סגורות.פ זותבארי לים,ו רעים אחריפי ריחות יםהפולטם ירמים חוסנים דירתיבמח חמור לאחסןחל איסור  .9

 לקונה.נמסרה הדירה  או מי מטעמו בטרם דירה ע"י הקונהעבודות ב עובוצילא  .10

כאמור  אלו לכלים לייםהמינימ לה לפגוע במידות הנדרשות ובמרווחי הגישהולעהחזקה, לאחר קבלת ע"י הקונה ריים ת כלים סניטפלהח .11

 אלו.לחריגה ממידות היה אחראית א תרה לבספק יודגש כי, החת ניע. למ3 חלק 1205"י ה( ובתתברוא נילמתק תוארו"ת )הבהל

נרת ואוורור, המשרתים כלל הבניין. צ ת ומעבריתקרות מונמכות, קורו שיהיויכול  ייריםדהי רכשו ע"שי שקיימים(, )ככל במחסנים .12

 .בלבדם מחסניל דרפונ תףהרכוש המשוה  ממחסנים תעשהזנת החשמל ל

ך לא א ליצור הפרעהנים החלל ועלולים ית כביסה, מקטינו באזור תליתקם יובא' מיזוג האוויר יחם ויהחמ המיםדוד  של מםמיקו  .13

 רט.מן הקבוע במפ ותפח

( Aעל ) הם לא תעלהש שלי שרמת הרעהאוויר ע"י הקונה, יעשה שימוש רק ביחידות עיבו וגרכות מיזאם יסופקו ויותקנו מעב .14

dB60המתקן/ים.   לפי ידות תחת רגלי וכן בולמי רע, וקמתממבו היחידה  מקוםב חם ראוי ליטתפוח פממ מ' 1.5חק של מר, ב

 .קוסטיקהנחיות יועץ האה

ת מנת על וזא רשות הקונהלפחות בשלוש השנים הראשונות מעת העמדת הדירה ל וףבאופן תכהמוגן,  לאוורר המרחבי יש שוב להדגיש כח .15

 .ן שמהם עשוי המרחב המוגןבקירות הבטו צאוהנמה צץ(, המופק מבטן האדמחים )גרגטבא אצהימלעלול ן אשר דוגז רא יידרסלק של

כלל הדיירים בקומה בעתות חרום לצורך מעבר  אתשר ישמש דלת חילוץ חיצוני א /חלון בניין, ימוקםבה בכל קומבאחת מהדירות יתכן ו .16

ר את ת חירום יאפשבעוכי , בע סורג קבוע בפתח זהקא ייכי לחייב מת חילוץ,דלת ה ן/קם חלווממ ה רכשאותה בדיר אשר וט. הקונה,ומיל

 חילוץ.המעבר בדירה אל חלון/ דלת ה
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, ינותגם, כגון: את כלל הדיירים במבנה ואשר יעברו בשטחים פרטיי ותות המשרתו צנרת או מערכות אחריוב אתכנו שוחות ביי קונה, כהודע ל .17

 ט.יקהפרוי י החלטת מתכנני ויועצ"ו עפיקבעקומן ומימספרן טיות, פררפסות מו ,חסנים, מותחני

, השייכים לכלל רתתחי ביקוב, ניקוז וכד'( וכן פ, ביות צנרות )מיםוברעותכן ון או החניה, יאו המחסדירה, ה תרות ובסמוך לתקרקי ברצפה, .18

  כך.מתמע המש על כלן, העניי ול לפייפוקה וטזתח לצורךשה גיאפשר ל יבמחוהקונה  הבניין, ומהווים חלקים משותפים.

טח המגרש, בהתאם בון שבמגרש ועל חש מו'( ימוקגז, ביוב וכד מערכות השונות )חשמל, בזק, טל"כ,ם ושוחות של ייירונע פילרים )גומחות( .19

 שיאושרו ע"י הרשויות. וחיות הפיתלתכנ

יה בנון וכננה, הועדה המקומית לתבל במלפעומוכר י החרה ע"גז שנבה ר חברתוישאבון ותכנה על פיהיה גז מרכזי יי גז לאספקת /מיקום צובר .20

 .ודהומשרד העב

 לשקיעות בריצוף זה. וםולים לגרריחי "אבן משתלבת" עלים באנסיעה המרוצפ כיפילו דרים, מעברים ואברכבים כבדים על שבילנסיעה  .21

ה החנית לי לגרוע מכמות מקומובכל מוה, שויותהר אישור ן ו/אונוכי התכרלצ בהתאםמם קוט ומירויקת החניה בפיתכנו שינויים במספר מקומו .22

 .הכלולה בממכר

 .םרקעייפי חניה תת קתמרפ"מ(, לגז פחמימני )גאסורה הכניסה לרכבים המונעים ב .23

 ם.יף/תם במרתפישואו מ טייםבשטחים פר בגז פחמימני )גפ"מ(,ו/או לאחסן כל מתקן המופעל ן ור להתקיבנוסף חל איסור חמ .24

כנון, אם לאילוצי התבהתבתהליך רישום וחלוקה סופיים, ות ושינויים טינו סתכדים, אינם סופיים וייוהצמ לקים, והחתוחש, הפית המגרלוגבו .25

 ות.הרשוי וע ולדרישותצביה

כבר  הירחפשר בהמאט המפר עיפיסעיפים מס ימת החוזה עם הרוכש התקדמה הבניה כך שסעיף ו/אוחתדה וטרם למען הסר ספק במי .26

שה ו/או זכות ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרילשיקול דעתו ם בהתאת חר מתוך אחת האפשרויובלן יהקב חירה.ר בתתאפש לם, לאושה

 הקבלן. בחירתחלפה בעקבות הו בחירה א

 רנה בתג [,8.12.2016 - 10רה משתכן מהדו]מפרט מחייב מחיר ל 1אות המפרט להוראות נספח ג'וררה בין הבמקרה של סתי
 דין.לכל  פוףפח, בכות הנסראהו
 

 לין המפרט לעיבל וראות"(כרז )להלן:"ההו/או המ הקוגנטיות הדיןהוראות ו ות החוזה ו/אראן הוביבמקרה של סתירה כן,  וכמ-
  רנה ההוראות.תגב

 
____  ________________ 
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  זיכויים טבלאות –' גנספח 

 

 יםיזיכווז טבלאות ריכ

 
 
 תודחת מיוערוה

  08.12.2016  - 10חיר למשתכן מהדורה והשיכון, מ נויהבי דבמפרט המחייב של משרם נדרשירק האך ו ינםאלו ה יכוייםז ריכוז .1

 "מ. כוללים מע ןלהל הנקוביםהמחירים  .2
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 : מקרא

 . יחידה -יח'

 ר מרובע. טמ -מ"ר

  מטר אורך.  -מ"א

 דה. בוע חומר שחור+חומר לבן+  -קומפלט

  בודד.ד חא פריט -פריט

 

 

 חיר בגין זיכוי בלבדמ - הרחצ מטבח,ות : ארוננושא
 

עיף ס
רט במפ

 המכר
 ורתיא

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 יח' בש"חל
 סה"כ כמות

3.3.1 
שטח מ, תחתון כולל ארון) נות המטבחל ארולכלזיכוי 

י (, לפבחמטבח, ברז מטבח, חיפוי מטעבודה, כיור 
 שבמפרט המכר.ר התיאו

  --- 1,000 "אמ פלטומק

3.3.3 
לפי  טגרלי(,ני. כולל כיור אכלליצה חדר רחצה )ברח ןרוא

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

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד -זריםואבי ברבותרשקבועות  נושא:
 

 

יף סע
פרט במ

 כרהמ
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
י מחיר זיכו

 ליח' בש"ח 
 סה"כ תמוכ

   200 טפרי טמפלוק .בטיה ומקלחת(אמור, כי) םלמית ללוס 3.6



 

 

 

 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 32  ךמתו 32 'מע 18.04.2021תאריך:  / *G,G/ דירה מדגם  גן ,םחדרי 4 / 151מגרש  ן /שתככר למט מרמפ/  באר שבע -ארקהפ כונתב / שנגהפרץ בוני  /ניהת הבמסד לאיכו

 

 הערות:
 + התקנה. ריטכוללים זיכוי פרים חיהמכל   .1

 ביםויכויים/חבגין זימחיר  -תקשורתנושא: חשמל/ 
 

עיף ס
מפרט ב

 המכר
 תיאור

 חומר/
 דהעבו

 'יח
' יחמחיר ל

 בש"ח 
 סה"כ כמות

3.7 
 

   72 פריט קומפלט ויכזי –קיר/ תקרה  נקודת מאור

3.7 
 

   125 ריטפ פלטקומ כויזי –ע מאור תק בית

3.7 
 

   75 פריט פלטקומ  וןפנקודת טל

 
 

 :שורתלטבלאות החשמל/תקות הער
 (, במפרט המכר.5טבלה ) 3.7סעיף  רחליות לאערות כל.ראה ה1
 צוע.מתייחסים לזיכויים לפני בי חשמל/תקשורת וןירמחה חיר. מ2
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