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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               
 .ין, מחסן וחניהבבנימיקום הדירה  : 3סעיף               

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

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

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

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

 
 .(1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1סעיף                
 .(2.1-2.19)גמר ן והייחומרי הבנ  :2 סעיף               
 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.יית כביסלתל מתקן  :3.4סעיף 

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

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

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

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

 (.8.1-8.7כות תשתית )למערחיבור המבנה   :8סעיף 
 .וש משותףרכ  :9ף סעי

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

 
 נספחים

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

 ם.כויייז'   טבלאות ח גנספ
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   חדרים 3,  __ מס' חדרים:/מדגםדירה  באר שבע -שכונת הפארק שם האתר:

 __ דירה מס':  

 __ :מס' קומה  

 __ מס':מחסן   

 __ מס': חניה  

 __ :'מס בניין/מדגם  בניין  

 161 מגרש מס':  
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – ד"לפי חוק המכר )דירות(, התשל

 2015-ה", ותיקון התשע2008  – ח)תיקון התשס"

 ים שונים(יין חיובים וזיכובעני

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

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

                                            ת.ז      ן: לבי   

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.
 

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

 .161 רש:גמ.  1 חלקות מס': 38674 :גוש מס' 1.1   

 .605-0225284ה במקום: כנית החלתה 1.2   

 

 : רשות מקרקעי ישראל.בעל הזכויות קרקע .2  

 : חכירה.הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 : רשות מקרקעי ישראל.שם המחכיר 2.1    

  : תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 ("הר"הדי)להלן  :____' ן מסבבני ____,בקומה מס'  ____,דירה מס'  .3 

 

ממ"ד, המשמש גם כחדר שינה(, פרוזדור, חדר  -מרחב מוגן דירתי )להלן  שינה הורים, אוכל, חדרנת פי, בחמטיור ד דרח ה,סינכ: בדירה .4

 (.דיוראה מחדר יצי) שמשמרפסת מרפסת שירות,  אורחים,שרותי רחצה כללי )אמבטיה(, 
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   שטח הדירה .5 

 י כללים אלה:לפ בשוהמחו ,"ר___ מ :אוהרה שטח הדי    

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

  –לעניין זה      

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

 או תוכנית אחרת. רהדיבקומה או בינה לבין      

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

 פוי.ו את החיפני הקיר יכללבלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ" (2)     

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

 המשטחים המשופעים והאופקיים; חת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)      

 המדרגות. מהלךנו עולה ח יצורף למפלס  שממהשט      

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

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

  ירה.דח הבשטכלול  אינוש, וק ב'בחל 9.4 : ראה סעיףשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)     

 

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

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

 .מ"ר ___: בשטח, אחת מעל בלבד[ קומה

 :החני 6.2   

  ,____ :'סמ הורמק הינח -   

 : ___,'סורה מקלא מחניה  -   

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

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

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.4   

 .אין :בשטחה רימוצמד לד גג 6.5    

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

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

 ממפלס רצפת הדירה(. כהומנתהיה  רצפת המסתומפלס ר)יתכן וכמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 הערות לחישובי השטחים:     

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

 קירות הדירה הגובלים  לשצוניים יחל פניהם הפסת ועהבנויים של המרם של קירות החוץ או המעקים ם החיצונייים על פניהברהעו    

 במרפסת.    

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

 על  עיהשפכדי ל שיש בה לה מחוצהוהן  הקרקע כלשהי הן בתחוםוחות ובכפוף לבנייה פיזית ית לשושנת הרמה בבניין יחסלמיקו    

 .מששיפת המרפסת לשח    

 

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

 .וקיר במלואה שטח יכלליהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רוחב של התחת למחצית רק השטח שמ ללאחרת ייכ    

 

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

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

 ו.איר במלוקהכלל שטח יישותף גובל בשטח מ    
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 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד י, את שטח הקירות התומכים בהיקפה; תותר סטלכול חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 :סטיות קבילות .7  

 לות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט זה:הן סטיות קבי פורטות להלןמההסטיות    

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

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 נאי שלא זה ובתאי התאמה מתיאור  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוידהמכר ובין המנות בתוכניות סטיות במידות המצוי     

 לעיל. 6-, ו5פים ים )למעט שטח חצר(, המפורטים בסעישטח הדירה ושטחים אחרמ 2%ל יעלו ע    

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

 .(ונותות, ארשרברב עותקבו יסים,רת ת,תודלחלונות, , אריחים)אביזרים קרי:    

   

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

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 
 

 יוסף כהן() "מכהן בעא.ד    "(:המהנדס)להלן " שם האחראי לתכנון השלד .9

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.

 

 ו אתאי שלא ישנן, בתנבבניי וחלקים אחרים חרותא ם בחלוקה פנימית של דירותהכניס שינוייהמוכר רשאי ל    * 

 .תףהמשוהבניין או שטחים ברכוש  יתזח   

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

     

 

 תיאור הבניין .1

 

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

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

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

 

 למגורים; ות דיר E,E1: 12 מדגם 14,15,16נים בבניירים; למגו דירות D*,*1D: 15 מדגם 12,13 ניםבבניי    1.2              

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

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(בניין דירותבכל 

 

 ם,דו למגוריחדרים שנועמערכת חדר או  -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - דשל"( התדירות)ר מכחוק לפי   )*( 

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

 

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

 כינוי או תיאור
 קומה

ל תחת/מעקומות מ

 הס קומת הכניסלמפל

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 רותעה סוג השימוש

 קומת מרתף
 

1- --- 

, מבואות, חניות, מיסעות, מעברים לי:לכ

מאגר  .מחסניםחדרי מדרגות, מעליות, 

, (15)בסמוך לבניין  מים וחדר משאבות

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 והרשויות. המתכננים

 

ניין כב )בסמוך לביסה לרמפה כנר

יתכן ומערכות שונות (. 15

גם ו ישרתאחד הממוקמות בבניין 

  חר/ים.בניין א
 

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

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קעקר ייןסה לבנקומת הכני

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

 רכותים ומע, מתקנמעלית, חדר מדרגות

 .ת המתכננים והרשויותפי דרישטכניות ל

 

 .כניסה לבניין גם מתוך המרתף

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל , 17הנמצא בבניין 

  הדיירים במתחם(.

 ,חניות :)לכל הבניינים(בפיתוח 

חים ת, שטרחבו ,מעבריםמיסעות, 

בסמוך לבניין גז ) צובר מגוננים.

ירת אשפה צים לאמתקנ .(17

 מונה ט

 

 1-3 מגוריםת מווק
3 

 ה()בכל קומ

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 2 4 קומת מגורים

חדר  מבואה קומתית, מעלית,מגורים, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,מדרגות

 ת.דרישת המתכננים והרשויו

--- 

 הנרים עליוקומת מגו
 1 5 טהאוז()פנ

ה קומתית, מעלית, חדר ואמבמגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

ים חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנ

כניות )משותפות/ פרטיות(, לפי ומערכות ט

 יות.הרשודרישת המתכננים ו

--- 

 --- --- --- 6 וריםגלמ קומות סך הכל

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

 

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

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 קומת הכניסה למפלס

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 תרוהע סוג השימוש

 3 קערק לבניין מת הכניסהוק

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

, מתקנים ומערכות מעלית, חדר מדרגות

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

גם מתוך  14,15 ניםלבנייכניסה 

  .המרתף

 –דון )מוע חדר לרווחת הדיירים

ישרת את כלל , 17מצא בבניין נה

  הדיירים במתחם(.

 ,חניות :(בנייניםל ה)לכוח בפית

חים רחבות, שט ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין ) גז וברם. צמגונני

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 טמונה 
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 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 קומת הכניסה למפלס

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 תרוהע סוג השימוש

 

 1-2 קומות מגורים
3 

 )בכל קומה(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

לפי ניות רכות טכם ומע, מתקנימדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 2 3 םקומת מגורי

לית, חדר ת, מעקומתיאה ומבמגורים, 

י לפ יותטכנרכות ים ומע, מתקנמדרגות

 רישת המתכננים והרשויות.ד

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 4 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

פי יות ל, מתקנים ומערכות טכנמדרגות

 ת.נים והרשויות המתכנדריש

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

נים יות, מתקות סולארכ, מערדרגותחדר מ

לפי (, יותפרט)משותפות/  ומערכות טכניות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 --- --- --- 5 סך הכל קומות למגורים

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

 

  , בכל בנייןH מדגם 17מס'  ןבניי

 כינוי או תיאור
 מהוק

ל עת מתחת/ממוקו

 הכניסהקומת למפלס 

 )ד(הקובעת לבניין 

 רותמספר די

 ומהבק
 הערות סוג השימוש

 1 קרקע קומת הכניסה לבניין

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

 ,, מועדון דייריםמעלית, חדר מדרגות

תקנים ומערכות , (ניםנייבכל הל)משותף 

 ות.טכניות לפי דרישת המתכננים והרשוי

 –דון וע)מיירים דלרווחת הר חד

רת את כלל שיהנמצא בבניין זה, 

  הדיירים במתחם(.

, חניות (:נייניםלכל הב)ח בפיתו

רחבות, שטחים  ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין גז ) מגוננים. צובר

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 ונה טמ

 

 1-4 יםמגור קומות
2 

 )בכל קומה(

חדר ליות, מבואה קומתית, מעמגורים, 

טכניות לפי ומערכות מתקנים  ,מדרגות

 מתכננים והרשויות.דרישת ה

--- 

 נהליום עקומת מגורי
 1 5 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 ות.דרישת המתכננים והרשוי

--- 

 וןעליגג 
 --- --- )ראשי(

ם מתקני חדר מדרגות, מערכות סולאריות,

פרטיות(, לפי שותפות/ כניות )מטומערכות 

 הרשויות.המתכננים ו דרישת

--- 

 ת ומוסך הכל ק
 --- --- --- 6 םורילמג

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

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 ת הכניסהלס קומלמפ

 )ד(יין עת לבנובקה

מספר דירות 

 בקומה
 הערות ג השימושוס

 2 קעקר קומת הכניסה לבניין

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

, מחסן, מתקנים מעלית, חדר מדרגות

נים ומערכות טכניות לפי דרישת המתכנ

 .הרשויותו

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

כלל  רת אתשי, 17הנמצא בבניין 

  .ם במתחם(ייירהד

, חניות )לכל הבניינים(:בפיתוח 

 רחבות, שטחים ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין גז ) ברצו ים.וננמג

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 טמונה 

 

 1-3 קומות מגורים
2 

 )בכל קומה(

חדר ות, ת, מעליקומתימבואה מגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 .ם והרשויותמתכננידרישת ה

--- 

 מגורים עליונה מתקו
 1 4 )פנטהאוז(

, חדר מבואה קומתית, מעליתמגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

תקנים ריות, מסולא חדר מדרגות, מערכות

ניות )משותפות/ פרטיות(, לפי מערכות טכו

 ת.ונים והרשויהמתכנ דרישת

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 5 למגורים

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

 

  :והבהרות הערות

 בניה לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והיא הכניסה הקובעת ניסות המהכו יזלבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  (א)

 תר([. י)בקשה לה  

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

אך זכויות הרוכש לא  מותקנות רכות אלום מעמחות בהו/או גוונות חדרים ו/או ארהקצאת לרבות  גם למבנים סמוכים, באמצעותם

 .גענהתפ

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

 .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'   

 ם(ראשיי) חדרי מדרגות משותפים 1.4  

  גגועד למפלס ה מת מרתףמפלס קומקורה מ 12-15ים יינבבנ: תאפיון כל חדר מדרגו; 1 מספר חדרי המדרגות בכל בניין    

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

 : אין. חדרי מדרגות נוספים   

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

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

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

 .אין מר:עמדת שו 1.6  

 ו ו/א דיירי הבניין נציגות ת, שהפעלתו תקבע ע"יקוד שבגנון פילת מנמעלית בעמובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   )*(                      

 .1969-עין תשכ"טז' בחוק  המקרק 59סעיף אם לבהת יהולנחב' ה        

 

 :)בכל בניין( רדות גמן ועבוחומרי הבניי .2 

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

 ; השלד בי מהנדס: לפי חישועובי .םיים/טרומיים מתועשטזוין מאלמנמבטון ו/או  בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר          2.2

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

   .ניעת החלקהות התקן הישראלי למם לדרישקה בהתאד החלריצוף בניין המגורים יהיה נג  



 

 

 

 

 

 

 , ג'ב' ,א'נספחים 

 30  מתוך 9 'עמ 18.04.2021תאריך: /  161מגרש  /*P,P/ מפרט מכר למשתכן / דירה מדגם  באר שבע -ת הפארקנגב / שכונפרץ בוני ה / לאיכות הבניה דמס

 

  .1045מס'  אלישרי תקן לפי :בידוד תרמי; השלד נדסשובי מהלפי חי עובי: .: בטון מזויןחומר :יתתרה קומותק רצפה         2.3

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

  .השלד לפי חישובי מהנדס עובי:. ים מבטון,שים מתועו אלמנטין, א: בטון מזוחומר גגות הבניין:          2.4

  .1045לפי תקן ישראלי מס'  :יבידוד תרמ .י הנחיות היועץפל איטום:וניקוז  ועישיפ   

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

 .1045ס' ישראלי מ לפי תקן :בידוד תרמיהמהנדס. תכנון : לפי יעוב .י וק תאאו בל החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,

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

 

 גימור קירות חוץ: 2.6

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

 ; היתר הבניהלפי התנאים ב אחרים חיפוייםולב עם שמ ות(שכב 2): טיח טיח חוץ 2.6.2 

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

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

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

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

 

 ראשי: ותרגמדחדר  2.8

 המדרגות, הבידוד האקוסטי לחדרי סנדמהשובי הילפי ח בי:ועולב. : בטון מזוין או בנוי או משחומר: קירות מעטפת 2.8.1 

 דין.ת כל והמעלית יבוצע על פי הוראו

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

 ירוק" מטעם מכון התקנים.

 כון התקנים. ירוק" מטעם מ בעל "תו תקן דסיגימור  ,: טיחחומר: תקרהגימור . תקרהעד לגובה:   

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

הכל , החלקה ופסים מחוספסים כנגד אורך המדרגות והפודסטיםואמים לפולים תות שיהתקנים הרלבנטיים, ובעל

 . 2279לת"י  םבהתא

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

   באמצעות חדר המדרגות.: )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

פורצלן,  או גרניטקרמיקה  ובן נסורה אוגמת אגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, ד: חומר: ומתיתמבואה ק פניםגימור קירות  

 ע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(  עד לתקרה.בצטיח ובוצע החיפוי 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 טרנירה או גן נסובא: ריצוףטיח מעל תקרה זו(. 

  :בכל בניין ראשית כניסה י(ובה )למבוא 2.10

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

  .ן ירוק"(קת )"בעל תוילי קרא הקשיח יבוצע טיח וצבע

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

, והעומדים בתקן הישראלי מ"ר 0.64-ת משטח אריח בודד לא יפחואריחים מסוג גרניט פורצלן  אבן נסורה )שיש( אוחומר: : ריצוף

 )צד חיצוני בלבד(.ע בתנור ו: פח צבכותרת למעארונודלתות  .למניעת החלקה

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

 ה לפי דרישת הרשות המקומית.ספר יהייצוב המאר, עהבניין יותקן מספר בניין חיצוני ומו

: ר תקרהמוגיים. התקנ , בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון טטיסינבמלבין צבוע בטון : חניהרות ר קיוגימ :מקורהחניה  עבודות גמר 2.11

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

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

 .6.1.3עיף : ראה עבודות פיתוח סהמקור צונית לאיר חניה חמוגי 
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  :תףחדרים לשימוש משו 2.12

 .(חדר/ים טכניים )ככל שיהיו 

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

  .ו/או משולב ו/או תקרת משנה ינטטיבמלבין סו/או טיח צבוע  טטימלבין סינצבוע בעי בטבטון  :גימור תקרה. (מים וכו' 

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

 

  :הערות

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

   .החלקעת הלמני 2279תאם לדרישות התקן הישראלי החלקה בה יהיה נגד משותפים(שטחים הבו)בדירות  בנייןבוף ריצ. 2

 

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

 .(3.7.8סעיף  אה)רום קר, כולל אינטשמן

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

 .מדרגות דרומי בקומת הקרקע

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

 תכנוןלפי ת, חומר וכמו ,אורית :תףמשו שוים לשימרדת חוחלונודלתות  .דלתות פח :(תשאבוכגון חדר מ) ים טכניים/דלתות חדר  

 .האדריכל 

   .אין  :יי קומתדלתות לוב 2.15

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

 ת ולחצן מתוך הדירה  ה בחדר המדרגוורת לילה קבועלתא נון שבתגנקומה, ומ ת אור בכלן הדלקהיו לחצם יריגומין בניכל ב               

  .אור בחדר המדרגותהדלקת  ל               

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

 או ד לכל מחסן, חילופין התקנת מונה נפראו ל חסנים למונה נפרד,המ למל של כשחנות הר הזחיבו :דירתייםים סנמחברה תאו    2.18

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

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

 בניין/ים  וישרתו גם בבניין ימוקמוו/או  ים סמוכים/ין, אך ימוקמו בבניין ות אשר ישרתו הבנית משותפוככנו מערתי) ברהת החהחלט  

 , בכפוף לאישור הרשויות השונות(.סמוכים

 

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

 

 גובה הדירה*: 3.1 

 .(נון והבניהבתקנות התכ )כאמורמ'  2.50-פחות מ אל: ת התקרהתיד תחוף עי הריצפנמ 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 -פחות מ אל: חניה מקורה )באם נרכשה(בה *גו  

 

 המינימלי בכל מקרה גובה הדירה בשטח .ות משנהרקקומיות ותמכות מבליטות, הנ, ותמערכלמעט תחת קורות, הערה: * 

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

 (.טבלה זושלאחר  הבהרות, /ערותיתר בה)ראה פרוט   
 

 (1)ירותמר קוח תיאור

 (2)רותותקירות קגמר 
 (4)ריחי חיפויות אומיד

 "מ()בס

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 בשקלים חדשים
 ותהער

 היסכנ
 .ךשוט בהערות בהמפר ראה אין (3)ה אר (2)ראה  (1) בטון י, בלוקוןבט (נפרד לא )מתחם

 דיור ר חד
 נפרד( ם לאחתמ)

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

 בח טמ
 )מתחם לא נפרד(

 (1) בטון, בלוקי בטון

 אין (3)ראה  (2)ראה 
 ובהבג  פוייחדה משטח העבורך או לכל

. חתוןח ארון תמשט מעל "מס 60-כ
 .()באם קיים ר חלוןאזו למעט
 ת בהמשך.ורבהע פרוטראה 

 --- (4)ה אר תוןארון תח חפוי מעל משטיח

 ינת אוכלפ
 נפרד( ם לא)מתח

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

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

 .בהמשךהערות ב ראה פרוט אין (3) ראה (2)ראה  (1) וןבט יבטון, בלוק חדר שינה הורים

 ד"ממ
 בטון מזוין 

 לפי הוראות הג"א
 .משךההערות ברוט בה פאר אין (3) ראה הג"א לפי מפרט

 כללירחצה ר חד
 )אמבטיה(

 (1) קי בטוןבטון, בלו

הדלת וף משקחיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2)ראה 
 לקרילי בעבע א+ צ חיל טומעפחות. ל

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

 (1) בטוןקי בלו ,ןבטו רחיםשרותי או

עד פחות. ת להדללגובה חיפוי קירות  אין (3)ה אר (2)ה אר
 .מ' 1.50גובה 

ומעל טיח + צבע אקרילי בעל "תו תקן 
 התקנים. ןמכווק" מטעם רי
 ת  בהמשך.בהערו ראה פרוט 

 --- (4)ראה  הפוי קרמיקיח

 .רות בהמשךעהט בורראה פ ןיא (3)ראה  (2)ראה  (1) י בטוןבלוק בטון, ת שירותספמר

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

 3.4ראה סעיף  אין ןאי (2)ראה  (1) בטוןבלוקי ון, טב ר כביסהתומס

 מחסן דירתי 
 )ככל שהוצמד(

 (1) בטוןבטון, בלוקי 
ות צבע רקי רומטיח. גי

ה סיד תקרי. גימור לאקרי
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן

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

 נהבחירת הקול
 

 

 לטבלה: והבהרותרות עה

 ניתן שמעטפת הפנים  הו כאלשיהי ככל -חצהמתועשים למ /)בדופן פנים של קירות מתועשים בלוק תאיטון/לוקי בבטון/ב :חומר קירות (1)

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

 וייבנרחצה  בחדר בס.ת(: יהיו מ: בטון/ בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי גפנימי ם )חלוקהני מגורים(. קירות הפנייישל בנתרמי 

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

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

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

 ים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי. נפ רותוקי קרותהת כל צבעי : לבן.גוון רילי.קאה בצבע ביעצ  

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

 .)בתחום ללא חיפוי(: צבע אקרילי רותיםרחצה ושי דררות בחגמר קי

 , R-9תקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנגדות להחלקה הת שוודרי ה,החלקל התנגדות 2279ת ת"י בדרישו דא'. העומג סו: צוףיר (3) 

 פחות שאחת דוגמאות/גוונים ל 3 -וף ושל ריצסדרות  4לבחירה מבין ונה לקגו ריח יוצלכל מידת אפורצלן. גרניט מסוג  אריחים  

 חלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים הה יעתת מנדרג מ.ס" 33/33 - ,ס"מ 45/45 ,מ"ס 60/60דות רלי. במיניט -מהן היא בגוון בהיר   

  .ת שמשמרפסו שירותשירותים, מרפסת , צהרח בכל הדירה למעט חדראלו.   

  אינו ניתן לאספקה )עפ"י אישור והצהרת הספק(  ס"מ 45/45ת לריצוף במידו חה ואריבמיד  
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 :נוספת או מידות אריח חלופי כמפורט להלן ע לקונה סדרהיה חייב להצייהם אול  לוא תאריח במידור מהצגת המוכר יהיה פטו

   :חלטת המוכר( )הבחירה בין החלופות היא לה  

 ס"מ. 60/60ס"מ,  33/33 ידות האריחים:מנוסף לב  לופיותאריח במידות ח  א.

 סדרות של ריצוף 5ת, נה, לכל הפחווכר יציג לקוהמ, אריחדת מי לכל כלומר לריצוף, לכל מידת אריח המיועד  סדרה נוספת של ריצוף  ב.  

  יר ניטרלי;ד מהם בגוון בהחפחות אל ים, גורבשימוש בדירות מ  יחיםם נפוצים ושכוגמאות/גווניגוונים התואמים לד/דוגמאות 3-ו       

 , להחלקה התנגדות 2279 "ית ישותבדר דמהעו ס"מ, 33/33 -כבמידות . סוג א': שרות ומרפסת שירותים ,רחצה ריצוף בחדר -  

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

  יטרלי.נ - בהירון וגבמהן היא  ת שאחתחולפדוגמאות/גוונים  3 -סדרות של ריצוף ו 4לבחירה מבין  ונהאריח יוצגו לק רצלן. לכל מידתופ  

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

  ידה. עלשיבחר הספק,   

בגוון ן היא המות שאחת לפחות אגמוד 3 -ווף סדרות של ריצ 4לבחירה מבין ס"מ,  33/33 -במידות כא'.  סוג :ששמת סבמרפריצוף  -

תעשה  בחירת הרוכש לריצוף חשוף לגשם. תהשאינה פחו רגת ההחלקהרת שיפועי ניקוז, ובדהמתאימים בגודלם ליציי. ניטרל -בהיר 

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

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

  החברה או הספק, שיבחר על ידה.יג שתצמדוגמא/גוון/מידה,  עשה מאחתהרוכש ת חירתבס"מ.  30/60,ס"מ  25/33 במידות

ותים עד בחדר שיר. חיפוי הדלתקו משקוף עד גובה  רחצה, בחדר .מחירהמשינוי  ללאנה קוה חירתלב דות)חיפוי קירות בקרמיקה במי  

ת למפרט וכן המידות דומו אי להציע אריחיםרש היהנה המוכר יוהק כמתבהס (.עד לתקרה טיח+ צבע אקרילימעל החיפוי ומ'.  1.50גובה 

ד אקוסטי וחיפוי רה מובנית כולל בידוע סגיצולויה תברת גלצנ ה.ריר הדמחיי בס"מ ללא כל שינו 33/33 ,ס"מ 20/50 במידות נוספות

נטיים התקנים הרלוו ן ולפי דרישותית כל דלפי הוראו באזורים רטובים יאטמופות והנקזים ה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצקרמיק

 חדרים סמוכים.מים לחלקי בניין/ למניעת מעבר

 דוגמאות/גוונים שאחת 3בחירה מבין לפחות , ס"מ 20/20 -ו/או כס"מ,  10/20 -ידות כמבא',  גוס – יקהקרמחיפוי קירות : מטבחחיפוי ב  

 לפחות לכל אורךס"מ  60בגובה    שיבחר על ידה. חברה או הספק,השתציג ממבחר רלי. בחירת הרוכש תעשה יטנ –וון בהיר מהן היא בג

סף העליון של החיפוי רי התנור וסביבו בקו המאחו תואם קירות חיפוי BIידת ביחנו משטח העבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר התנור אי

  .אקריליטיח + צבע מעל החיפוי ובקירות: ף(. על הריצומ' מ 1.50קרמי ועד הרצפה )גובה ה

 בודדה אריחה חט. שקבלן/זםהי או טראצו לפי בחירת גרניט פורצלן ריצוף ס"מ, 33/33 -כ דותבמיסוג א'. )ככל שנרכש(:  במחסןריצוף  (5) 

 .מ"ר 0.20 -עד כ

 

  הערות: 

 ר וות לבחבחר של ספק אחד ולא תינתן האפשרשה אך ורק ממפק יודגש כי בחירת הרוכש תעעת סלמני –ת הרוכש/דייר ירבח 

 ו ע"י החברה.קים שונים, גם מאלו שנבחרונים מספמוצרים ש 

בנוי כדוגמת עם זכוכית מחוסמת או ולב שממיניום אלו מעקה( היהבנ יתרבה עיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע אחרת – מעקה

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

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

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

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

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

 טבעי, ן היא חומראבשה ..יש להביא בחשבון. (,2חלק  5566מתוך ת"י ) -פרטי(/משותףשטח הב נויותקל ש)ככאריחי אבן טבעית  

ערכת ון הלוחות או האריחים המשמשים במוג, בתקן זה... מרף נאבנוס. גידים והבדלי גוון ומרקם ם,ות בו נימיעלולים להיש

 .טרות תחזוקהו האריחים הנשמרים למות אחובין הלצפה לם שברחיריו האת אוחושוני בגוון בין הל יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 

 ה.רוף בדיו/או הברקה ע"י החברה ע"ג הריצ יבוצע ליטוש למניעת ספק יודגש כי לא - הברקהליטוש/ 

  אוו/ פלדה אוו/ ( עץ ו/או בטוןימון בתוכנית המכר, ומבלי שהדבר יחייב בסככל ותבחר החברה להתקין) – ות/ורה, קרגולהפ 

 ב, משול 

 בח, ארונות למערכותבגב ארון מט בשולי קירות וחזיתות מחופים, עטלמס"מ לפחות,  7ובה גב)פנלים( מחומר הריצוף  – םשיפולי 

 א קיטום פינות )גרונג(., לליפוי ושיפוליםחניים. ואזורים טכ 
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  לפחות. מ"מ 3של  גות()פו יחיםבין אר ע מרווחצובינדרש , הבאבן טבעית וקרמיקנים לריצוף לפי דרישות התק – ם )פוגות(וחימרו 

 לפחות.מ"מ  1לריצוף טראצו  

 

 ררט מכר זה  או במסמך אחבטבלה, במפ אם צויין כךבעל רק תייחסות בהערות לעיל יותקנו בפולגביהם יש ה )מובהר כי ציוד ומתקנים

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ארונות: 3.3

 

 ,טוחה של הכיורפתח המתאים להתקנה ש תושבת לכיור, חיתוךמדפים,  מגירות, ות,דלתל לויכהארון  ון:ארון מטבח תחת  3.3.1 

 ם. למדיח כליה(, הכנה תמל להצודת גז לבישול ונקודת חשפתח, נק)כולל:  בנותהכנה לכיריים מו

 . MDFסנדוויץ'( או בד )וען עץ מהארו חלקי ארש יקט.ץ דמע גוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד )סנדוויץ'(, וגב הארון יהיה                    

   מעל  פחותלמ ס" 90 -כון של משטח העבודה יהיה עליסף  ות. גובהס"מ לפח  60-כות, יהיה זית הדלת, כולל ח עומק הארון  

    רון. ית האחתת ת שליבורט ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת 10-)סוקל( בגובה של כ רון הגבההבתחתית הא. סף הרצפה           

 עומקו. ו ולכלות לכל גובהלפח ס"מ 60רות ברוחב ימג הארון יכלול יחידת           

                    5וכש מתוך . לבחירת הרקהייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ת:וידי". יותקנו "פתרונות פינה ןשל הארו ות הפינהחידיב

 וגמר מי פניציפוי ידי החברה. הספק/ים שיבחר/ו על  ו/או הי החברגו ע"שיוצ י(רלניט הירד בגוונים לפחות )מהם אחד לבן ואח

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

    ראה נספח ג' תון:ארון המטבח התח מחיר לזיכוי בעד  

     

מאבן  ס"מ 2-מבי לא פחות עוב לבחירת הקונה משטח עבודה : תיאור:רכוולכל או ןתחתובח מט משטח עבודה מעל ארון

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

קנט  יותקן המשטחהיקף ב ר.כיו של וחההמשטח יותאם להתקנה שטהארונות בכל היקפם.  ס"מ ביחס לחזית 2ל בהבלטה ש

בחזית המשטח ככל יבוד עם ע ט מוגבהי להעדיף התקנה ללא קנשאהקונה רודו יקבע ע"י המוכר )ליון מוגבה שאופן עיבע

 יצוע זה(. . לא יינתן זיכוי בגין אי בף המשטחם בכל היקיל אף מהנדרש כול

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3רה/המוכר תציג בפני הקונה שיבחר/ו על ידו. בחב ע"י המוכר ו/או הספק/יםו גצשיו דוגמאותמגוון  ך מתו ונההק לבחירת גוון:  

  ודד אחד(.סר יהיו בהדבקה ולא לוח ביש/אבן קילוחות הש .(יטרלי)אחד מגוונים אלו יהיה בהיר נ  גוונים לפחות   

   

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

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

 יותר ארון מטבח עליון פינתי.  

 בהתאם לארון המטבח התחתון.וציפוי ארון המטבח העליון יהיה מבנה   

 ף אחד לכל אורכו.ס"מ לפחות. הארון יכלול לפחות מד 30ס"מ לפחות ועומקו  75ון העליון של האר גובהו  

 

 

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

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

 לפי החלטת  ון:וג יצרן הארון.ין לפי ו/או מלמ קהייפורמ: פנימיציפוי . קהייפורמ: ניצופוי חייצ     

 רה.החב     

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

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

באורך  ללויכ הארונות המשולבים בתוך (מקרר )למעט וכיו"ב מדיח, תנור, כירייםדים להמיוע חללים (.הארון

   זה. ראויה מתיסטייחשבו כ אהמטבח, ל ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. הארונות

בח ב ארונות המטן ובקיר שבגלקחת בחשבון כי יתכ קרה של זיכוי עבור ארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקונהמב (2)

 תחזוקה.צורך אלו לשר גישה לפתח/ים לאפ שים. ימשותפ ולטן/יםפתח/י גישה לק קיימים

 נה.להחלטת הקוחתון הינם תן ארוים במובננור וכו' תכנון הארון לצורך התקנה של מדיח, ת           (3)

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

כנות הנדרשות של מים וניקוז למדיח תחת ההם )ללא חללים( ולרבות בניומיים ההחשמל ת הכליםשיועדו להתקנ

 ע ובמועד שהחברה תנחה את הרוכש.שהחברה תקבלוח זמנים הי ל פתו עחירודווח על בבאחריות הקונה להכיור. 

 

 כביסה:לתליית  מיתקנים 3.4

 סה.כביגישה ישירה למתקן תליית הר ממנו תהיה וץ אשקיר חפתח ב

ל לי שורך מינימחבלי כביסה פלסטיק, בא 5כולל גלגלות,  ניצבים כת )מגולוונים(מתמ מוטות 2: )קטנה( כביסה תילין לתמיתק 

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

 פסת משמעו מתקן ממתכת לתליית כביסה בחצר או במר ךווה ערקן שתמ) בחצרשווה ערך  שר שיותקן מתקןות הגן: אפירלד 

  5קובע לקיר. המתקן יכלול לפחות יה יציב ומ. המתקן יההבנהמ יתותבחז אינו נצפהמגולוונת על קיר המבנה, במקום מוצנע וש 

 יחה.למת םיוניתנ UVכותיים, עמידים לקרינת בלים יהיו איס"מ. הח 160ימאלי של באורך מינ חבלי כביסה 

 5100: מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי תיאור :)ככל שמתוכנן( תור כביסהסמ 

טי ים, במקרה זה עלולה להיווצר הפרעה לתליית פרישל המזגן/ ידת העיבויחי גם ותקןן ויכביסה יתכ: בחלל מסתור ההערה

  .מחייבכתוב במפרט החות מהלא פאך  כביסה גדולים 

 

 

 

   בס"מ()מידות   היסים בדירת ותרונות, חלותדל ימתרש – 3טבלה מס'  3.5

המעברים  מקרה, מידותפתיחה. בכל ה וןבכיוה ותיחבסוג הפ: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות הפתחים, הערה 

 ת בהמשך.הערות נוספו בניה. ראה גםנון והא יפחת מהנדרש בתקנות התכהחופשיים בדלתות ושטח החלונות ל 

 

 תריסים חלונות ות דלת ---

 חדר
דת ומי כמות

 הפתח 
 וחב(רבה/ )גו 

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
"כ(/ נגרר/ כע

 אחר(

כמות ומידת 
 הפתח 

 רוחב( )גובה/

חומר )עץ 
לומיניום/ א
 ת/ אחר(כתמ

יחה פת גסו
"כ/ כע/)ציר

 חר(כיס/א/ררנג

ת ות ומידמכ
 הפתח 

 ב(וחר בה/ו)ג

 /ץער )חומ
יום/ ומינאל

 (מתכת/ אחר
 ביםחומר של

 /סוג פתיחה)ציר
.כ/נגרר/ כ.ע

 אחר(/כיס/חשמלי

 כניסה

1 

 ציר רגילה טחוןה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור

1 

 ומ' מזוגגלא
 רינה,טיו

 ע.ככ. נגרר

--- 

--- --- 

1 

 מ'אלו ומ'לא
 מלישח גלילה

 ינדי ילל גיבווכ
 235/220-כ --- 235/220-כ

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

 חדר שינה
 1הורים 

1 

 ילהרג רצי עץ

1 

 .ע.כר כרנג ' מזוגגמואל

1 

 ידניגלילה  'אלומ 'ומלא

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ
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 תריסים חלונות ות דלת ---

 חדר
דת ומי כמות

 הפתח 
 וחב(רבה/ )גו 

חומר )עץ 
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
"כ(/ נגרר/ כע

 אחר(

כמות ומידת 
 הפתח 

 רוחב( )גובה/

חומר )עץ 
לומיניום/ א
 ת/ אחר(כתמ

יחה פת גסו
"כ/ כע/)ציר

 חר(כיס/א/ררנג

ת ות ומידמכ
 הפתח 

 ב(וחר בה/ו)ג

 /ץער )חומ
יום/ ומינאל

 (מתכת/ אחר
 ביםחומר של

 /סוג פתיחה)ציר
.כ/נגרר/ כ.ע

 אחר(/כיס/חשמלי

  "דממ
)משמש 
 כחדר 

 (2 הנשי

1 
פלדה לפי 

 הג"א 
לה(. גי)ר ציר

 חה חוץפתי

1 

 אלומ' מזוגג

לה או ציר רגי
 .ע.ככ
ות הנחילפי 

 הג"א

1 

 אלומ' אלומ'
ו .ע.כ אנגרר כ

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

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

ם ת/ינגררה ,יםיסורס דףה ם,זיג דה נגדפלשתיים,  וחת אכנף א
 ג"א.        ות היחלפי הנ  .לכיס

--- --- 

ח. רחצה 
 כללי
 

1 
 +   ץע

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג

 נטוי
 +(פי)ק
 קבועק חל

 וןתתח

--- 

--- --- --- 

 --- 35/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- מכניאוורור 

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

שרותי 
 יםאורח

1 
 +   עץ

 אור  -צוהר/צו
 גילהציר ר

--- 

 --- מכניאוורור 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210 -כ

מרפסת 
 ירותש

1 

 הלירג ריצ עץ

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כנגרר  אלומ' מ'אלו

 155/85-כ --- 80/210 -כ

מחסן דירתי 
 צמוד
)ככל 

 שהוצמד(

 חפ 1
לטת לפי הח

 ברההח
 הרגילציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 צורף להסכם הרכישה(.ה או במסמך אחר שמכר זבמפרט  ה,בטבל צויןאם )הקיים בפועל רק ב

ת י בתחתיים ויכללו התקנת קנט פולימרות תהיינה עמידות למגילה, הדלתובפתיחה ר 23בהתאם לתקן ישראלי מס' ודות בתות ללד= עץ  דלת .א

סב  פלת )נטוי(,= פתיחה משתקיפ  = סוג פתיחה,להרגי רצי,  וםחיות יועץ האלומינינהלפי  סוג פרופיל: = אלומיניום,אלומ'  .ס"מ. 7 בהבגו דלתה

: םיסיתר ,כית= כנף בתנועה אנגיליוטינה  )כיס( בקיר, ף ו/או לתוך גומחה= כנף נגררת על כנניגרר כ.ע.כ ת, + משתפלה= רגיל )דרייקיפ(נטוי 

= גלילה  .מה מוגברתיבין השלבים לאט אטם גומי וללכ ףמוקצאוריתן במילוי פוליצרן(, יה)בעובי לפי הנחיות עשויים פח אלומיניום  יםיסתרה שלבי

  . ור(החשמלית, בחדר די אחד, לגלילה )גיבוי ידני ו חשמליה, באמצעות רצועה ו/אללפי מעתריס נגלל כ

 ות/לת"כ הדאים לסהבדירה תת ת הכלליתומובלבד שהכ בטבלהים של אחד מחדר רבתיאולהופיע ת לויכו ריםחד ים לשני, משותפדלתות/חלונות .ב

 .רס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג האווי 3עד  ל רצפהבהו מעתכן ושולי דלתות פנים יוגבטבלה. ימצוינות חלונות ה

ת ני לוחושמהמורכבים , ות התקןלפי דריש רגיל/בטיחותי( Double Glazing) כפול וףזיגוג שק מאלומיניום עם ,ד()למעט ממ" טרינותיו /חלונות .ג

עלי תו החלונות ורכיביהם יהיו ב. לפי תכנון(אחר  או מ"מ 6עם מרווח אויר בעובי של ת, חולפמ"מ  4 ביג בעו)זיגו ביניהם ראווי מרווח םזכוכית ע

 נות יותקנו על ידיולי פתיחה ונעילה. הח, ידיות מובנות, מנגנונליםלגג צירים, ,EPDMגומי ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי ריים, תקן ואביזרים מקו

 ללכ במסילות :רשתות .י הנחיות פקוד העורףפלפלדה, ום מזוגג עם כנף/ים סוג אלומינייהיה חלון ממ"ד מב טעם היצרן.מ מורשהמתקין 

 .אחת רשת לכנף כהכנה להסיבמ נוסף נתיב יותקן ,החלונות

יותקן חלון, בתריס או  רהגוות הסרפסת שרמטבח באם פונה למוב בחדרים סניטריים ת,בחדר שרו לקיר חיצוני וגגתמזת ו דלו/און עדר חלהב .ד

 .)לרפות רפפת כיסוי( מכניור אוור

גוג קבוע זיב לביםמשום הפתחי כןית יועץ האלומיניום. ו/או לוון, עפ"י תכנון האדריכופיל, גסוג פר .עשויים אלומיניום ריסיםלונות והתחות הגרמס .ה

 .או קירות מסך/ם, ומחסוהמשמש כמעקה/

 האדריכל.  בחירת"( עפ"י מומה )"חלבשקופה או עית חותבטיזכוכית ן תותק ,(חלונות )באם יש ושירותיםרחצה  בחדר .ו
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 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה תכנוןת, לפי או רפפות קבועו/ו כה בדלתו/או אוורור מכני ו/או סבות חלון ( יעשה באמצעככל שנרכש מחסן) המחסן וראוור .ז

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

מ"מ  1.25י של בעובנת מגולווקוף בניה מפלדה מש .תחתון, מעצור דלת ומספר דירה מברשת סף ,עה ו"רוזטות"נידית צירים, מגן צילינדר, 

 חירת המוכר.לגוון לפי ב. גמר בתנור החיפוי ויניל או צביעלפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו ב

  בטחון/אש.ויותקנו דלתות  לדירות בקומת קרקע יתכןהנחיות רשות הכבאות, בכניסה  לפי .החברהבחירת גוון לפי  וניל,  פויצי דלת ממ"ד .ט

ערך בכל היבט  ר שווהחשתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אשויה מתהיה ע כנף הדלת פנים: דלתות מכלולי .י

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

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

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

גוונים לפחות  3מגוון דוגמאות שיוצגו לו מתוך ת הרוכש מתוך לבחיר גוון:  אור, מזוגג בכנף הדלת.-בובי דמוי "תפוס פנוי" וצוהר/ צומנעול סי

 שיבחר/ו על ידה. ידי החברה ו/או הספק/ים ם לבן(, שיוצגו עלאחד מה)

 בנוסף, .וע סורג קבוע, אין לקבש את כלל הדיירים בקומה(אמור לשמ )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירהפתח בממ"ד וב -פתח חילוץ .יא

 וג הפתיחה וכיון הפתיחה.לון/תריס, לרבות ססוג הח "י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנו שינויים במידות הפתח,וכרז עבפתח שי

 2 -כסף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים ית. חיצונ נגררת,/ה, הנפתחתמרחב מוגן הינה דלת פלדה אטומלת כניסה לד :פיקוד העורףלפי דרישות  .יב

 בקוטרים שונים,י אוורור מעוגלים ן  פתחככנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג ו ן פלדהרה. חלוס"מ מעל מפלס הדי

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

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

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

הביצוע בפועל יגבר  לבין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועסתירה קרה של עת ספק יודגש כי בכל מלמני העורף.

 קוד העורף.ם הנחיות מעודכנות של פיהתוא

אביזרים  ך בהתקנתהצורעקב , "נטו"טאות מידות פתחים אינן מבומשוערות בס"מ, בניה , הינן מידות 3מס' טבלה המפורטות בהמידות  – מידות .יג

 מסך רותתות/ חלונות/ויטרינות/קישל מלבני דל ,ניהםים למייפרופילים היקפמשקופים ונים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  ן: מלבכגומים משלי

  בתקנות התכנון והבניה.  ש כנדרלפתחים אלו  ת/שטח,ממידולא יפחת  יםפתחים המתקבלקרה גודל הבכל מ .)לפי הענין(

  

 

 

 סניטרים בדירהם ה וכליברואי תמתקנ – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   
 

 מיתקן
 םמיקו

 רחצה כלליחדר  רותי אורחיםיש טבחמ
 מרפסת 

 שירות
 אחר

 יור מטבחכ
 ודדת/כפולה(ב)
 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ה )א(ראה הער

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 כיור רחצה

מידות 
 מ(ס")ב

 --- --- וןרמשולב בא --- ---

 --- --- 3.3.3ראה סעיף  --- --- סוג

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

 כיור לנטילת ידיים

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- 25/40 -כ ---

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- יןא ---  ₪זיכוי 
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 מיתקן
 םמיקו

 רחצה כלליחדר  רותי אורחיםיש טבחמ
 מרפסת 

 שירות
 אחר

רגז וא אסלה
 )ב'(שטיפה

 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- לפי מידות היצרן ידות היצרןמי לפ ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- ₪ י וכזי

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- --- 
 170/70 -כ

 ה(מבטי)א
--- --- 

 --- --- א' --- --- גסו

 --- --- אין --- --- ₪  זיכוי

קרים  סוללה למים
מהקיר  כיור,מים לח/

 או מהמשטח

 --- --- מערבל פרח  מערבל פרח ערבלמ פרח גם ד

 --- --- א' א' א' סוג

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

סוללה לאמבטיה 
 למים קרים וחמים

 --- --- )ה(וללהס --- --- דגם

 --- --- א' --- --- וגס

 --- --- 'נספח ג ראה --- --- ₪ זיכוי 

סוללה למקלחת 
 קרים וחמיםם למי

 --- --- --- --- --- דגם

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ וי זיכ

 --- יש --- --- --- מכונת כביסה ולניקוז םחיבור מי

 לשרוול יצוניתבדופן ח 4תח "פ
, כביסהמייבש מ  םפליטת אדי

סגירה כולל תריס הגנה ומשקולת 
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 הכנה לחיבור מדיח כלים

בניקוז כיור  משולבתכנה הה)
 (המטבח

 --- --- --- --- יש

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

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

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

 

 :ואחרות בלהטל ערותה

 ה או במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(.מכר ז רט, במפבטבלה יןצובפועל רק באם )הקיים 

רוסטה, ני/יטגרנ וורץסילי קוורץ/ק מחרס/הקונה,  לבחירת: ס"מ( 80/46ידות במ ס"מ או כפולה 40/60 תובודדת במיד) ר מטבחכיו (א)

היצרן/ ספק  חרס, במידות לפי ם:יכיור נטילת ידי ספק, שיבחר ע"י החברה./היצרן לפי (:ה שולחני )אינטגרליכיור רחצ בהתקנה שטוחה

 ברה.שיבחר ע"י הח
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שב( )מו :כיסוי אסלהי החלטת החברה. לפ תוצרת. 1385עפ"י ת"י  יטר(ל 3/6כמותי ) מונובלוק/חרס, דו ז שטיפה :גארמונחת. : אסלה   (ב)

  .בעל צירי נירוסטה כבד פלסטי

פינות ומיטת תמיכה וי פוליאסטר. מילוי עץ בפיקפי, שלד עץ עם צימ"מ הומוגני, בעלת חיזוק ה 3.5ילי בעובי מר אקרחוהיה מת טיה:מבא

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5י ובן מפח בעילי ברזל מגלוון או לחילופיפמפרו

מידות ברז ר, דה או הכיוהעבומשטח א ימוקם על מישור והו ,מערבל פרח: דגם: בח. לקערת מטחסכם( )כולל םיסוללה למים קרים/חמ )ג( 

ת"י במדת עווישנה ש ככלץ שאחת לפחות תוצרת הארכ סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כ: תהיינה

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

 , מידות שור משטח העבודה או הכיורעל מי והם ימוקמו  הפי ערבלמ ח: דגם: פר)כולל חסכמים( חצהי רר/לכיו, ים קרים/חמיםסוללה למ )ד( 

גו ע"י החברה/ קבלן שיוצ כשאחת לפחות תוצרת הארץ סדרות 3מתוך  רהלבחי ס"מ לפחות, 15ולעומק ס"מ לפחות  15באורך ברז תהיינה: 

 .  ם שיבחר/ו על ידההספק/י וו/א

ם מיקס מהקיר הכוללת יציאה תחתית למיל' האמבטיה לה מים חמים וקריסולתותקן  :יהבאמבט :)כולל חסכמים( חמים/ריםק סוללה למים )ה(

  ס"מ לפחות ומזלף. 60אנכי באורך ל ומובי פיטלסקומתכוונן, מוט החלקה  צינור שרשורי, מתלה

 ל ידה.ו/או הספק/ים שיבחר/ו ע וצגו ע"י החברה/קבלןשיץ רכשאחת לפחות תוצרת הא סדרות 3וך ת האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוללוס

רים בעזרת ידית נון קרמי דו כמותי)ויסות מים לחמים/קבציפוי כרום ניקל,דגם מערבל מיקסר בעל מנג היוים וקרים ית  למים חמכל הסולל-

 ם.מיו חסכאחת(ויכלל

 .לני יזברו: חיבור לביוב, כוללת פת אסלהארגז/י שטיכיורים והתקנת  ()ו 

 .: לבןתגוון הקבועו )ז( 

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

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

 המסופקת מהרשת העירונית.: מים בטמפרטורה מים קרים (י) 

 למניעת  שעומדים בתקן ישראלי ותקבועלרכוש  לבחור או , באחריות הרוכש,באם אינם ממבחר החברה -(רחצה )אגנית/אמבטיה ותועבק (יא) 

   .R-11 -ת מולא פחו החלקה

 או הכיור.  ממוקם על מישור משטח העבודהרז הב רי= ק חפר קבוע. נשלף מתוך שרוולראש ברז הנשלף =  (יב) 

  זרת ידית אחת. מים לקרים /חמים, בעת סוי)מיקסר( = ו מערבל  

 או שניהם.ם חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/מי יציאה, של/לוקת כניסה)אונטרפוץ( = ח ךדר-רב  

 שיטת קונדנסר. בשיטה זו הלחות השתמש במייבש כביסה הפועל ביש לה יסש הכבליניקת אויר חם/לח, ממיב בהעדר חיבור קונדנסר=)יג( 

 גש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדירה יודמניעת ספק ת הצורך. להמחייב ריקון בע פלטת כמים אל מיכל איסוףבעת תהליך הייבוש נ טתפלנה

 למכונה.בסמוך 

 לחות/פתחי ניקוז וכו'(.הקצה הסטנדרטיות )ברזים/מק רכותמעל כנניםת הספקת המים והניקוז מתויש לקחת בחשבון כי מערכ (די)

ם הקפי מפני גלישת המים, חסוהמקלחת, ומן, שטח תא קוטר צנרת הדלוחידמוי "גשם", ללא התאמת  לעיל כגון ראש מקלחתר מואשינוי מה

 פה.ברצ וזיקלת הנם הנפלטת ממפל המים לקיבועקב אי התאמה בין כמות המיחדר הרחצה עלול לגרור הצפה ב

 כגון  באמצעים מתאימים וס מונע החלקה, יש לנקוטטיה אינה כוללת חיספמבהא מבטיה הינו גם למקלחת וככל שרצפת( הואיל והשימוש באטו) 

  המיועדות למניעת החלקה.ות הדבקת מדבק   

ה של כיבוי לאגנון לניתוק זרימת הגז במקרם מנליולים הכן ובכלל, יש להשתמש בכיריבישול נמצאים בסמיכות לחלוהכיריים ל )טז(  ככל שמיקום 

 ת הבישול.ו/בההל רצוני של        

 

 אחר כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך צויןאם רק בקנו בפועל ת לעיל יותש התייחסות בהערוי ציוד ומתקנים לגביהם י)מובהר כ

 ף להסכם הרכישה(.שצור 

 

  , ברצפה,הבניין( כללל יםפמשותו)בחלקם יתכן לקולטני ביוב  צנרת ופתחי ביקורת: אחר ורךכל צל ,בדירה אביזרי אינסטלציה נוספים  3.6.1 

 יבוי אש(. י דרישות כוכמות, עפ" )מיקום יתכן מתזי כיבוי,לציה. ינסטהא ת מהנדסעפ"י החלט במיקום וכמות, רהבקירות או בסמוך לתק  

 בין  ודיקפ ילהעברת גז וכבלוצנרת  מפוצלו/או  יני מרכזיה. ניקוז למזגן מטלצינסינדס האלפי החלטת מה ,מיקוםב מיםארון למחלקי   

 . למאיידמיועד היועד למעבה, עד המיקום המיקום המ  
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 הערה:  

 דמוי י ויצרו בליטות התקנת כיסוי מבודד ואסטטו תכן ויחייבידרשו(, יככל שבוי, )רת מים/ביוב/מתזי כיר צנהצורך במעב  

 , כרית המבתכנ א בהכרח יסומנושל, הבסמוך לקירות ורצפו/או ות ותקרה בסמוך לקיר ,או "ספסלים"" תקורוו ם אמודיע"  

 ת.וכנים שונה מהתתקנו במיקומאילוצי תכנון יואו שסומנו ו  

 תחי פ רשוויד יתכן ןהבנייהעוברים לגובה הנדס האינסטלציה בקולטנים והנחיות מ יש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, ,בנוסף  

 תחזוקה. גישה לצרכי חסום אותם ויש לאפשרל יןאביצוע פתחי ביקורת אלו ,  שיידר ביקורת, ולכן בדירות בהם  

 

התקנת המערכת . כל דין לפי הוראותתהיה מצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת באת חמים לדירוהספקת מים : מיםחימום   3.6.2

 .)טיימר( יםהמ מים החמים והתקן קוצב זמן לחימוםגיבוי חשמלי לדוד הלרבות  579י אלישרתקן לארית תהיה בהתאם לדרישות הסו

 ולל מפסק מנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכם אללל חימום עולארית וכוהמחובר למערכת הסיותקן מיכל אגירה )דוד( לכל דירה 

 ההפעלה. במאפשר לתכנן מראש את זמני

 קוצב  באמצעות חשמל והתקן יםהמ מצעות מערכת סולארית, יעשה חימוםן לא ניתן לספק מים חמים באל דיכ אותהור לדירות שלהם לפי 

 )טיימר(.  זמן לחימום המים 

גג  או וך להבסמירות או שרפסת במ כגון תר אך נגישבמקום מוס: מיקום הדוד ;ליטרים 120: תבולבקי למים חמים גירה )דוד(מכל א

     האינסטלציה.מהנדס  תכנוןעליון לפי 

 . יהבטה, אמ: קערות מטבח ורחצלכלים ם חמיםחיבור מי 3.6.3

  אין.  :"דלי"רז ב  3.6.4 

 (.החברה לטתי הח)מיקום לפ: יש ה מים לדירההכנה למונ 3.6.5

   ,PPR, S.Pל, גוסולוונת, פק: פלדה מגים חמים וקריםחומר הצינורות: מ 3.6.6

 .: פלסטיכיםשפ: פלסטי, יןדלוח  

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

 : יש.הכנה למונה גז לדירה 3.6.8

 

 

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

 
 ה נספח ג'רא דות טלפון,דות מאור, בית תקע ונקומחיר זיכוי לנקו

 

 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 קל מפסלכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים   מוגן

 תקע בית
 לעגבמ חכו

 דפרנ

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 דותנקו 3 כ"סה

 הערות /אחר

 לדירה יסהכנ
 מבואה או

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 םאינטרקו -
מפסק תאורה ללובי  -
 ות.ומתי/חדר מדרגק
 לוח חשמל דירתי. -
 ת כוללארון תקשור -

 שקע. 
 ויזיהוטלארון טלפוניה/- 
או במקום אחר )

עת בהתאם לקבי
 (נןתכהמ

 רדיו דרח
 כלאו ופינת

2 3 - 
1  

 ן(למזג)
1 

תוספת  -תריס חשמלי 
ת חשמל להפעלת נקוד

 יס.התר

 - - - 1 1 פרוזדור

 3מעל  רךדור באובפרוז
ר הכולל זדובפרו ' אומ

נקודות  2"ר",  פניית
 ת + מחליף.וחמאור לפ
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 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 קל מפסלכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים   מוגן

 תקע בית
 לעגבמ חכו

 דפרנ

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 דותנקו 3 כ"סה

 הערות /אחר

 1 בחמט

4 

)אחד מהם 
 חדכפול, וא

מהם מוגן 
בדרגה 
 רגילה(

- 

 )יג( 3
קרר,מדיח ,מורתנ

)אחד מהם מוגן 
מים בדרגת 

44IP) 

- 

תי מיקום השקעים, ב
ה מעל יהתקע יה

משטח העבודה ככול 
האפשר ובהתאם 

ו קנטבח יותכנון המלת
ים רדח נפשקעי כ

 קרריח, לתנור, למלמד

שינה  חדר
  הורים

1 
)כולל מפסק 

יף מחל
 למנורה( 

 

4 
 ם לידי)שני
 (מיטהה

- 1 1 
ק' אינטרקום )נ -

 ד(בלבר בודי/שמע

 ד/"ממ
 ינהח. ש

מנורה לפי 
הנחיות 

 עורףיקוד הפ
 1 (למזגן) 1+  1 - 3

ד ופי תקנות פיקל
 רףהעו

 ר רחצהחד
 כללי

1 
 (גן מים)מו

- 1 
1 

 )בית תקע
 (ורתנל

- 

ת תקע לתנור בי
+ התקן קוצב חימום+ 
וד לל מפסק לדזמן הכו

השמש במיקום עפ"י 
 התכנון. 

 ן,וחלבהעדר +
 מכני רווראו הכנה לנק'

 - - - - 1 שירותים

 בהעדר חלון,
 אוורורודה לנה לנקהכ

ן ק היכמכני + מפס
 ידרש.יש

 ותפסת שרמר
1 

 מוגן מים()
- - 

2 
 מיםמוגן 

 ה,ביסכונת כמ)
 (הסיכבש מייב

- - 

 משת שמרפס
1 

 )מוגן(
- 

1 
 )מוגן(
IP44 

- - 
כולל תריס חשמלי + 

ה תיחפמנגנון מפסק + 
 .ידני

 מחסן
)ככל 

 (מדהוצש

1 - 1 - - 

של  צריכת החשמל
שעון תחובר להמחסן 

אליו החשמל הדירתי 
 .המחסן משויך

ת שהזנו או לחילופין
ל של כל החשמ

ה נרו למויחובם המחסני
נפרד ף ומשות

, או בדלב םניחסלמ
לכל מחסן, ה נפרד מונ

ועפ"י  להחלטת המוכר
 בחירתו.

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

כנה ט הק)פ
 זגן(למ

- 
 
- 

 

 

  לטבלה ואחרותת ערוה

 אהיל/ ארמטורה(, כולל נקודת הדלקה אחת. -וכיסויו תקרה )ללא נורה אל גבי קיר בית נורה ע = אור קיר/ תקרהנקודת מ (א)

 שקע בנפרד(. לחד, נספר כ)שני שקעים או יותר בפנל א רגיל.ן מזרם חשמל ניזושמלי המתקן ח ד לחיבור" בוד= "שקע תקע מאור )רגיל(בית  (ב)

 ת.ממ"ר לפחו 1.5בכבלים  צעיבוהחיבור 

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

 ות.לפח ממ"ר 1.5בלים יבוצע בכ

לכמות  ושאינם תוספת ר(, המצוינים בסעיף א'קיאו נקודות המאור )בתקרה  של ההדלקה תאור בלבד לאופן ור הדלקה כפולה=נקודת מא (ד)

 ינות בסעיף א'.ומאור המצה נקודות

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

 בדרגת הגנה גבוהה.ן מים פרד אך אביזר הקצה מוגנ שמלשאינו בהכרח במעגל ח ןית תקע מוגבאו אחר=  IP44קע עם דרגות הגנה בית ת (ו)
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בים, בין מחש –ורת ודת טלפוניה, נקודת תקשנקודות ביחד )קומפלט( או לחוד וכוללות נק 3= )מחשב( טלפון חוץ/תקשורת/הטלויזיודת נק (ז)

אינטרנט. /ניםיבור הדירה לרשת הטלפוח ללאליטת שידורי כבלים.  קת לחיבור לקליטת שידורי חובה כאמור, ואפשרוחיבור ל –יה וויזודת טלנק

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

 .(ןעמדת שומר לפי הענייל ה למבנה אודלת כניסלזרי קצה לתקשורת פנים )אות כולל אבית מלקודה/ונקום(= ם )אינטרן פנינקודת טלפו (ח)

  מ"מ.  2.5עם כבלים ללוח למפסק נפרד  תחובר ישירו, מעל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = קודת כחנ (ט)

ז תקשורת ועד נקודת ההכנה )מחשב( מריכוורת ק' תקשהכנה לנ ה בלבד.משיכ ה לצנרת )"שרוול"( וחוטבאם לא צוין אחרת הכוונ"הכנה"=  (י)

ספק  למניעת)ספירלי(.  ""תנור להט "מפזר חום" ולא יות הדייר(,יותקן )באחרחדר הרחצה ת דל מעלתנור חימום נמצאת לבאם ההכנה בקיר. 

 וגן מים.שקע מכנה לתנור חימום כוללת הה יודגש כי אמצעי חימום לא מסופקים ע"י החברה.

ה/ם דליקים/מכבים את אותמ אךם, הנמצאים בריחוק ביניה רדים שוניםלהדלקה/ כיבוי, משני אביזרים נפ מאור הניתנותות /נקודה =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

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

בר ישירות תחוקום המתוכנן לכיריים. הנקודה טבח, מתחת למן המת בארולת פאזינקודת ת תותקןכוללת חיבור תלת פאזי= בדירת מגורים ה (יג)

 ל הדירתי.והמפסק בלוח החשמ עבות בית שקקודה תכלול את כל החיווט לר. הנ2.5/5ותחווט בכבל ל חשממפסק תלת פאזי בלוח הל

 

 או במסמך אחר מפרט מכר זה ה, בך בטבלצויין כרק באם  בפועלות בהערות לעיל יותקנו )מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחס

 שה(.שצורף להסכם הרכי 

 

 רת לילה מנגנון שבת לתאוו תבחדר מדרגולחצן להדלקת אור  .יש: מאורת וית: בכל קומה: נקודמתקו חדר מדרגות/ מבואה  3.7.1 

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

 בקשה להיתר(.תקנות התכנון והבניה )י ל פים )צינורות( בדירה עלהכנת שרוו :טלפון חוץ 3.7.2 

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

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

לפי   מיקום:ש י :רהבתוך הדי שקע רגיל(, ל)כולדירתי ולוח תקשורת  מודולים( 6-פנוי ל ל השארת מקום)כולדירתי  ח חשמללו 3.7.5  

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

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

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

 ה הראשית בקומתלפתיחת דלת הכניס כולל לחצן ,שמע דיבור )אינטרקום .5 לה: כמפורט בטבמיקוםיש, : קוםמערכת אינטר 3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רלשמע ודיבוופומית  ,הכניסה  

 ן.אי :רדת(נפר )גל סגוספת במעה נומערכת טלוויזי 3.7.9 

  יזיה רב ערוציתווטל לקליטתלחיבור לכבלים  הכנה :טלוויזיההכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

 .  (אשר תספק שרות זה ערוצית -לחברת הטלוויזיה הרב"י הקונה ישירות עאשר ישולם יר וללא חיבור בפועל  לא ממל)   

 :מיתקנים אחרים     3.7.11 

 תלת פאזי ולרשת החשמל צריכת החשמל הדירתית. המערכת תתאים לחיבור קרה שלר ולבטולנימערכת תותקן  דירהבכל  -

 שמל המשתנים.פי החזנת תעריהאלית ותאפשר שרהי

 :כלולהמערכת ת

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

 .טיאלחו ורשידשורת לחידת תקיי( )שלושה חיישני זרם עבור לוח תלת פאז

 ה ברורה.ורבצ רה מקומית ומציג אותםודיגיטלי אלחוטי המקבל ומעבד את הנתונים בצ צג

הצג יציג לפחות את מהרצפה מ',  1.5ובגובה  במקום נגיש כניסההבמבואת  /הדירה בסמוך לדלת הכניסנים ההצג יותקן בפ

 . פיתתם הכסואת עלו"ש( )בקוטוהמצטברת  השוטפת נתוני צריכת האנרגיה

 .3.5סעיף  םראה גם תריסים בטבלת פתחי .ים/חשמלי ריס/יםבור לתחי -
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 דירה:תקני קירור / חימום, במ    .     4 

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

  לכל וקצר יליע יראוו פיזור המאפשר אחר או במיקום המסדרון או האמבטיה חדר תקרת תיתלתח מודבצ ידילמא תוכנןמ מיקום      .1                   

 ;רההדי חלקי

                       ןמתוכנה המיקום בין הרצפה במילוי ונעה מוכנסת בקיר חשמלי ופיקוד נחושת צנרת של "צמה" לרבות הנדרשות התשתיות ביצוע      .2                   

  מוצא .יסהבהכ ז מסתורלניקו או רצפה למחסום מאיידה ניקוז 3* 2.5נפרד  לעגמ חכו שקע ,מתוכנן למעבהה המיקום ועד למאייד                            

 .עלבפו תהמערכ להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות הסתרה יכלול "צמה"ה                            

 .ר המסדרוןקי על התרמוסטט למיקום עד דהמאיי ממיקום קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת                         3.

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

 .םמעביה / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

 ההכנה תכלול: ה, תבוצע הכנה למזגן עילי בממ"ד. במקרה זורףור פיקוד העשיבא       .6  

 מל. ת הזנה ישירה מלוח החשנפרד נקודת חשמל -                    

 מכסה.גר בצנרת ניקו מים, מנקודה בקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ייס -                    

 נון.כיקום המעבה יהיה במקום מוצנע ומוסתר ע"פ התמ -                    

 וג האויר.מיז יועץהתאם לתכנון נ"ל בכל ההכנות ה -                            

 קיהלכל חל מיזוג מאפשר ינוא הדירה תכנון האוויר מיזוג יועץ קביעת פי שעל ( לעיל. ככל6) 4.1: אין. מעבר לאמור בסעיף מזגן מפוצל 4.2

 כל התשתיות את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ צלנים מפו/למזגן הכנה בנוסף תבוצע ,כאמור אחת  מרכזית מיני מערכת באמצעות

 .מים ניקוז וצנרת גז צנרת חשמל, צנרת לרבות הנדרשות

  .איןמיזוג אויר דירתי הניזון ממערכת מרכזית בבניין:  4.3

   .אין :זועל בגהפימום תנור ח  4.4

 רחצה(. )בחדר .גןמו שקע הכוללת חימום נורתל נקודה תבוצע. : איןנור חימום הפועל בחשמלת  4.5

 .אין: ריםרדיאטו  4.6

 : אין.םייטורים חשמלקונבק  4.7

 .: איןמום תת רצפתיחי  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן: .5

 .יש: (כש)באם נר במחסן .הכבאות דרש ע"י רשותיככל שי: הבדיר )ספרינקלרים(:טומטית י אש אובויערכת כמ 5.1  

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

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

 

 עבודות פיתוח ושונות: .6

 חניה 6.1 

                      תחום המגרש;: בכולםהבניה. ר תלפי הי: יניםילכל הבנ סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 אין.ט(: פר)ל קום אחרחניות במ . ומת קרקעבקו/או  המרתףבקומת חניות ה לכ                                

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

 רשמי  נכה )עם הצגת תג נכה  הריה להיתר, תימכר לרוכש דיסומן בתכנית המגרש/סביבה/פיתוח ובנספח החננכים כמחנייה ל             

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

 יש. :מערכת תאורה לפי הנחיות האדריכל., משתלבותאבנים  /מוחלק וןטב ורה:לא מק החני גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: כבישהמ הגישה לחני 6.1.4  

 המכר.סימון בתכנית י : לפמיקום אחת לפחות.: ת לדירהפר חניומס 6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה מחסום  6.1.6  
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 פיתוח המגרש 6.2 

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

 .ינוןג בעל ומואר, ]לבנין הכניסה   

 .: בטון/ גרנוליט/ אספלט/ אבנים משתלבות/ אבן טבעיתר גמרשבילים: חומ 6.2.1  

 .ל גוון בהירעהריצוף יהיה ככל הניתן ב לבות/ אבן טבעית.בנים משתספלט/ אא נוליט/טון/ גר: ב: חומר גמרמדרגות /שבילים 6.2.2

 גינון חסכוני במים בהתאם  ל הפיתוח(תוכנית אדריכ פי)על  .יש :צמחיהנית  מצורפת(. מון בתכ)על פי סי.יש: משותפת רצח 6.2.3   

  להנחיות משרד החקלאות.                                

  ון חסכוני במים בהתאםניג פי תכנית אדריכל פיתוח( יש. )על צמחיה: .( פי סימון בתכנית מצורפת)על יש. : שותפתמ חצר 6.2.4  

 ות משרד החקלאות.להנחי

  .(לא מגונן וללא מערכת השקיה לשטח ונההכו, לפי תוכנית המכר )חצר :יציאה לחצר מחדר; יש: הגן ותה/מודה לדירצ חצר, 6.2.5  

 עתב שכיעשה ע"י הרו הבניין ( ימים משול פני הקרקע בחצרות פרטיות )להרחקתי ניקוז ר שיפועוד: סירההע   

 . פרטיתסידור הגינה ה    

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

 (.בהכרח יוצג בתוכנית המכר ושלא ןייהענ לפי ל)הכ ויכיב רת,קשותחשמל,    

 מ"ר. 7-לא פחות מיש, בשטח : ןג תלדירורוצף בחצר הצמודה ממשטח  6.2.7  

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

 .ולפי קביעת החברה לפי תוכנית הפיתוח המאושרתבגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה פתוחהקומה ת )ם מפולשידמת עמוקו 6.2.9  

 

 מערכות משותפות .7

 מערכת גז: 7.1 

 המתואר  ובמיקום ,עם חברת הגז , בתאום(17ין ני)ליד ב קעיקר -גז תת צובר צעותבאמ כזיסידור מר לאספקת גז: נהכה   7.1.1  

ת וזיק נהבמידת הצורך תינת המקומית. ת הרשותוי דרישעפ" או/ו בתוכנית המגרש או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה   

  נרת הגז ותחזוקתה.צלהנחת הנאה    

 רת הגז.חבבבעלות נם היוצנרת אספקת הגז  ,כאמור ר בזאת כי צובר/י הגזבהומ   

 ;: ישמרכזי לדירה ממקורצנרת גז  7.1.2  

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

 

 

 :יבוי אשידורים לכס 7.2 

 .אין :דרגותממערכת להפעלת לחץ בחדרי  7.2.1  

 ן.אי :במבואותליניקת עשן ת כמער 7.2.2  

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

 י והנחיות יועץ הבטיחות.שות הכיבורישות רד: לפי ותכולתן עמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי 7.2.4  

 נחיות יועץ הבטיחות.וה בוירשות הכי לפי דרישות :גלאי עשן 7.2.5  

 

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

 .ות הכבאותישות רשרלפי ד ם וכמותומיק פרטיים, או             

 

 עץ הבטיחות.יו ותרשות הכיבוי והנחישות ילפי דר: בקומת מרתףאוורור מאולץ  7.3 

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

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

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

 .816 י "ות ובנייה תכנון תקנות לפי ניוםמיאלו חזית תבעלו ויהיו הבנייניםלכל  חדבמקבץ אאו  , בנייןל כל                    
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 : מיתקנים אחרים 7.7 

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

 היועצים.נית המתכננים ווכתלפי  מות:מיקום וכ .וכו' בת הבנייןטוסמוכים ל בבנייניםאו  ,םכינים סמויין ולטובת בנייבבנ הדיירים  

 

 חיבור המבנה למערכות תשתית .8

 הנחיות הרשות המקומית. לפי: חצרל נפרד םימונה מ: יש; תילב ראשימונה מים : יש; חיבור לקו מים מרכזי 8.1  

 יש. מרכזי: חיבור לביוב 8.2  

 ; יש. להוראות חברת החשמלם בהתא ,יין לרשת החשמלבנהר חיבו 8.3  

 .יםנחיבור הדירה לחב' הטלפוכולל תכנון והבניה )בקשה להיתר(: לא בהתאם לתקנות ה :לרשת הטלפוניםלחיבור הבניין ה הכנ 8.4  

  (.3.7.10 ראה גם סעיף)הכנה בלבד  .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזישורת ן לרשת תקהבניי רוחיב 8.5  

 עבודות שביצועם בפועל במחיר הרכישה.  לוליםכ, דרכי גישה, וזומכים, ניק: כביש, מדרכה, קירות תרשמגפיתוח כללי הגובל ב 8.6  

 יעשה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.  

  )מכלים טמונים או אחר לפי היתר בניה(. .יש: אשפהאצירת ל תקן/יםמ 8.7  

 .מיתקומה הרשות ע"י: פינוי אשפה  

  

 רכוש משותף .9

 :תיאור הרכוש המשותף 9.1 

 באם סומנו כמשותפים בתוכנית המכר.: ותפיםמקומות חניה מש    9.1.1   

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

 .הלפי החלטת בחבר: סנים שאינם צמודים לדירותמח 9.1.3   

 .: ישומת כניסהבק י(מבואה )לוב 9.1.4   

 ש. י: מבואה )לובי( קומתית 9.1.5   

 בכל בניין. 1מספר(: ) חדרי מדרגות 9.1.6   

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

 יש.על ידי מיתקנים על הגג:  חלק התפוסה פחותל :משותףגג  9.1.8   

 ממ"דים. -נים דירתייםוגמם יש מרחבי אין. :מקלט /קממ" 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 שאבות, מחדר מערכות סולאריות, משאבות סחרור,  :( כגוןשותפותמ ו/או: יש מערכות טכניות )פרטיות הגג מיתקנים על 9.1.11  

 ן. יאחר שתדרוש רשות מוסמכת על פי כל ד מיתקן וכלר מים מאג          

 .; ישח ללא גינוןשט : יש.ח בתחומי המגרשתופח ושט חצר 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף הכמפורט בפרקים אחרים במפרט זה, : ל הבית שהינם רכוש משותףחלקים נוספים שו מיתקנים 9.1.13   

 ת המכר.ובתוכני   

 

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

 , )מילוט(.י מדרגות/דרח 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 גישה לחניה משותפת. 9.2.3   

 קומת כניסה.ב לובי 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

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

 ות.חדר מכונ גות אלרדמחדר מגישה  9.2.7  

 .ם(פיתשו)מ תי לחדר/ים טכני/יםמגישה מחדר מדרגות או מלובי קו 9.2.8  

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

 .ותמעלי 9.2.10  

 יש מרחבים מוגנים בדירות(. -)אין .ממ"ק /מקלט 9.2.11  
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 .משותף שורה כרכע"י החב ככל שיוגדרו: חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף 9.3 

 בבית מוכר דירה בבית משותף או ה חוק המכר דירות(, –ן הלל) 1974 – דדירות(, התשל")לחוק המכר  6בהתאם לסעיף  )א(  

  של התקנון המצוי ית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראהיועד להירשם כבהמ    

 ם:עניין; ואלה הענייני תווא המכר פרטים על ף לחוזהרנים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצמן העניילעניין  תמתייחסה    

 ש המשותף;הוצאת חלק מהרכו (1)    

 החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה; שיעורו של (2)   

 ;ויקשר אלויבים בשיעור ההשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המח (3)   

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

 )א( לחוק המכר דירות;3ף עיון בצו בדרך האמור בסיכשה כל עניין אחר שקבע שר (5)   

 ל עניין מהעניינים המנויים בסעיף  קטן )א( יראוהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב לא מסר פרטים עש מוכר )ב(  

 ותו עניין יחולו על הבית  המשותף. י לגבי און המצונקאות התשהור    

 

 הצמוד לדירה:ף תמשועורו של החלק ברכוש היש 9.4

 של כל ( לשטח 5ובה כמפורט במפרט מכר זה פרק א' סעיף דרתה ואופן חישהגח הדירה )כב ככל האפשר ליחס שבין שטרויהיה ק 

  די כל רשות יכפי שיידרש על  הקשור ברישום הבית המשותף,פרט אחר או בכל ה ביחס זתיקון  , זאת בכפוף לכליחידות הדיור בבניין  

ו בחשבון השטחים הצמודים לדירה משותף לא יילקחה בבית ברכושבחישוב חלקה של כל דירה  כירשאי לקבוע בתקנון,  כרוהמ מוסמכת.

 (.6)כהגדרתם במפרט זה פרק א' סעיף 

 

 ת:ול הבידבר ניהסדרי קבלת החלטות ב 9.5

 .1969 -בוע בחוק המקרקעין התשכ"טעל פי הקיהיה  

 

 :ם בקשר אליובישותף ובשירותים המחויהמ ביתר ההשתתפות בהוצאות הושיע 9.6

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

קבועות של אחזקת הוצאות הברכיב הי ן היחסלום חלקבתשיחויבו דירות שהחזקה בהן תהיה בידי המוכר ולא יעשה בהן שימוש בפועל 

 מןפטור מתשלוהמשותף, אשר המוכר יהיה  ושצריכה בפועל ביחס לרכן יבג מתשלום רכיב ההוצאות להרכוש המשותף בלבד, להבדי

 אמורות, וזאת מבלי לגרוע מזכויות ההצבעה שלהן כאמור בתקנון המצוי.ביחס לדירות ה

 

 המשותף(: רו לרכושו שיוחזא/ותף )וכוש המשהחלקים המוצאים מהר 9.7

 כניות המצ"ב סומנים בתמ ותף השטחים הבאים אשרמשהוש מהרכ יוצאו, בהסכםזה  מבלי לגרוע מהאמור בעניין      

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

 חברה.תה של היעלפי קבהמשותף מקומות החניה שבתחום המגרש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית  .א

משותף, באם  ות)למעט חדר עגל החברה של עתהשבבית המשותף לפי קבי חסנים יוצאו מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירותהמ .ב

 ותף ואשר לא נמכרו עד מועד רישום הבית המשותף.צאו מהרכוש המשהול השטחים שכוכן . קיים(

 עיל(.ל 9.2.9ף ר בסעילק כאמווגגות )למעט הח, מסתורי כביסה, גינות מרפסות .ג

  מוצא מהרכוש המשותף.  )באם קיים( ר השנאיםחד .ד

 ו/או שתחול על        עיר נוספת החלהן ייכניות בנגרש לפי התב"ע, ולפי כל תבמו/או יאושרו לבנייה  רושאו כל זכויות הבניה אשר .ה

 תיד. אשרו בען עיר שייהקרקע, וכן זכויות בניה עתידיות שייווצרו על פי תכניות בני

כרת מושבבעלות ה מחסנים לתאוה יותם לדירות, יוצמדו החניית המשותף לא יוצמדו כל החניות ו/או המחסנרישום הבל שבעת ככ .ו

 כמפורט לעיל.

 

  ____________   ____________   ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          חתימת הקונה         

 שותף.הבית המ לנציגותו ונהלק שיועברומסמכים נוספים  נספח א'
 ואזהרות.הערות כלליות  נספח ב'

 .יםכויטבלאות זיג'        נספח
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 תרות בעלי הדיספים שיועברו לקונה ולנציגונומסמכים  – 'נספח א

 ות אלו יצורפו כחלק בלתי נפרד של המפרט:תוכני 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של לליות ומידות ככל חדר ל דות שימכוללת ה 1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.1   

 תף בקומה.המשוהכוללת סימון הרכוש  1:100 -ן מה מידה לא קטקנבירה הד ת הקומה בה נמצאתיתכנ 10.1.2   

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

 ף שותת סימון הרכוש המלהכול 1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מומות מולשות; קומות מפק ניסה/כת קומת תכניו 10.1.4   

 .1:200קנה מידה ל ילום מוקטןבצ ם; תכניות אלו ניתן לצרףדישטחים דירתיים מוצמו   

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

משותפת  חצרהכוללת סימון  1:250קנה מידה ר בניה בבלת היתלקומית קרשות המתכנית המגרש כפי שהוגשה ל 10.1.6   

 ינות צמודות.גו

 

 בהתאם לכל דין לרבות על פימסור הגימור, שיש ל רית ולחומורכלכל המע ושימוש ראות תחזוקההוסירת הדירה יינתנו מ תבע 10.2  

 חוק המכר דירות בעניין:   

 ם.ל גימורע הדירה ל רכיביפעולות שוטפות לתחזוקת כ )א(   

 ת מיזוג אוויר, כומערמערכות בטיחות, ת ולרב ירהירות המותקנות בדשה תחזוקה כוללת ותחזוקה מונעת של מערכות ()ב   

 וכיוצא באלה. ותאלקטרומכנימערכות    

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

 רת קשר.יספק ומספר טלפון ליצירה, לרבות שמות יצרן/תקנים בדכות המוערוד ומיות של צמפרט טכני ותעודות אחרי )ד(   

 

 של המערכות וחומרי הגימור של הוראות תחזוקה ו תכנית (1) ה בבנייןנמסרת הדירה הראשונו ר לרוכש דירה אשר לסומכר יהמו 10.3  

 :ענייןבדירות  המכרפי חוק  הבניין שיש חובה למסור בהתאם לכל דין לרבות על  

 וטפות לתחזוקת כל רכיבי הבניין על גימורם.פעולות ש )א(   

 רכות מיזוג ות, מעליות, מעיחמערכות בט ירות המותקנות בבניין לרבותהשה מונעת של מערכות וקזותח ללתתחזוקה כו )ב(   

 באלה.וצא אוויר, מערכות אלקטרו מכניות וכי   

 שות.אם נדר ת,ופתיוקטפות ותאפיון ביקורות שותדירות ו )ג(   

 טלפון ליצירת קשר.ר מות יצרן/ ספק ומספש תלרבוה, ות המותקנים במבנכמפרט טכני ותעודות אחריות של ציוד ומער ד()  

 מיליה.יפקסומספר  ין, המערכות והפיתוח לרבות מספר טלפוןתכננים של הבניהמשימת צוות ר )ה(   

 חשמל ותקשורת, מערכות בטיחות סניטרית,  ינסטלציהבד של אבלות תפוכות המש( למערAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 ור רוכש הדירה האמל תב ולפיה עף למסמכים האמורים הנחיה בכצרהמוכר י ה ובפיתוח.בנמות בכניומערכות אלקטרומ   

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

 

 

 החברה ו לעיל, ירא 10.3עיף בס פורטכמ ות וחומרי הגימורכבל לידיו התוכניות והוראות תחזוקה של המערלק ראשוןהב הרוכש סר (1)  

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

 .בבניין(      
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 הרותכלליות ואזהערות  –ב'  חפנס

 הערות כלליות למבנה ולדירה 

 

 .הירלמבנה ולד ים, התאמות ותוספות הנכוניםינויבוצעו ש דירות(, כרמו בצו שונהבסיסי )כל פרטמבטופס ה .1

  .מוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות תקנות התכנון והבניה והתקן הישראליכל ה .2

 ותנאנט נייתקמ: 799 י"ת, ליאישר תקן לפי, החובה שידורי לקליטת לאנטנות תקן מיתקןיו נייןבב 2010.-ע"תש( 3' מס' )תק לאנטנות מיתקן .3

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

 שבכל מבטיחה אחר דרהס קיים אם החובה שידורי לקליטת לאנטנות מיתקן התקנת לפטור את החברה מחובת הוועדה המקומית רשאית

 .תשלום בלא חובה שידורי לקלוט יתןנ יהיה ירהד

 
 טחי התקרה האטומיםרתף, ששמ ם מעל תקרתחניה של הבניין ממוקמימסעה/טחי טחי גינון ו/או ששש דוע לווי הוסבר לושצהיר מהקונה  .4

כדי לגרום לשינוי  יש בהןגון אלה, שעולות כאו פ/ו מערכותת עלולים להינזק ו/או להיפגע עקב פעולות שתילה ו/או הריסה ו/או בנייה ו/או התקנ

 או כדומה.  מרתףו פגיעה באיטום הא/וניקוז וי יביה, כגון שינכבמצב התקרה על מר

במיקום שייקבע ע"י מהנדס האינסטלציה מטעם המוכר. החצר כולה או חלקה שוחות ביוב וניקוז  ת תהינהטישבחצר הפר הקונה מודע לכך .5

המרתף וכן  וםטוע באילפגנה להקפיד שלא וס"מ טוף ו/או פרלייט ו/או אחר. על הק 30י וי המינימלמק המילה. עוינמרתף חל נמצאת מע

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

 .רקיםקינון חניעת מל קופתית בעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס

מים, ייתכן מעבר מערכות כמו כן  מכר.ומנים בתוכניות המס בהכרח ינםבטחון וכו'(, א ת שלד הבנין )עמודים, קירות נושאים, קירותמערכ .6

נה, כי ע לקודוה דמת.וקמ בדיקהלכן כל שינוי )הריסה, פתיחה, וכו'(, מחייב שורת, גז וכו' בתקרות, רצפות, קירות ומחיצות. שמל, תקח ביוב,

טים של מערכות הבניין אלמנתכניות, של כלל הב ןמהמסומנה כמסומן או בשו ,ת ו/או אופקית, בגבהים שונים ובמיקום שונהתועבר אנכי

ת רהנרת מים, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, מנצן משותפות, צנרת, תעלות ועוד כגון: ות שאינרכפות ושל מעהמשות

, רייםפים ובשטחים ציבוותשטחים מבש , בחניה פרטית,תון, תקשורת וכדומה, בדירה, המחסנים, וחצרוחשמל, טלפ ר, קוויאוורוו מ.א.

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

 עוברות.בהן הן החלל  האו גובו/וישנו את צורת 

ל( רזמינרלים )בוכן התחמצנות  ,"עיניים" ם,גידידלי מרקם, גוון, בה כגון: יותכנו תופעות טבעתיובכפוף לתקנים, בן טבעית, בריצוף וחיפוי בא .7

 הכל בכפוף לדרישות התקינה ולכללי המקצוע. מוי חלודהת בכתמים דוטאהמתב

נות ם פילא יבוצע קיטו םבחיפוי קירות ו/או שיפולי. קנים הישראלייםמהנדרש בתלא פחות ידות מוגות( בפבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים ) .8

 .נגים(רוג)

 ריפים או רעילים, באריזות פתוחות או סגורות.ריחות חם רים הפולטילאחסן במחסנים דירתיים חומ חמורחל איסור  .9

 ונה.רה לקימסרה הדנעבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם  יבוצעולא  .10

לכלים אלו כאמור  לייםהמינימ וחי הגישהרומות ובנדרשלפגוע במידות ה עלולהלאחר קבלת החזקה, ניטריים ע"י הקונה פת כלים סהחל .11

 . למניעת ספק יודגש כי, החברה לא תהיה אחראית לחריגה ממידות אלו.3 חלק 1205ובת"י  תברואה(י ת למתקנראובהל"ת )הו

ין. ניבכלל התים ואוורור, המשר תול שיהיו תקרות מונמכות, קורות ומעברי צנריכ דייריםשו ע"י הרכשי ,קיימים(ש)ככל  במחסנים .12

 .לבדב רד למחסניםונפ ים תעשה  מהרכוש המשותףמחסנהזנת החשמל ל

לא אך  הערצור הפלישל דוד המים החמים ויח' מיזוג האוויר באם יותקנו באזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים  מםקומי  .13

 במפרט.מן הקבוע  פחות

( Aמת הרעש שלהם לא תעלה על )י שררק ביחידות עיבו ושמעשה שי, יוויר ע"י הקונהאבאם יסופקו ויותקנו מערכות מיזוג ה .14

dB60וכן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים.   לפי בו היחידה ממוקמת במקוםמ' ממפוח פליטת אויר חם  1.5ק של רח, במ ,

 .סטיקההאקו ץעיות יונחה

הקונה וזאת על מנת  רשותעת העמדת הדירה למ תראשונום החות בשלוש השניפהמוגן, באופן תכוף ל ש כי יש לאוורר המרחבחשוב להדגי .15

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

לצורך מעבר  וםרעתות חה בל הדיירים בקומלוקם חלון/ דלת חילוץ חיצוני אשר ישמש את כבבניין, ימל קומה ות בכריחת מהדבאיתכן ו .16

לוץ, מתחייב כי לא ייקבע סורג קבוע בפתח זה, וכי בעת חירום יאפשר את דלת החי /ממוקם חלוןהקונה, אשר בדירה אותה רכש וט. ומיל

 לוץ.חיהמעבר בדירה אל חלון/ דלת ה
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גינות, גון: ם, כברו בשטחים פרטיייע ה ואשרמבנכלל הדיירים ב תת ביוב או צנרת או מערכות אחרות המשרתות איתכנו שוחונה, כי ע לקודוה .17

 פרן ומיקומן יקבעו עפ"י החלטת מתכנני ויועצי הפרויקט.יות, מסרטומרפסות פ חניות, מחסנים,

שייכים לכלל המים, ביוב, ניקוז וכד'( וכן פתחי ביקורת, ות צנרות )עוברן ו, יתכהיאו החנן או המחסדירה, ה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, .18

  עניין, על כל המשתמע מכך.ל לפי הפותחזוקה וטילאפשר גישה לצורך  מחויבנה הקו ם חלקים משותפים.ויון, ומהנייהב

חשבון שטח המגרש, בהתאם  במגרש ועל ימוקמו וכד'( בז, ביוג פילרים )גומחות( עירוניים ושוחות של מערכות השונות )חשמל, בזק, טל"כ, .19

 .יותאושרו ע"י הרשוילתכניות הפיתוח ש

ה ע"י המוכר לפעול במבנה, הועדה המקומית לתכנון ובניה ז שנבחרהגישור חברת אבתכנון והרכזי יהיה על פי גז מי גז לאספקת /וברצ םמיקו .20

 .ומשרד העבודה

 ה.קיעות בריצוף זשוצפים באריחי "אבן משתלבת" עלולים לגרום לנסיעה המר לו דרכיואפי םי, מעבריםברכבים כבדים על שבילנסיעה  .21

והכל מבלי לגרוע מכמות מקומות החניה ישור הרשויות, ו/או א וןלצרכי התכנניה בפרויקט ומיקומם בהתאם ת החויים במספר מקומוינשיתכנו  .22

 הכלולה בממכר.

 .ת קרקעייםתפי חניה תמ(, למר)גפ" ינפחמימ גזאסורה הכניסה לרכבים המונעים ב .23

 ף/ים.חים פרטיים או משותפים במרתבשט פחמימני )גפ"מ(, גזבמופעל ן הו לאחסן כל מתקאבנוסף חל איסור חמור להתקין ו/ .24

ון, התכנ יצלאילו אםבהתהפיתוח, והחלקים הצמודים, אינם סופיים וייתכנו סטיות ושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים,  המגרש, ותגבול .25

 הרשויות. ותצוע ולדרישהבי

ירה כבר פים מסעיפי המפרט המאפשר בחסעי יה כך שסעיף ו/אובנהתקדמה ש ההחוזה עם הרוכ תלמען הסר ספק במידה וטרם חתימ .26

ות כזו/או  שהתאפשר בחירה. הקבלן יבחר מתוך אחת האפשרויות בהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרים, לא תשלהו

 ות בחירת הקבלן.החלפה בעקבירה או בח

 תגברנה [, 8.12.2016 - 10ן מהדורה משתכפרט מחייב מחיר ל]מ 1פח ג'נס המפרט להוראות תבמקרה של סתירה בין הוראו
 , בכפוף לכל דין.ת הנספחאוהור

 

  ,לעיל לבין המפרטראות"( "ההו :ןז )להלכרו/או המ הקוגנטיות הדיןהוראות במקרה של סתירה בין הוראות החוזה ו/או כמו כן-
  תגברנה ההוראות.

 
___  _________________ 
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  זיכויים אותבלט –' גפח נס

 

 יםיטבלאות זיכווז ריכ

 
 

 חדותהערות מיו

  08.12.2016  - 10במפרט המחייב של משרד הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה אלו הינם אך ורק הנדרשים  יכוייםז ריכוז .1

 ם מע"מ. כוללי הלןלנקובים רים היהמח .2

 

 

 : מקרא

 יחידה.  -יח'

 רובע. ממטר  -מ"ר

  רך. או מטר -מ"א

 שחור+ עבודה.  ומרחומר לבן+ ח -מפלטקו

 אחד בודד. פריט  -פריט

 

 

 מחיר בגין זיכוי בלבד - ארונות מטבח, רחצהנושא: 
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 ' בש"חחלי
 ה"כס מותכ

3.3.1 
 ,כולל ארון תחתון/עליון) לכלל ארונות המטבחזיכוי 

 (,חז מטבח, חיפוי מטבבר מטבח,ור משטח עבודה, כי
 לפי התיאור שבמפרט המכר.

  --- 1,000 מ"א ומפלטק

3.3.3 
. כולל כיור אינטגרלי(, לפי כלליארון רחצה )בחדר רחצה 
 התיאור שבמפרט המכר.

 600 --- --- --- קומפלט

 
 

 מחיר בגין זיכוי בלבד -בות ואביזריםועות שרברנושא: קב
 

 
 
 
 
 
 

 סעיף
במפרט 

 המכר
 רתיאו

 ומר/ח
 דהבוע

 יח'
 מחיר זיכוי

 ח' בש"ח לי
 סה"כ כמות

   200 פריט קומפלט .(יהר, אמבטיו)כ למיםללת סו 3.6
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 הערות:
 כל המחירים כוללים זיכוי פריט+ התקנה.  .1

 ם/חיוביםין זיכויייר בגחמ -שורתנושא: חשמל/ תק
 

סעיף 
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
חיר ליח' מ

 בש"ח 
 כסה" ותכמ

3.7 
 

   72 פריט קומפלט זיכוי –תקרה  /ודת מאור קירנק

3.7 
 

   125 פריט קומפלט זיכוי –מאור בית תקע 

3.7 
 

   75 פריט קומפלט נקודת טלפון 

 
 

 :רתלטבלאות החשמל/תקשוות הער
 (, במפרט המכר.5)טבלה  3.7לאחר סעיף  ות כלליותה הערא.ר1
 לפני ביצוע. יםם לזיכויחסיתיימ חשמל/תקשורת רוןי. מחיר המח2
 

 

 
 
 

  ____________   ____________   ____________ 
 חתימת המוכר                   תאריך        חתימת הקונה    


