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 650580815בע"מ ח.פ.  אחים פרץפרץ בוני הנגב 
 
 

 18.04.2021ון: עדכיך תאר

 שבעבאר  – שכונת הפארק שם האתר:

  
 חדרים 5 מס' חדרים:

  
 *AD,AD*,AF,AF :גםדדירות מ

  
 1-3 :מס' קומה

  
 78,80,82,128,130,132 :)זמני( דירה מס'

  
  H1/6,H/11 :'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               

 הדירה בבניין, מחסן וחניה.מיקום  : 3 יףסע              
 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  :7ף סעי              
 תכנן הבנייה.ריכל מפרטי אד  :8יף עס              

 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               
 

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

 .(1.1-1.6) ההבניין, הקומות ויעודה של כל קומ אורית  :1סעיף                
 .(2.1-2.19מר )גהו חומרי הבניין  :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 
 מתקן לתליית כביסה.  :3.4סעיף 

 דלתות, חלונות ותריסים. ימתרש ,(3)טבלה   :3.5 יףסע        
 (.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  :4ף סעי
 .(5.1-5.3במחסן ) ובטיחות בדירה, בוי אשסידורי כי  :5 ףיעס

 .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-.7.1.3) זמערכות ג  :7.1סעיף   
 (.7.2.1-7.2.5)סידורים לכיבוי אש   :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   
 .ספותומתקנים ומערכות משותפות נ  :7.7סעיף   

 .(8.1-8.7המבנה למערכות תשתית )חיבור   :8 יףסע
 .שותףרכוש מ  :9סעיף 

 (.9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 (9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף   
 בית משותף )רישום ופרטים(.  :9.3סעיף   
 לדירה. מודף הצמשותהשיעורו של החלק ברכוש   :9.4סעיף   
 הבית.  ר ניהולבדב החלטותסדרי קבלת  : 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'

 .זהרותואכלליות  תרוהע 'ב פחסנ
 .םייונספח ג'   טבלאות זיכ
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   חדרים 5,  __ מס' חדרים:/מדגםדירה  באר שבע -שכונת הפארק ר:שם האת

 __ דירה מס':  

 __ :מס' קומה  

 __ מס':מחסן   

 __ מס': חניה  

 __ :'מס בניין/מדגם  בניין  

 151 מגרש מס':  
 
 

 ""מפרט מכר

 1974 – דדירות(, התשל"ר )כהמ קחו לפי

 2015-ה"עש, ותיקון הת2008  –יקון התשס"ח )ת

 ים שונים(יזיכוובים ובעניין חי

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "ר/תהמוכ"לן ה)ל      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: .(קחל) 1 חלקות מס': .38464 :מס'גוש  1.1   

 .605-0225284ום: קמהתכנית החלה ב 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    

 

 ("הדירה"הלן )ל :____בבנין מס'  ____,בקומה מס'  ,____מס' רה יד .3 

 

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

יציאה מחדר ) פסת שירות, מרפסת שמשרמ ,(לחתקמ) ףסחדר רחצה נו פרוזדור, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(,

 .(דיור
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   שטח הדירה .5 

 :י כללים אלהוהמחושב לפ ,ר___ מ" :הואהדירה  חטש    

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

  –לעניין זה      

 משותף  בינה לבין שטח מש,הש תמרפס ןהדירה לביה לבין מה שמחוצה לה, לרבות בין פריד בין הדירר המיק –" וץר חיק"    (1)     

 דירה או תוכנית אחרת. ה לביןבקומה או בינ     

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

 החיפוי.ת א יכללו פני הקירבלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  פני הקיר –" חוץקיר  של נייםחיצוהפניו " (2)     

 סכום שטחי כל המפלסים בדירה.כל מפלס בדירה; שטח הדירה יהיה לגבי טח הש ורטית יחושב ויפירה רב מפלסדב (ב)     

 המשטחים המשופעים והאופקיים; ל של כ פקיהאו היטלהחת בלבד לפי שטחו של כל מהלך מדרגות בדירה יחושב פעם א (ג)      

 המדרגות.לה מהלך עו ושממנ  ח יצורף למפלסהשט      

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

 (. היתרלתקנות התכנון והבניה )בקשה  –)להלן  1970      

  הדירה. אינו כלול בשטחש, ו'ב בחלק 9.4 : ראה סעיףשיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה (ה)     

 

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

א פרגולה( הנמצא )ל קרהת וידמ אל]קירוי הכוונה למשטח ממתוכה מרפסת שמש מקורה  ,מ"ר ___ :(1)פסת שמש בשטחרמ 6.1   

 מ"ר. ___: בשטח, אחת מעל בלבד[ קומה

 :החני 6.2   

  ____,: 'מס מקורהחניה  -   

 : ___,'סורה מלא מקחניה  -   

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

 המוצמד(;סן ום המחמיק ןימועם סנים סת המחיש לצרף תכני ככל שנרכש,) ,מ"ר __: (2)מחסן בשטח 6.3    

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.4   

 ן.יא: בשטחמוצמד לדירה  גג 6.5    

 אין.: (4) לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר'(; טחבשירה מוצמדת לד רצח 6.6    

 . שטח(ו)מהות  רטםש לפדי יעאו משמשים את הדירה באופן בל נוספים המוצמדים חלקים/אזורים,/אם יש שטחים 6.7    

 הדירה(. ממפלס רצפת הכמונתור תהיה ת המסצפר סומפל תכן)יכמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

     

 הערות לחישובי השטחים:     

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

 הגובלים  קירות הדירה לשהחיצוניים  פניהםל עו רפסתמל ההבנויים שעל פניהם החיצוניים של קירות החוץ או המעקים  םירובהע    

 סת.במרפ    

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

 על  עשיש בה כדי להשפי לה הצמחו ןוה הקרקע ובכפוף לבנייה פיזית כלשהי הן בתחום נת הרוחותלשוש סיתן יחבנייבלמיקומה     

 .משהמרפסת לש פתשיח    

 

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

 לואו.ר במקיה טחל שליכיהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף ת הרוחב של צילמח תמתחטח שהשק ר אחרת ייכלל    

 

 ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי ין קירות החוכלוא ב, הוא השטח השטחו של מרתף .3    

 כאשר קיר המרתף  למחצית הרוחב של הקיר;ת שמתח שטחרק הל כלייריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ    

 .וכלל שטח הקיר במלואיי ףמשות שטחגובל ב    
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 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יקירות התומכים בהיקפה; תותר סטשטח ה, את לכול חצרל ה ששטח .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 סטיות קבילות: .7  

 ה:להלן הן סטיות קבילות ולא יראו אותן כסטייה ממפרט ז רטותפוהמ יותהסט   

  שה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותר סטייה גדולה ובין השטח למע 6-ו 5 פורט בסעיפיםבין שטח כמ 2%סטייה בשיעור של עד   )א(   

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 שלא  אינתבזה ו אוראי התאמה מתי ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוין המידר ובמכה ניותבתוכ סטיות במידות המצוינות     

 לעיל. 6-, ו5שטח חצר(, המפורטים בסעיפים  עטים )למה ושטחים אחרח הדירמשט 2% יעלו על    

  רט זהן כסטייה ממפאות אוירולא לות יהן סטיות קב זרים במפרט ומידות האבזרים למעשהבין מידות האב 5%סטייה בשיעור של עד  ב()   

 .(ארונות ,תקבועות שרברבו ים,יסרת ת,תולד, חלונות, אריחים)אביזרים קרי:    

   

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

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :לא"וד 
 
 

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

 08-6490730 :ןופלט 

        
 , באר שבע31"ר שז שד' :תכתוב 08-6490943 פקס: 

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.

 

 ו אתתנאי שלא ישנין, בבבני וחלקים אחרים חרותיים בחלוקה פנימית של דירות אינויס שכנלהשאי רכר והמ    * 

 .תףוהמשוש ין או שטחים ברכניבה חזית   

 .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  התקן הישראלי יהיו לפי דרישות מלאכותכל המוצרים וה * 

     

 

 תיאור הבניין .1

 

 תים קומת מרתף משותפוהכוללבמגרש אחד הנמצאים  (1-11)בניינים  בניינים 11אחד מתוך חתי שפמ ם רבגורימבנין   1.1  

  .(2,3,4 נייניםמתחת לב ינים )למעטניבהתחת 

    הבניינים יבנו במקביל או בשלבים לפי החלטת החברה. הבניינים ירשמו כבית משותף אחד רב אגפי.                          

 

 ; מגוריםל תרודי H,1H: 10 מדגם 6,11 ניםבבניים; דירות למגורי C,1C,D,1D: 15 מדגם 1,2,3,4,5 םניבבניי    1.2              

 דירות למגורים;  F,1F: 11 מדגם 8,9 ניםיבבנידירות למגורים;  G,1G: 9 מדגם 7,10 ניםבבניי

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(ותבניין דירבכל 

 

 ו למגורים,חדרים שנועד חדר או מערכת -"דירה"נאמר,  ות"גדר"ה 1סעיף  4197 - דהתשל" (תרודי) מכר קלפי חו  ()* 

 או לכל צורך אחר. ק,סלע     
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 כל קומהעודה של ניין וייפירוט הקומות בב – 1טבלה מס'  1.3 

 

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

 כינוי או תיאור
 קומה

ל עמתחת/מ ותקומ

 הכניסה מתקופלס למ

 (ד)ין לבני תהקובע

ות דיר מספר

 בקומה
 ותהער סוג השימוש

 קומת מרתף
 1- --- 

 אות,חניות, מיסעות, מעברים, מבו :ליכל

דר חמים ו ת, מאגרחדרי מדרגו ,תמעליו

כניות לפי מתקנים ומערכות ט משאבות,

 דרישת המתכננים והרשויות.

 

 ות שונות הממוקמותכערומיתכן 

ים מוכם סי/ייןנב גם רתון ישיבבני

ו/או ימוקמו בבניין/ים סמוכים 

 . וישרתו הבניין

ים מיקומם הסופי של המתקנ

יקבע ות שונבקומות הוהמערכות 

 .םהחלטת המתכננילפי 

 

 

 יןי, בכל בנC ,1C מדגם 1,2 םבנייני

 כינוי או תיאור
 קומה

חת/מעל קומות מת

 היסכנמפלס קומת הל

 ()דהקובעת לבניין 

ות דיר רמספ

 מהקוב
 הערות שימושה סוג

 3 קרקע קומת הכניסה לבניין

(, כניסה )לובי ת גן(, מבואתמגורים )דירו

רכות ים ומעתקנ, מותדר מדרגת, חמעלי

 ויות.והרש םיהמתכננ רישתדטכניות לפי 

כניסה לבניין גם מתוך  1לבניין 

  .המרתף

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

 רתיש, 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  הדיירים במתחם(.ל כלת א

 תחניו ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,ברים, מעותיסע, מאופנועים

 םמתקני ,(רים)צוב זמערכת ג

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 )לבניין/ים לפי העניין(.

 1-3 מגוריםקומות 
3 

 ומה(ל ק)בכ

דר ה קומתית, מעליות, חואמבמגורים, 

י פרכות טכניות לומע םמתקני, רגותדמ

 והרשויות. נניםתכהמישת דר

--- 

 2 4 קומת מגורים

חדר יות, מעל ה קומתית,ואמבמגורים, 

פי יות לת טכנוכרומע יםנקת, מדרגותמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 5 פנטהאוז()

מעלית, חדר  מבואה קומתית,, ריםמגו

לפי ות ינות טכמערכו םיתקנ, מדרגותמ

 ת.יושווהר נניםכדרישת המת

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

ם מתקנית, ויות סולאררכמעחדר מדרגות, 

לפי  יות(,פרט /תופשות)מ תוירכות טכנומע

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 ריםלמגו

 סך הכל קומות 
 7 1ניין בב

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

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

 אוראו תיכינוי 
 מהוק

 מעל/תחקומות מת

 הכניסה ס קומתלפלמ

 )ד(לבניין הקובעת 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 עקרק כניסה לבנייןת הקומ

 לובי(,) (, מבואת כניסהרות גןם )דימגורי

ת כוומערנים ק, מתחדר מדרגות ,תימעל

 י דרישת המתכננים והרשויות.ות לפטכני

ם ג בנייןה ליסכנ( 5)בנין  1Dלבניין 

 .ףתמתוך המר

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  את כלל הדיירים במתחם(.

 חניות ,חניות :ליהכל חויתבפ

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,מערכת גז )צוברים(

 ונה ומחזורטמ הפשאת יראצל

 לבניין/ים לפי העניין(.)

 1-3 ת מגוריםמווק
3 

 (מה)בכל קו

, חדר תית, מעלימתה קומבואמגורים, 

י לפ ותני, מתקנים ומערכות טכמדרגות

 והרשויות. דרישת המתכננים

--- 

 2 4 וריםגמ מתקו

ת, חדר מבואה קומתית, מעלימגורים, 

 ילפ תיו, מתקנים ומערכות טכנמדרגות

 .תים והרשויונמתכנה שתדרי

--- 

 הקומת מגורים עליונ
 1 5 )פנטהאוז(

חדר ית, בואה קומתית, מעלמ ורים,גמ

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 ננים והרשויות.תכהמת דריש

--- 

 גג עליון
 --- --- ראשי()

מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ר חד

פי ל(, תיוומערכות טכניות )משותפות/ פרט

 ות.יים והרשוכננהמת שתריד

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 ריםגומל

 הכל קומות  ךס
 6 3 ןבבניי

 .הראשי(במניין הקומות לא נכלל הגג העליון )
 סך הכל קומות 

 7 5 בבניין

  

 

 

 

 

 

  יןיבכל בנ, H ,1H םגדמ 6,11 יםנבניי 

 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /מתחת קומות

 ניסהת הכמלמפלס קו

 )ד(לבניין  בעתהקו

רות ימספר ד

 בקומה
 תוהער סוג השימוש

 1 קרקע יןה לבניסינקומת הכ

בואת כניסה )לובי(, דירות גן(, מ) םימגור

 דון דייריםועמ ,מעלית, חדר מדרגות

 מערכותו נים, מתק(ניםכל הביניי)משותף ל

 יות.ת המתכננים והרשוטכניות לפי דריש

 .מרתףהגם מתוך  ןכניסה לבניי

 –)מועדון חת הדיירים וולר רחד

ישרת את כלל  זה, יניםהנמצא בבני

  ירים במתחם(.הדי

 חניות ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,רים(בות גז )צרכמע

 שפה טמונה ומחזורירת אצאל

 .)לבניין/ים לפי העניין(

 1-4 קומות מגורים
2 

 )בכל קומה(

ר ת, חדליעמית, קומת הואמבים, ורמג

ות לפי ת טכניוכמערנים וק, מתגותמדר

 .ותוישהרו דרישת המתכננים

--- 

 ם עליונהקומת מגורי
 1 5 )פנטהאוז(

 רמעלית, חדמבואה קומתית, מגורים, 

כניות לפי ומערכות ט , מתקניםגותמדר

 תכננים והרשויות.דרישת המ

--- 
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 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /מתחת קומות

 ניסהת הכמלמפלס קו

 )ד(לבניין  בעתהקו

רות ימספר ד

 בקומה
 תוהער סוג השימוש

 גג עליון
 --- --- י(אש)ר

 קניםמת ,ריותלאסו תוכרעמרגות, חדר מד

ות(, לפי טיפר /תותפות )משוומערכות טכני

 ות.וירשוה רישת המתכנניםד

--- 

 ומות סך הכל ק
 --- --- --- 6 למגורים

 סך הכל קומות 
 י(.לל הגג העליון )הראשכין הקומות לא נינבמ 7 יןניבב

  

  יןיבכל בנ, G ,1G מדגם 7,10 ניםייבנ 

 יאורכינוי או ת
 קומה

ל ת/מעחמתת קומו

 ניסהת הכקומלס פלמ

 (ד)ן לבניי הקובעת

 דירותמספר 

 בקומה
 ותהער סוג השימוש

 2 קרקע יןקומת הכניסה לבני

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

ים , מתקנן, מחסדר מדרגותח ת,לימע

דרישת המתכננים ומערכות טכניות לפי 

 והרשויות.

ם מתוך ין גלבנינוספת כניסה יש 

  .תףהמר

 –)מועדון ים דיירה תחלרווחדר 

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  ירים במתחם(.את כלל הדי

 חניות ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,ברים, מעותעסמי ,ועיםנאופ

 םימתקנ ,מערכת גז )צוברים(

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 )לבניין/ים לפי העניין(.

 1-3 יםמות מגורוק
2 

 בכל קומה()

ת, חדר ליעמית, קומת מבואה, םמגורי

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,מדרגות

 הרשויות.המתכננים ו דרישת

--- 

 הם עליונקומת מגורי
 1 4 )פנטהאוז(

, מעלית, חדר קומתיתמבואה  ,ריםמגו

ים ומערכות טכניות לפי תקנ, ממדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

נים קמת ,יותראסול מערכות ,חדר מדרגות

כניות )משותפות/ פרטיות(, לפי ומערכות ט

 .והרשויות שת המתכנניםדרי

--- 

 ומות סך הכל ק
 --- --- --- 5 ריםוגמל

 ומות כל קה ךס
 העליון )הראשי(.לא נכלל הגג  במניין הקומות 6 בבניין

 

 

  יןיבכל בנ, F ,1F םמדג 8,9 בניינים

 תיאור וכינוי א
 קומה

 מעל/חתת מתוקומ

 סהכנימת הקו סלמפל

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 הבקומ
 רותעה סוג השימוש

 2 רקעק יסה לבנייןכנה קומת

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

ים , מתקנ, מחסןותמעלית, חדר מדרג

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 

 והרשויות.

ניין גם מתוך בלנוספת ה יסנכיש 

 .תףרהמ

 –)מועדון רים יידהוחת ולר רחד

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  ם במתחם(.את כלל הדיירי

 חניות ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,מערכת גז )צוברים(

 שפה טמונה ומחזורת איראצל

 .ין(העני יין/ים לפבני)ל

 1-4 יםמגור קומות
2 

 ה(קומ )בכל

 חדרת, ימעל תית,ממבואה קומגורים, 

פי , מתקנים ומערכות טכניות למדרגות

 .ויותוהרשנים נכשת המתדרי

--- 

 ---מבואה קומתית, מעלית, חדר ם, מגורי 1 5 ליונהקומת מגורים ע
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 תיאור וכינוי א
 קומה

 מעל/חתת מתוקומ

 סהכנימת הקו סלמפל

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 הבקומ
 רותעה סוג השימוש

לפי  יותות טכנרכמע, מתקנים ומדרגות )פנטהאוז(

 .שויותרההמתכננים ודרישת 

 ליוןגג ע
 --- --- )ראשי(

ם ניקתת, מאריולרגות, מערכות סומד חדר

י לפ ותפות/ פרטיות(,ערכות טכניות )משומ

 .ותרשוים והכנניתמרישת הד

--- 

 ת סך הכל קומו
 --- --- --- 6 למגורים

 סך הכל קומות 
 הראשי(.)ג העליון הגל במניין הקומות לא נכל 7 בבניין

 

  :והבהרות ותהער

 לבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה ה הקובעת סניכה אית הוכניסהזו מילבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרש שיקרה במ (א)

 יתר([. ה לה)בקש  

 מתן שרות  רפשלא או ף לשנות מיקומם,או םוסיף או לבטל מתקנים או ייעודם להינהמתכנ או הנחיות הקול דעתאית לפי שיהחברה זכ (ב)

אך זכויות הרוכש לא  מותקנות מערכות אלו םבה חותמוו גו/א תארונו חדרים ו/אוהקצאת לרבות  סמוכים,בנים גם למ באמצעותם

 .תפגענה

 ת למקובה וכו' ו/או בשיטה ..: קרקע, ביניים, א', ב'להשתנות כגון יוהקומות בפועל עש ו נומינלי. כינויי מס' הקומות במפרט היננוכי (ג)

 .... וכו'0,1,2ן כגו מעליותהבחב'   

 

 יים(ש)רא יםחדרי מדרגות משותפ 1.4  

 הגג.  ועד למפלס )באם קיים( מת מרתףס קופלממ: מקורה אפיון כל חדר מדרגות; 1 גות בכל בנייןרי המדרדר חמספ    

 : אין. ספיםונחדרי מדרגות    

 תחנות;  7 :1,5,6,8,9,11ם נינייבב :תחנות לכל מעליתר הפמס; 1: ות בכל בנייןיעלמהמספר יש;  מעליות: 1.5  

 .ותנחת 6 :2,3,4,7,10בבניינים 

 : אין.)*(מנגנון פיקוד שבת .6: ל מעלית בכל בנייןלכ םימספר נוסע   

 .אין :רמשו דתעמ 1.6  

 ו/או  הבניין ירידי ותגינצ , שהפעלתו תקבע ע"יבעלת מנגנון פיקוד שבת תימעלמובהר כי הכוונה ב –"מעלית שבת"   )*(                      

 .1969-"טתשכ ןהמקרקעי  קבחוז'  59ף לסעי בהתאם חב' הניהול        

 

 :)בכל בניין( חומרי הבניין ועבודות גמר .2 

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

 ; השלד סמהנד יחישובפי ל: יעוב .םייטרומ/ו/או בטון מזוין מאלמנטים מתועשים מזויןון בט ר:מוח: ת קומת קרקעותקר פהרצ          2.2

  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  וד אקוסטי:ידב .1045 ל מס'תקן ישרא פיל :תרמיבידוד                  

   .החלקה תות התקן הישראלי למניעישגד החלקה בהתאם לדרנ היריצוף בניין המגורים יה  

  .1045' מס ישראלי לפי תקן :בידוד תרמי; השלד נדסי מהבולפי חיש :ביוע .ןמזוי טוןב: חומר :רצפה ותקרה קומתית         2.3

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

  .השלד מהנדס חישובי לפי עובי:. שים מבטון,ין, או אלמנטים מתועומז ן: בטוחומר גגות הבניין:          2.4

  .1045שראלי מס' תקן ילפי  :ד תרמידויב .עץויות ההנחי לפי שיפועי ניקוז ואיטום:   

 בדופן פנימית של קיר  תועש,כלול מבאם מ .רגילה שת בשילובועמת קירות חוץ: 2.5

 .1045ישראלי מס'  קןי תלפ :ימרבידוד תהמהנדס. תכנון : לפי עובי .לוק תאי ב וא החוץ ובצד הפונה לדירות, בלוקי בטון,

 ישראלי.מכון התקנים ה יו בעלי "תו תקן  ירוק" שלם יהינוקירות פ ותרקת יצבע :היטשב                 

 ץ:חות קירו גימור 2.6

 יה.נבכל לפי התנאים בהיתר הדוגמאת קרמיקה. השיח ק יוו/או חיפ. אבן מלאכותיתו/או  טבעיתאבן : עיקרי ציפוי,/חיפוי 2.6.1 

 ; יההבנ רתינאים בהתי הלפ םאחרייים ומשולב עם חיפ שכבות( 2: טיח )טיח חוץ 2.6.2 

 ים בתאום עם הרשות המקומית.הציפוי וחלוקת , גווןי לשנות סוג: האדריכל יהיה רשאחיפוי אחר 2.6.3 
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 לפי  משולב, אוו/או בלוק תאי ו/ון או בלוקי בטמזוין ו/ וןטב: חומר: קירות הפרדה בין הדירות 2.7

 . 1חלק 1004י הנדרש על פי ת"י קוסטאההבידוד  ריעוש תאיקו יענ ההשלד והיועץ ובכל מקר מהנדס נחיותה  

 .: בטון ו/או בלוק ו/או משולב, גובה לפי תכנון האדריכלחומר וגובה: שיש( לת )ככמרפסוה בין קיר הפרד 

 

 ראשי: מדרגות רדח 2.8

 רגותדמלחדרי ה יוסטהאק ידוד, הבסלפי חישובי המהנד עובי:י או משולב. או בנו מזוין ן: בטוחומר: רות מעטפתיק 2.8.1 

 דין. והמעלית יבוצע על פי הוראות כל

, בעל "תו תקן ליירחיפוי בשיפולים+ צבע אק בצבע אקרילי עד תקרה גימור, שכבות(,  2) : טיחמרחו: יםנירות פגימור ק 2.8.2 

 מטעם מכון התקנים.ירוק" 

 נים. התק ןומכמטעם  "קרוי ןקתו ת" עלב סידגימור  ,: טיחחומר: גימור תקרה. תקרה: לגובה דע  

גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות רה או וסמאבן ניהיו  יםיין המגורמדרגות בנ: ופודסטים מדרגות 2.8.3 

הכל סים כנגד החלקה, מחוספ ופסים םאורך המדרגות והפודסטילות שיפולים תואמים לבעו התקנים הרלבנטיים,

  .2279בהתאם לת"י 

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

   באמצעות חדר המדרגות.: )ראשי( גגעליה ל 2.8.5 

 

 : רותדיל ופרוזדורים קומתיתמבואה )לובי(  2.9

, רצלןופו גרניט אקה מירקאו  סורהנרות פנים יהיו בחיפוי קשיח, דוגמת אבן ר קיגימו: רחומ: מבואה קומתית ניםגימור קירות פ 

 ן ירוק"(  עד לתקרה.)"בעל תו תק ילע אקרייח וצבשיח יבוצע טעד לגובה משקופי הדלתות, מעל החיפוי הק

 בוצע לא י תכ)במקרה של תקרה מונמ ("בעל תו תקן ירוק"י )טטנימלבין ס: טיח + צבע חומר: גימור תקרה 

 .צלןרוגרניט פ וה אורסנאבן : וףצריטיח מעל תקרה זו(.                

 מת פוליסיד, בעל "תו תקן בע סינטטי דוג: טיח צבוע בצגימור קירות :(1,5,6,11 פרוזדורים )במרתף לבניינים 

 טי , בעל "תו תקן ירוק" בצבע סינט ועח צב: טיגימור תקרה וכו'(. , מיםות, ארונות חשמלמחוגמכון התקנים. )למעט ירוק" מטעם  

 ורצלן או קרמיקה או טראצו או פיחי : ארצפהמור ריגלפי תכנון האדריכל. רת משנה ו/או משולב קת אוו/ םניתקה ןוכמ מטעם 

 .משולב 

  :בכל בניין ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

 וייפהח לעשקוף דלת הכניסה, מרצלן(, לפחות עד לגובה מניט פורמיקה )רגיל או גראו ק אבן נסורה: חומר: ניםפ תוימור קירג

  .וצע טיח וצבע אקרילי )"בעל תו תקן ירוק"(בי יחהקש

 או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנהדוגמת פוליסיד  סינטטימלבין : טיח + צבע חומר: תקרהור גימ

י אלרשי, והעומדים בתקן המ"ר 0.64-יפחת מ בודד לא אריחח שטוגרניט פורצלן  מסוג אריחים נסורה )שיש( או ןבאחומר: : ריצוף

 .הקלחה עתינלמ

, בחזית 816ניום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י ימן ויהיו בעלות חזית אלוייסה לבנת הכניתיבות דואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דל

 ית.המקומ ה לפי דרישת הרשותר יהיני ומואר, עיצוב המספצויחהבניין יותקן מספר בניין 

 בתנור )צד חיצוני בלבד(.צבוע  ח: פותכרמעל ותנורא: כמו מבואה קומתית. פרוזדורים לדירות

 ות, ארונות חשמל, מים וכו'(. נטטי דוגמת פוליסיד )למעט גומחרה טיח צבוע בצבע סית ותקקורו ם:למחסניפרוזדורים 

 בלבד(. יצוניפח צבוע בתנור )צד ח ת:וכארונות למער

: רהר תקגימוהתקנים.  רוק" מטעם מכון ל "תו תקן יעב , טיטנסין לבימבצבוע בטון : גימור קירות חניה :החניה מקור מרות געבוד 2.11

   ירוק" מטעם מכון התקנים. , בעל "תו תקןבמלבין סינטטיבטון צבוע  :חומר

 ,.תמשתלב או באבן מוחלק טוןבב שהיע החניות או המרתף פתצר גימור: מקורה גימור רצפת חניה 

 .6.1.3ף עיס וחיתפ תוד: ראה עבוגימור חניה חיצונית לא מקורה 

  :חדרים לשימוש משותף 2.12

 .(היוכל שי)ככניים חדר/ים ט 

מל, ארונות חש למעט גומחות,) מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד, בעל "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים.+ צבע : טיח גימור קירות 

 גימור  ו/או משולב,. תקרת משנהאו /ו טינטיס ביןבמל עו/או טיח צבו מלבין סינטטיצבוע בטבעי בטון  :תקרהגימור . (מים וכו' 

 או משולב.או פורצלן אריחי קרמיקה או טראצו  ואמוחלק בטון  :רצפה 
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  :הערות

 תקנים.ירוק" מטעם מכון התקן  צבוע בצבע , בעל "תו ןוטבב או פנים בטיח צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

   .חלקהלמניעת ה 2279הישראלי  התאם לדרישות התקןב לקההח דגה ניהי ()בדירות ובשטחים המשותפים בנייןבריצוף . 2

 

 

 אינטרקום ומחזיר ת כרבעלת פתיחה הנשלטת על ידי מע וזיגוג( אלומיניוםמשולב במכלול המבואה )ש, : יןבנייכל לדלת כניסה  2.13

 .(3.7.8עיף ל אינטרקום )ראה ס, כולשמן

(, למילוט מחדר הר הבנית והיתדרישות הרשויולפי  אלומיניום מזוגגאו  כתתמ)ת ניכתי פ"ע .שי: יןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

 ומי בקומת הקרקע.מדרגות דר

 אישור כיבוי אש.חות ובי החלטת יועץ הבטית, לפית באש או סגירה ידנימטוטדלתות חדר מדרגות: דלתות אש/ עשן, סגירה או       2.14

 .האדריכל תכנוןי לפות, חומר וכמ ,אורית :לשימוש משותףנות חדרים ולוח תותלד .חפ תותדל ים טכניים:/דלתות חדר  

   אין.  :י קומתידלתות לוב 2.15

 .יש :יםותפמש וחלקים חדרים ,םכנייים ט/חדר חניות, יים,מתוקמדרגות, מבואות  , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה 2.16

 מתוך הדירה   ןצחגות ולר המדרקומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחד לכב אור קתדלה ןצחבבניין המגורים יהיו ל               

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות               

  האדריכל.ן נותכלפי וני בלבד(  בגוון החיצ ופף צבוע בתנור )בחלקםכמ פח ארונות חשמל, גז ומים: חומר: 2.17

 או סן, נפרד לכל מח הנת מונין התקאו לחילופ נים למונה נפרד,שמל של כל המחסחהת והזנ בוריח :םידירתיתאורה במחסנים     2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"יירתי אליו משויך המחסן ה הדלמונ

  של הבניין/ים לפי של הרכוש המשותףכת החשמל מערה מהזנ : יש.משותפות כניותלמערכות אלקטרומאורה ותל חיבור חשמל   2.19

 בניין/ים  וישרתו גם בבנייןו ו/או ימוקמ ים סמוכים/ן יימו בבנך ימוקו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אתכני) הרהחב לטתחה  

 , בכפוף לאישור הרשויות השונות(.סמוכים

 

 י(פרטי זיהו –רק א' ור בפתיאור הדירה )בנוסף לאמ .3

 

 גובה הדירה*: 3.1 

 .(הבניהבתקנות התכנון ו )כאמורמ'  2.50-פחות מ אל :רההתק יתחתת דע גובה הדירה מפני הריצוף   

 מ'; 2.05 -ת מפחו : לאדרי שרות ופרוזדורה חגוב  

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

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

 

 ימלירות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינקתות יומומקת כומנהלמעט תחת קורות, מערכות, בליטות, הערה: * 

 קבוע על פי דין.נות לא יפחת מן הגובה המינימלי הקי דירה על פי התקלגבי חלהקבוע   

 

 

 ם אותה.משיהמשאו בשטחים המוצמדים לה ה ובדיר דרים וגימוריםח תמרשי – 2טבלה מס'  3.2 

 .(ה זולטב אחרלש הבהרות, /)ראה פרוט יתר בהערות  
 

 (1)חומר קירות תיאור

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

 )בס"מ(

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 םישבשקלים חד
 הערות

 כניסה
 .ךשראה פרוט בהערות בהמ אין (3)ראה  (2)ראה  (1) בטוןבטון, בלוקי  נפרד( לא )מתחם

 יור ר דדח
 מתחם לא נפרד()

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

 אוכלנת יפ
 )מתחם לא נפרד(

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

 מטבח 
 )מתחם לא נפרד(

 (1) בטון, בלוקי בטון

 ןיא (3)ראה  (2)ראה 
בגובה  חיפוי  הדלכל אורך משטח העבו

. ח ארון תחתוןמשט מעל "מס 60-כ
 .()באם קיים למעט אזור חלון

 משך.בה תרועט בהופר ראה
 --- (4)ה אר חיפוי מעל משטח ארון תחתון

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ראה  (2)ראה  (1) בטון, בלוקי בטון דורוזפר
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 (1)חומר קירות תיאור

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

 )בס"מ(

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

 ריצוף
מחיר לזיכוי למ"ר/ מ"א 

 םישבשקלים חד
 הערות

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

 חדר רחצה הורים
 )מקלחת(

 (1) וןטב בטון, בלוקי

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

 בהמשך. ראה פרוט בהערות  
 --- (4)ה אר חיפוי קרמיקה

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ראה  (2)ראה  (1) בטון, בלוקי בטון הנחדרי שי

 ד"ממ
 וין זן מבטו

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

 כלליחדר רחצה 
 )אמבטיה(

 (1) בטון, בלוקי בטון

הדלת קוף שמ חיפוי קירות לגובה אין (3)ראה  (2)ראה 
 יח + צבע אקרילי בעלל טלפחות. ומע

 .קן ירוק" מטעם מכון התקנים"תו ת
 --- (4)ראה  קרמיקה יפויח שך.בהמ  תראה פרוט בהערו 

 נוסףחדר רחצה 
 )מקלחת(

 (1) בטון קיבטון, בלו

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

 תקנים.התו תקן ירוק" מטעם מכון "
 בהמשך. ראה פרוט בהערות  

 --- (4)ראה  חיפוי קרמיקה

 .רות בהמשךעהרוט בראה פ אין (3)ראה  (2)ראה  (1) י בטוןקבלו ,וןבט תרושי תספמר

 .2.6חיפוי/ציפוי קיר חיצוני ראה סעיף  אין (3)ראה  2.6ראה סעיף  (1) בטון בטון, בלוקי מרפסת שמש 
 .שךהמת בראה גם פרוט בהערו

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

 י תדירסן חמ
 ד(שהוצמ ככל)

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

תקרה סיד  ילי. גימוראקר
 טי. סינט

 גרניט פורצלן

עובי קירות מחסן לפי החלטת  אין
החברה  גצממ האדריכל/המהנדס.

 נהלבחירת הקו
 

 בלה:טלוהבהרות הערות 

 נים עטפת הפן שמנית להככל שיהיו כא -מתועשים למחצה /מתועשים רותקי לש יםפנן פודב) בלוק תאיבטון/בלוקי בטון/ :חומר קירות (1)

וד ביד .1045לרבות בת"י  יתטנוקי גבס או בלוק תאי. הכל בכפוף לעמידה בתקינה הרלוושויה מלוחות גבס, בלשל קירות אלו תהיה ע

ו בנייבחדרי רחצה  תאי/ בלוקי גבס.י בטון קבלון/ וי בטבלוק /ןוית(: יהיו מ: בטם(. קירות הפנים )חלוקה פניממגורי רמי של בניינית

 בטון".  ע"י היצרן או בלוקי "עמידים למים"המוגדרים ם בלוקימות ירהק

ה מתועשת או ץ יבוצעו בשיטות החובאם קיר עורף.וד הת פקובממ"ד לפי הנחי .יםיטודרישות התקנים הרלוונ : טיחגמר קירות (2) 

 יעשו מלוחות גבס. רות אלויל קם שיפנה פתעטמש ןמתועשת למחצה, יתכ

 תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.  ת פנים יהיו בעלי "תוכל צבעי התקרות וקירו בן.: לגווןלי. ע אקריצביעה בצב  

  לבן. גוון: מה.דוומר או ח פוליסיד וגמתטי דטבסיד סינצביעה  . חיט: מר תקרותג

 .יליפוי(: צבע אקרלא חיל)בתחום רחצה  יגמר קירות בחדר

 , R-9להחלקה ות התנגדדרגת יות וברלוונטודרישות התקינה והחקיקה ה החלקה,דות לגהתנ 7922ת"י  ותשירדסוג א'. העומד ב: ריצוף (3) 

 ת חשא לפחותאות/גוונים דוגמ 3 -ף וריצו של תסדרו 4לבחירה מבין צגו לקונה לכל מידת אריח יוורצלן. גרניט פיחים מסוג רא  

 רים רש לחדה מהנדס"מ. דרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחות 33/33 ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות ניטרלי.  -א בגוון בהיר הי מהן  

  . ומרפסת שמשות , מרפסת שיררי רחצהבכל הדירה למעט חדאלו.   

  (קהספ תוהצהר ראישואינו ניתן לאספקה )עפ"י   מ"ס 45/45 וף במידותלריצואריח במידה   

 לן:מידות אריח חלופי כמפורט להפת או רה נוססד ונהקע ללהציייב יה חהם יאול  ות אלואריח במידגת צמהיה פטור ר יהוכהמ

   כר( :לטת המוהיא להחין החלופות בחירה )הב  

 ס"מ. 60/60, מ"ס 33/33 האריחים:סף למידות בנו  לופיותת חאריח במידו  א.

 של ריצוף תסדרו 5ות, הפח לכל נה,לקו יציגוכר מ, האריחל מידת לכ כלומרוף, צהמיועד לריאריח  ידתמ ללכ  ףריצו לשספת סדרה נו  ב.  

  ;ילרניטיר בגוון בה ות אחד מהםלפח גורים, ימוש בדירות משב  נפוצים ושכיחים ם לדוגמאות/גווניםיהתואמ ות/גווניםדוגמא 3-ו       

נה ת התקישורידו, חלקהדות להנגתה 2279ד בדרישות ת"י ומהע ס"מ, 33/33 -במידות כ. 'סוג א :ותסת שרומרפ ריצוף בחדרי רחצה -

ידת , שיש, גרניט פורצלן. לכל מצוטרחים מסוג י, ארR-11וברצפת תא מקלחת R-10  דות להחלקהוהחקיקה הרלוונטיות ובדרגת התנג

ה קליעת ההחנדרגת מ ניטרלי. -בהיר  וןן היא בגוהמלפחות שאחת ם גווני/דוגמאות 3 -ף וסדרות של ריצו 4רה מבין יחלב יוצגו לקונהאריח 

  על ידה. הספק, שיבחר ברה אושתציג החגמא/גוון/מידה, ודשה מאחת מהרוכש תע בחירתלחדרים אלו.  הנדרש חותה מיה פהא תל
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וון שאחת מהן היא בגמאות לפחות גוד 3 -ריצוף ושל ות סדר 4מבין  לבחירהס"מ,  33/33 -במידות כסוג א'. : סת שמשבמרפריצוף  -

 וכש תעשהרבחירת ה ף לגשם.קה שאינה פחותה לריצוף חשושיפועי ניקוז, ובדרגת ההחל רתיצלי דלםבגו ימיםאהמתניטרלי.  -בהיר 

 ם(.שיפולייפוי קשיח, אין צורך בבח השבהם קיר החוץ מחופומות )במק ידה. יבחר עלהספק, שאו  ממבחר שתציג החברה

 25/33 במידותניטרלי.  –בגוון בהיר מהן היא וונים שאחת גת/ואוגמד 3ות חפלין מב ת הרוכשלבחיר -סוג א'. קרמיקה  :חדרי רחצה יוחיפ (4) 

  ידה.הספק, שיבחר על שתציג החברה או גוון/מידה, /מאתעשה מאחת מדוג וכשהר ס"מ. בחירת 30/60,ס"מ 

ע בצ +חטי קרהלת דעווי ינוי מהמחיר עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפש אה ללנהקו תבמידות לבחיררמיקה חיפוי קירות בק)  

ס"מ ללא כל  33/33 ,"מס 20/50 מידות נוספותהמידות דומות למפרט וכן ב סכמת הקונה המוכר יהיה רשאי להציע אריחיםהב אקרילי(.

קרמיקה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפות י ווחיפ סטיוקכולל בידוד אובנית גירה מבוצע סת הילצנרת גלו במחיר הדירה.שינוי 

 יין/חדרים סמוכים.עת מעבר מים לחלקי בנלמנייים טהוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלוונ פיאטמו לי יםוברטזורים בא זיםוהנק

וונים שאחת דוגמאות/ג 3ות פחבין למירה חבס"מ,  20/20 -כ אוו/ס"מ,  10/20 -כבמידות א', סוג  –מיקה חיפוי קירות קר: מטבחחיפוי ב  

ך ס"מ לפחות לכל אור 60 ובהבג ממבחר שתציג החברה או הספק, שיבחר על ידה.כש תעשה ורה רתחיב רלי.יטנ – מהן היא בגוון בהיר

פוי חיל הן שוליעהיבו בקו הסף ור וסבהתנ ם מאחוריואת חיפוי קירות BIיחידת רון תחתון.  כאשר התנור אינו בל אמשטח העבודה )מע

 + צבע אקרילי. טיח ות: רבקיוי ול החיפמע ף(.מ' מעל הריצו 1.50הקרמי ועד הרצפה )גובה 

 בודדהאריח ה. שטח לןבק/היזם או טראצו לפי בחירת צלןפורגרניט  ריצוף ס"מ, 33/33 -במידות כסוג א'. ש(: כ)ככל שנר ריצוף במחסן (5) 

 .מ"ר 0.20 -כד ע

  ת:רוהע 

 האפשרות לבחור  א תינתןלד ואח קפר של סחבק ממלמניעת ספק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ור –ש/דייר כהרו בחירת 

 שנבחרו ע"י החברה. מאלו ם, גםימוצרים שונים מספקים שונ 

 גמתוכד יוחוסמת או בנמוכית עם זכמשולב ם ויהבניה( מעקה אלומינ לא נקבע אחרת בהיתר המרפסות )באםות עיצוב מעק – מעקה

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

 .ס"מ 2 -עד כ וכיםמחללים סבין ל ומרפסת שרות, דרי רחצה, ממ"דדירה, חלסה בכני – לסיםפמי רשהפ 

 .האדריכל נוןכתלפי  ,גובה/רוחב( מ"ס 20קנות )עד מותר בתגובה ה )מדרגה( עד מונמך/מוגבה ףן סיתכגג, /פסות שמשביציאה למר 

 בלה.גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בט  - תוי קירפויח 

 ברה.הח לפיו/או ס"מ,  60 -מקמורות שאורכם פחות ינות יש פ םבא ,PVCוצעו פינות מפרופיל אלומיניום או בי –פוי יחב ינותופיל פרפ

 טבעי, שהאבן היא חומר וןבבחש ביאהל שי... (,2חלק  5566י מתוך ת") -(טירפיותקנו בשטח המשותף/אריחי אבן טבעית )ככל ש 

משים במערכת ם המשאריחיהגוון הלוחות או , בנוסף נאמר בתקן זה.... ן ומרקםווג בדלידים והיג מים,עלולים להיות בו ניש

 .הזוקחת תוהנשמרים למטרריחים לוחות או האה ןיו האריחים שברצפה לבשוני בגוון בין הלוחות א יהיהכך לפיהזמן, ו משתנה עם הרצפה 

 ג הריצוף בדירה.חברה ע"ה"י ה עקראו הב/ו יטושלמניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ל - טוש/הברקהיל 

 ו/או  הפלד ו/או ( עץ ו/או בטוןנית המכרתוכר יחייב בסימון בלהתקין, ומבלי שהדב החברהתבחר וככל ) – , קורה/ותרגולהפ 

 משולב,  

 תוערכלמ תו, ארונחבן מטלמעט בשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארות, וס"מ לפח 7 הבבגור הריצוף ( מחומ)פנלים –לים ופיש 

 .רונג(ות )גנטכניים. חיפוי ושיפולים, ללא קיטום פירים ואזו 

  לפחות. ממ" 3 לש ם )פוגות(חיירביצוע מרווח בין אש נדר, באבן טבעית וקרמיקהיצוף לר ניםלפי דרישות התק – מרווחים )פוגות( 

 מ"מ לפחות. 1צו טרא ףיצורל 

 

 סמך אחראו במזה   רנו בפועל רק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכיל יותקעת לערוהביחסות יתיש ה)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם 

 ם הרכישה(.שצורף להסכ 
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 ות:ארונ 3.3

 ,קנה שטוחה של הכיורתהמתאים לה חתיור, חיתוך פשבת לכ, מדפים, תוותרירון יכלול דלתות, מגאה ארון מטבח תחתון:  3.3.1 

 ם. ודת חשמל להצתה(, הכנה למדיח כלישול ונקילב ת גזנקודח, תפ לל:)כו הכנה לכיריים מובנות

 . MDFאו ויץ'( ץ מעובד )סנדוע וןדיקט. שאר חלקי הארסנדוויץ'(, וגב הארון יהיה מעץ ובד )ים יהיו מעץ מעגוף הארון והמדפ                    

 מעל    ס"מ לפחות 90 -כה ודה יהיבעה טחמשל יון שלעסף  ס"מ לפחות. גובה  60-כחזית הדלתות, יהיה  וללכ,  ארוןה קמוע  

   ארון.  ות של תחתית הובחיפוי עמיד למים למניעת רטיב ס"מ 10-( בגובה של כבתחתית הארון הגבהה )סוקל. צפהרסף ה           

 עומקו. ו ולכלס"מ לפחות לכל גובה 60ת ברוחב וריגידת מכלול יחרון יאה           

                    5לבחירת הרוכש מתוך . קהייפורמציפוי חיצוני:  מתכת. ידיות:ת פינה". "פתרונו קנויות הארוןל ש פינהות הביחיד

 פנימי וגמר י וציפברה. חה ייבחר/ו על ידק/ים שה ו/או הספרחבה ו ע"יר ניטרלי( שיוצגים לפחות )מהם אחד לבן ואחד בהיגוונ

 ;ראה הערה בהמשך :אורך הארון* מידות(1)ן לבן. ובגומין ו/או מל הקיימפור: מדפים                   

    ג'ראה נספח  תון:בעד ארון המטבח התח זיכויחיר למ  

     

מאבן  ס"מ 2-מא פחות ל יבבעו טח עבודהונה משלבחירת הק ר:ואי: תולכל אורכו תחתון משטח עבודה מעל ארון מטבח

 ולייםשעם (, לפי העניין  1,2 )חלקים 4440"י ות תדרישל הנהעו(, ךרשווה ע וסר אפולימרית )כדוגמת אבן קיטבעית או 

ן קנט תקוי ל כיור. בהיקף המשטחהמשטח יותאם להתקנה שטוחה שפם. ל היקזית הארונות בכס"מ ביחס לח 2טה של בהבל

ככל  שטחהמ תיוד בחזביעם ע י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאוכר )הקונה רמבע ע"י הקי ושאופן עיבוד מוגבה עליון

 אי ביצוע זה(. בגין יכוי ז. לא יינתן רש כולל אף מים בכל היקף המשטחהנד

  לק תחתון,טבח חלפי ארון המת: מידו

 3. בחברה/המוכר תציג בפני הקונה וו על יד/רחביאו הספק/ים שוכר ו/המוצגו ע"י שי תמגוון  דוגמאוה מתוך לבחירת הקונ גוון:  

  וח בודד אחד(.ולא לדבקה ה. לוחות השיש/אבן קיסר יהיו ב(בהיר ניטרליו יהיה לם אווני)אחד מג  פחותגוונים ל   

   

 .איןון: ח עליארון מטב 3.3.2 

 במקרה זה לא   .טבח עליוןמ מ"א ארון 2 -מ"א ארון מטבח תחתון ב 1המוכר יהיה רשאי להמיר עד  :להעמו חדרים 4.5ות בדיר  

 ינתי.יון פלעיותר ארון מטבח   

 המטבח התחתון. ןי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארווציפומבנה   

 ד לכל אורכו.פחות מדף אחס"מ לפחות. הארון יכלול ל 30ו ועומק ס"מ לפחות 75גובהו של הארון העליון   

 

 

   שולחני וריכ הכולל ו מונחא תלויעץ סנדוויץ' או טרספה, העשוי תחתון  ארון י(,כלל) רחצה דרחב(: ים )צייןרות אחארונ 3.3.3 

 ס"מ לפחות.  80 אורך  מידות: ירי נירוסטה.דלת/ות וצ לרבות מגרה/ות,לי( או שיש, רגטינקוורץ )אניאו מחרס או    

 לפי החלטת  גוון: ון.ארהלפי יצרן  ו/או מלמין הקיירמופ: פנימיפוי יצ .קהייפורמפוי חיצוני: יצ     

 החברה.     

    נספח ג' האר הרחצה: ארון די בעמחיר לזיכו

 

 

              :הערות

באורך  מייםעפ  מחושבת שקיימת ר )פינה ככליקלאורך הך. המדידה ורא מטר 06.מטבח  תחתוןון רא אורך מדידת  (1)

יכללו באורך  הארונות שולבים בתוךמהלמעט מקרר( ) וכיו"ב םור, כירייתנ למדיח,ים המיועד םלילח(. הארון

   .זה אוריה מתייכסט יחשבו המטבח, לא ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. תוארונה

 חבת המטנורוא בגבן כי יתכן ובקיר שהקונה לקחת בחשבו וע עצמי, עלציוב מטבחבור ארונות הבמקרה של זיכוי ע (2)

 .פשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקהאשותפים. יש לולטן/ים מקפתח/י גישה ל יימיםק

 חלטת הקונה.תון הינם להים בארון תחבנ' מוהתקנה של מדיח, תנור וכוהארון לצורך  ןתכנו           (3)

 קומותמב ,ומדפיםת תולד לרבות ,בשלמותו טבחמה ארון לספק את כרהמו על ,ינםקתלה שלא הקונה החליט -

יח תחת דל מים וניקוז למששות ים )ללא חללים( ולרבות ההכנות הנדרנחשמליים המובהת הכלים נדו להתקשיוע

 וכש.רהנחה את ועד שהחברה תוח זמנים שהחברה תקבע ובמעל פי הל רותובחי באחריות הקונה לדווח על הכיור.
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 סה:קנים לתליית כבייתמ 3.4

 ה.הכביס תתליי למתקן ישירה ישהתהיה גו מנמ פתח בקיר חוץ אשר

של  יימלמינכביסה פלסטיק, באורך חבלי  5גלות, לכולל ג ניצבים (םווניממתכת )מגול מוטות 2: )קטנה( כביסה מיתקן לתליית 

 .מטר סה"כ 8 -מ תבאורך של לא פחו חבלי כביסה ללכו ס"מ 120 נימלי שלבאורך מיאו מתקן מתרומם  ,ס"מ 160 

 ממתכת  מתקןתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו לקן שווה ערך תמ) ך בחצררווה עמתקן שיותקן ר שן: אפשהג תורלדי 

  5ות חפיכלול ל לקיר. המתקןקובע המתקן יהיה יציב ומ יתות המבנה.חזב פהנצ, במקום מוצנע ושאינו המבנהעל קיר  תמגולוונ 

 ה.ם למתיחוניתני UV קרינתידים לים, עמותייו איכיהם יל"מ. החבס 160מאלי של סה באורך מיניכבי חבלי 

 5100שראלי יבתקן  מיד העומדעומר : מחתיאור: )ככל שמתוכנן( ור כביסהתמס 

ית פריטי הפרעה לתלי רצלה להיוומקרה זה עלודת העיבוי של המזגן/ים, בקן גם יחיויותתכן : בחלל מסתור הכביסה ירההע

  .בחייפרט המבמב ותאך לא פחות מהכ דוליםכביסה ג 

 

 

   )מידות בס"מ(  ותריסים בדירה תמת דלתות, חלונוירש – 3' סטבלה מ 3.5 

המעברים  בכל מקרה, מידותהפתיחה.  ה ובכיווןפתיחוג הם, במידות הפתחים, בספתחייים במיקום הו: יתכנו שינהערה 
 משך.ות בהנוספ תרוגם הע ראהה. ניבהתכנון ובתקנות ה ות לא יפחת מהנדרשושטח החלונ תודלתיים בהחופש 

 

 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 חב(ו)גובה/ ר 

חומר )עץ 
מיניום/ ואל

 אחר( /מתכת

סוג פתיחה )ציר 
ר/ נגר "כ(/כע

 אחר(

ות ומידת מכ
 הפתח 

 וחב()גובה/ ר

חומר )עץ 
יום/ לומינא
 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
 /)ציר/כע"כ

 (נגרר/כיס/אחר

כמות ומידת 
 הפתח 

 ב(וחר בה/ו)ג

)עץ/  חומר
יניום/ אלומ

 (חרמתכת/ א
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
כ/נגרר/ .כ.ע

 י/אחר(לכיס/חשמ

 כניסה

1 

 ציר רגילה טחוןה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 יורחדר ד

1 

 ומ' מזוגגלא
 רינה,טיו

 .כנגרר כ.ע

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' אלומ'
 מלישח גלילה

 ידני ילל גיבווכ
 235/220-כ --- 235/220-כ

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 .ע.כר כרנג אלומ' מזוגג

1 

 גלילה ידני מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

חדר שינה 
 1ורים ה

1 

 הרגילר צי עץ

1 

 .ע.כר כנגר ' מזוגגמואל

1 

 ינגלילה יד אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

  ממ"ד
)משמש 
 כחדר 

 (2שינה 

1 
פלדה לפי 

 הג"א 
ה(. לציר )רגי
 חוץ פתיחה

1 

 אלומ' מזוגג

לה או ציר רגי
 .ע.ככ

 תנחיולפי ה
 הג"א

1 

 אלומ' 'אלומ
נגרר כ.ע.כ או 

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

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

ים הנגררת/ם, ייסורס דףה ם,זיג דה נגדים, פלשתיו א כנף אחת
 לפי הנחיות הג"א.          .לכיס

--- --- 

 3חדר שינה 

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 כנגרר כ.ע. וגג' מזאלומ

1 

 ילה ידנילג אלומ' אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

 4ר שינה דח

1 

 ציר רגילה ץע

1 

 .ע.ככ ררגנ אלומ' מזוגג

1 

 ידניגלילה  'אלומ 'אלומ

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

ח. רחצה 
 הורים

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 רגילהר צי

1 

 מזוגג אלומ'
 נטוי

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 45/75-כ 70/210 -כ
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 תריסים חלונות  דלתות ---

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 חב(ו)גובה/ ר 

חומר )עץ 
מיניום/ ואל

 אחר( /מתכת

סוג פתיחה )ציר 
ר/ נגר "כ(/כע

 אחר(

ות ומידת מכ
 הפתח 

 וחב()גובה/ ר

חומר )עץ 
יום/ לומינא
 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
 /)ציר/כע"כ

 (נגרר/כיס/אחר

כמות ומידת 
 הפתח 

 ב(וחר בה/ו)ג

)עץ/  חומר
יניום/ אלומ

 (חרמתכת/ א
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
כ/נגרר/ .כ.ע

 י/אחר(לכיס/חשמ

ח. רחצה 
 כללי

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ר רגילהיצ

1 

 אלומ' מזוגג

 נטוי
 +(פ)קי
 עובקחלק 

 תחתון

--- 

--- --- --- 

 --- 25/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- מכני רורואו

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

צה רח .ח
 נוסף

1 
 +  עץ 

  אור -צוהר/צו
 רגילהר צי

--- 

 --- כניאוורור מ

--- 

--- --- --- 

 --- --- 70/210 -כ

מרפסת 
 שירות

1 

 ר רגילהיצ עץ

--- 

--- --- 

1 

 כ.ע.כנגרר  אלומ' מ'אלו

 155/85-כ --- 80/210 -כ

ירתי ן דמחס
 צמוד

ל כ)כ
 הוצמד(ש

 פח 1
י החלטת פל

 החברה
 הילגרר יצ

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 80/205 -כ

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 (.שהכירהסכם הלף רושצ רחאר זה או במסמך בטבלה, במפרט מכ צויןבאם  ים בפועל רקיק)ה

בתחתית  ט פולימרית קנהתקנללו כעמידות למים וי ינהה, הדלתות תהילובפתיחה רגי 23 בהתאם לתקן ישראלי מס'דלתות לבודות = עץ  דלת .א

סב , וי(טנ) תלפתשמ ה= פתיחקיפ חה, = סוג פתירגילה ציר,  יוםנץ האלומייוע תוחיהנלפי  סוג פרופיל:, ניום= אלומיאלומ'  .ס"מ. 7ה ובהדלת בג

: תריסים ,יתבתנועה אנכנף = כ טינהוגיליכיס( בקיר, או לתוך גומחה )/וררת על כנף ף נג= כנניגרר כ.ע.כ = רגילה+ משתפלת,  )דרייקיפ(י נטו

= ה יללג .ברתמוג המטיאל ומי בין השלביםקצף כולל אטם גיאוריתן מולבמילוי פו, (ןיצר)בעובי לפי הנחיות ה ניוםעשויים פח אלומי יםתריסי השלב

  . ת, בחדר דיור(יד, לגלילה החשמלח)גיבוי ידני א יתריס נגלל כלפי מעלה, באמצעות רצועה ו/או חשמל

 תאים לסה"כ הדלתות/תללית בדירה הכות ובלבד שהכמ בטבלה ריםמחד של אחד רבתיאוופיע ולות להדרים יכם לשני ח, משותפיונותלחות/דלת .ב

 .ת מיזוג האווירס"מ כהכנה לתפקוד מערכ 3בהו מעל רצפה עד ים יוגפנ תותולי דלוש ןכתי .הלוינות בטבת המצחלונו

לוחות  שניהמורכבים מ, שות התקןדרי לפי רגיל/בטיחותי( Double Glazingכפול ) ףזיגוג שקו םע ניוםמילואמ ,)למעט ממ"ד( טרינותיו /חלונות .ג

תו  יו בעלכיביהם יהיהחלונות ור. או אחר לפי תכנון( מ"מ 6בעובי של  וירח אמרוו םע ,תוחלפ מ"מ 4 וג בעובייג)ז מרווח אוויר ביניהם עם זכוכית

י דת יותקנו על ינעילה. החלונותיחה וני פנגנוים, ידיות מובנות, מצירים, גלגל ,EPDMומי ג, אטמי גזיגוגלי : סרםמקוריים, ובכלל תקן ואביזרים

 לכל במסילות :רשתות .לפי הנחיות פקוד העורףנף/ים פלדה, ג עם כם מזוגומיניואל גוסמ ןיהיה חלובממ"ד  מתקין מורשה מטעם היצרן.

 .אחת רשת לכנף כנההכ במסילה נוסף יבנת יותקן ,לונותחה

יותקן  רה בתריס או חלון,מרפסת שרות הסגולטבח באם פונה מסניטריים וב בחדרים ת,רובחדר ש לקיר חיצוני ו/או דלת מזוגגתר חלון בהעד .ד

 .פת כיסוי(ות רפ)לרפ מכני ורורוא

משולבים בזיגוג קבוע תכן פתחים הי האלומיניום. ץיוע ו/או פ"י תכנון האדריכלע סוג פרופיל, גוון, .אלומיניוםעשויים  מסגרות החלונות והתריסים .ה

 .ירות מסךסום, ו/או קמחעקה/המשמש כמ

 האדריכל.  בחירתעפ"י  חלב"(ה )"ממוע ושקופה א בטיחותיתזכוכית תותקן  ות(,ש חלוני)באם רחצה רי בחד .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה ןתכנות, לפי או רפפות קבועו/ו לתכה בדו/או אוורור מכני ו/או סבבאמצעות חלון ( יעשה חסןככל שנרכש מ) אוורור המחסן .ז

מערכות , (טלסקופיתורמית/)פנ ההצצ תניעי מי נוסף,סגר בטחון פני  5044ן ישראל ת לתקתואמ ,יתב בריחר דה )ביטחון(. דלת פליסהדלת כנ .ח

מ"מ  1.25עובי של במגולוונת  קוף בניה מפלדהשמ .הר דירתחתון, מעצור דלת ומספ מברשת סף ,זטות"נעה ו"רות ידיצירים, מגן צילינדר, 

 ר. גמר לגוון לפי בחירת המוכר.בתנו או צביעה בחיפוי ויניל המשקוף יהיוהדלת ולפחות. כנף 

  ש.בטחון/אבקומת קרקע יתכן ויותקנו דלתות סה לדירות לפי הנחיות רשות הכבאות, בכני .בחירת החברהן לפי גוו  ניל,ו יפויצ ת ממ"דדל .ט
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ה ערך בכל היבט ר שוומילוי אח פלקסבורד ו/אות עם מילוי ל מסגרה עשויה משתי לוחות מודבקים ענף הדלת תהיכ פנים: דלתות יכלולמ .י

המתאים  פוי חיצוני מתועשציצבע או  פורמייקה אוגמר ם יותקנו בהתאם לסוג משקוף הדלת. צירי אחר. ם,ייקוסטיקה, חוזק, אק –תפקודי 

אלי לתקן ישר בהתאםלת יהיה הד משקוף. תם לפחוצדדי 3-נף הדלת )קנט( מצופה בבהיקף כ .יםמתכת משני הצדד דיותי עם ,לעמידות במים

מקלחת  י אמבטיה /בחדר . המשקוף לאחר התקנתו יהיה עמיד למים. אטימה יפס כולל לתלד גמר תואםבהלבשות פולימרי או עץ  בעל 23ס' מ

ים לפחות גוונ 3ו מתוך ות שיוצגו לדוגמא מגווןלבחירת הרוכש מתוך  וון:ג   ף הדלת.אור, מזוגג בכנ-צו /וצוהרמנעול סיבובי דמוי "תפוס פנוי" 

 דה.על י חר/ובשים יאו הספק/ידי החברה ו/מהם לבן(, שיוצגו על )אחד 

 בנוסף, .בוע סורג קבועקין ל, אה(אמור לשמש את כלל הדיירים בקומ )בחרום קומתי ילוץהמוכרז כפתח ח  בדירהבממ"ד ובפתח  -פתח חילוץ .יא

 .הון הפתיחהחלון/תריס, לרבות סוג הפתיחה וכיסוג  דות הפתח,ו שינויים במיחילוץ יתכנ ת כפתחח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכובפת

 2 -כ םבוהימ"ד גסף הדלת וריצוף המחיצונית.  נגררת,/תחתאטומה, הנפדלת כניסה למרחב מוגן הינה דלת פלדה  :יקוד העורףפשות דרי ילפ .יב

 ,תחי אוורור מעוגלים בקוטרים שוניםכן  פ+ זיגוג וון אלומיניום ות לכיס. חלהנגרר חלון פלדה כנף אחת או שתיים, מפלס הדירה.ס"מ מעל 

 רוצתיורור פתח האווליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,ת לפי הנחיו)סינון אויר  מערכת התקנת )פלנצ'(, וניתנים לפרוק.פלדה אות קיסבד חסומים

תקינתו הרי שסינון, ן המתקה ע"י החבר דגש שבאם סופקיו (.2010י ג"א מא)תקנות ה כת לפי מידות היצרן.מידות המער הפרעה מקומית.

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  פת ע"י הגורמיםאטימות נוסבדיקת תקינות וע"י הרוכש, יחייב רוקו יפלכן ורף, וד העפיק יע"ו ראושודקו נבוהתקנתו 

ר הביצוע בפועל יגבל יצוע בפועהמכר לבין הב ו/או במפרט ת המכרשל סתירה בין המצוין בתוכניו כי בכל מקרהיעת ספק יודגש נלמ .העורף

 ף.העור ודיקת של פכנוהתואם הנחיות מעוד

רים אביז רך בהתקנתוהצב עק, "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ות בס"מ, משוערוניה ב, הינן מידות 3מס' המידות המפורטות בטבלה  – דותמי .יג

 מסך ותירינות/קיטרשל מלבני דלתות/ חלונות/ו ,מיניהםם לייילים היקפפרופמשקופים ומויות וכן  גרות סכגון: מלבנים סמויים ו/או מס משלימים

  ה.  בתקנות התכנון והבניכנדרש לפתחים אלו  מידות/שטח,מלא יפחת  יםבכל מקרה גודל הפתחים המתקבל .הענין()לפי 

 

 

 

 

 ברואה וכלים סניטרים בדירהמתקני ת – 4טבלה מס'  3.6 

 טבלה זו(ר ערות לאחהגם ה )רא  

 
 

 קןמית
 קוםמי

 רחצה כלליחדר  וסףנחדר רחצה  חדר רחצה הורים חבטמ
  תמרפס

 שירות
 אחר

 כיור מטבח
 )בודדת/כפולה(

 

ידות מ
 "מ(בס)

 --- --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- --- ןאי ₪  זיכוי

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- 3.3.3ף ה סעירא א' א' --- סוג

 --- --- אין ראה ראה --- ₪ י יכוז

 ייםידנטילת כיור ל

מידות 
 )בס"מ(

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

 --- --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- --- ₪ זיכוי 

וארגז  אסלה
 )ב'(שטיפה

 

דות ימ
 )בס"מ(

 --- --- צרןות הילפי מיד לפי מידות היצרן י מידות היצרןלפ ---

 --- --- א' א' א' --- סוג

 --- --- ןאי אין אין --- ₪ זיכוי 
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 קןמית
 קוםמי

 רחצה כלליחדר  וסףנחדר רחצה  חדר רחצה הורים חבטמ
  תמרפס

 שירות
 אחר

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- 
ן הוראות כל דילפי 

 ראה בהמשך
ן ידל ראות כהולפי 

 ראה בהמשך
 170/70 -כ

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- סוג
 ריצוף משופע

 (חתמקל)
 ריצוף משופע

 ()מקלחת
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- --- ₪  זיכוי

ם סוללה למים קרי
מהקיר  ור,כיל יםחמ/

 מהמשטח או

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

 --- --- א' א' א' א' סוג

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

וללה לאמבטיה ס
 ם וחמיםלמים קרי

 --- --- )ה(ללהוס --- --- --- דגם

 --- --- א' --- --- --- סוג

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

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- דגם
ץ ינטרפואדרך )-רב

 )ה( (3רך ד

אינטרפוץ דרך )-רב
 )ה( (3דרך 

--- --- --- 

 --- --- --- א' א' --- סוג

 --- --- --- ג' חנספ ראה 'ה נספח גרא --- ₪ זיכוי 

 --- --- כונת כביסה ולניקוזמים מ יבורח
 

 --- שי ---

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

ת סגירה לקונה ומשכולל תריס הג
 והזנת חשמל

--- --- 

 

 --- יש ---

 ור מדיח כליםכנה לחיבה

נה משולבת בניקוז כיור ההכ)
 (המטבח

 --- יש
 

--- --- --- 

 --- אין רז ניל()ב ררקם למנק' מי
 

--- --- --- 

 --- 1 כנה(ל )השובית גז לנקוד
 

--- --- --- 

 --- --- )הכנה( מים נקודת גז לחימום
 

--- --- --- 

 

 :ואחרות טבלהל ערותה

 (.במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה או , במפרט מכר זהבטבלה צויןל רק באם בפוע)הקיים 

גרניט/נירוסטה,  סילי קוורץ/קוורץ /מחרס, הונהק לבחירת: ס"מ( 80/46במידות  ס"מ או כפולה 40/60 ידותבמ תד)בוד מטבחר כיו (א)

 רת לפיתוצ ס"מ. 40/50 ותמידבחרס : כיור רחצה היצרן/ספק, שיבחר ע"י החברה. יפל (:גרליכיור רחצה שולחני )אינט בהתקנה שטוחה

  החלטת החברה.

)מושב(  :להסא כיסויהחלטת החברה. לפי  תוצרת. 1385עפ"י ת"י  ליטר( 3/6, דו כמותי )נובלוק/חרסמו :ה פטיז שארגמונחת. : אסלה   (ב)

  .נירוסטהבעל צירי  כבד פלסטי

מיכה ות ומיטת תאסטר. מילוי עץ בפינוליפעם ציפוי  ץע לדפי, שיקמ"מ הומוגני, בעלת חיזוק ה 3.5בעובי מחומר אקרילי  תהיה אמבטיה:

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5לופין מפח בעובי וון או לחימגל זלרב ילימפרופ

עם שיפועים לניקוז  2279ד בדרישות ת"י ראות כל דין, בגמר העומא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהולת שטח משטח המקלח חת:מקל

 המשטח.



 

 

 

 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 32  ךומת 19 'עמ 18.04.2021:ריךתא/ AF*,AF,AD*,ADדירה מדגם  / חדרים 5 / 151מגרש כן /שתכר למרט מ/ מפ באר שבע -י הנגב / שכונת הפארקנפרץ בו / הבניה תכוסד לאימ

 

העבודה או הכיור, מידות ברז משטח ישור על מם קמוא יוהו מערבל, פרחדגם:  :. לקערת מטבחחסכם( וללכ) ים/חמיםרקם מיללה לסו )ג( 

ת"י בת ועומדכל שישנה כאחת לפחות תוצרת הארץ כש סדרות 3לבחירה מתוך  ס"מ. 20 מקס"מ לפחות ולעו 25 -פיה בגובה כתהיינה: 

 ה.יד לשיבחר/ו ע םי/פקאו הסו/שיוצגו ע"י החברה/ קבלן  1385

 , מידות ה או הכיורעל מישור משטח העבוד והם ימוקמו  פיה ערבלמ : פרח: דגםכמים(ל חסולכ) חצהלכיור/י ר ,קרים/חמיםסוללה למים  )ד( 

ן לבק ה/החבר "ישיוצגו ע כשאחת לפחות תוצרת הארץ רותסד 3חירה מתוך לב ס"מ לפחות, 15לעומק ס"מ לפחות ו 15באורך ז תהיינה: רב

 .  הם שיבחר/ו על ידק/יפו/או הס

ל' האמבטיה ילמכוללת יציאה תחתית תותקן סוללה מים חמים וקרים מיקס מהקיר ה :אמבטיהב :חסכמים(ולל )כ יםחמ/למים קרים סוללה )ה(

  ס"מ לפחות ומזלף. 60כי באורך קופי ומוביל אנמתכוונן, מוט החלקה טלסצינור שרשורי, מתלה 

 60ה טלסקופי ומוביל אנכי באורך , מוט החלקוונןתכמה מתלר שרשורי, כולל צינוניקל בציפוי כרום  , (3) רב דרך - ריהקמ דגם: :תלמקלח

 "מ. מ 15וראש מקלחת בקוטר  ס"מ 30הדייר, זרוע מהקיר באורך  רתלחילופין ולפי בחי ס"מ לפחות ומזלף.

 .דהל ישיבחר/ו ע ו/או הספק/ים ןו ע"י החברה/קבלוצגירת הארץ שצות ותלפח תאחכש סדרות 3מבטיה/מקלחת, לבחירה מתוך סוללות הא

עזרת ידית ו כמותי)ויסות מים לחמים/קרים בדי קסר בעל מנגנון קרמם חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל,דגם מערבל מיסוללת  למיכל ה-

 סכמים.אחת(ויכללו ח

 .לינ יברזו, בוביל יבורח: כוללת ארגז/י שטיפת אסלהכיורים וקנת הת )ו( 

 .: לבןותגוון הקבוע )ז( 

 . והזנת חשמל םכיר לקו דלוחין או שפוחיבו ים קרים: מה כוללתכביסת נכולמ הכנת חיבור )ח( 

 ללא אביזרי קצה. נרת נחושת בלבדבאם לא נאמר אחרת, צ: זהכנה לנק' ג )ט( 

 עירונית.ת השסופקת מהרמהה ורמפרטטב : מיםמים קרים (י) 

  עתלמני ם בתקן ישראלישעומדי קבועותלרכוש  רה, באחריות הרוכש, לבחור אוממבחר החב אינםם אב -ה(גנית/אמבטיועות רחצה )אקב (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

 ו הכיור. א דהבוח העטמש= קרי ברז הממוקם על מישור  פרח בוע.ק ף מתוך שרוולראש ברז הנשלנשלף =  (בי) 

  ת. ת אחדיית עזרם /חמים, בסות מים לקריוי)מיקסר( =  ערבלמ  

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

 שיטה זו הלחות . ברטת קונדנסישב עלהפו היסח, ממיבש הכביסה יש להשתמש במייבש כבניקת אויר חם/לבהעדר חיבור לי ונדנסר=ק)יג( 

 הדירה  לחליין נפלט אויר חם לוף המחייב ריקון בעת הצורך. למניעת ספק יודגש שעדל מיכל איסים אכמ טתנפליך הייבוש פלטת בעת תהלהנ

 בסמוך למכונה.

 וכו'(. קוזיות/פתחי נחלמקם/ברזי)ת קוז מתוכננים למערכות הקצה הסטנדרטיוספקת המים והנילקחת בחשבון כי מערכת היש  (יד)

מפני גלישת המים,  ת קוטר צנרת הדלוחין, שטח תא המקלחת, ומחסום הקפי, ללא התאמגשם"" ימות דן ראש מקלחמור לעיל כגוהאשינוי מ

 ם לקיבולת הניקוז ברצפה.נפלטת ממפל המיהתאמה בין כמות המים ה ל לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב איועל

 וט באמצעים מתאימים כגון קה, יש לנקהחל נעומ פוסכוללת חיס האמבטיה אינהת מקלחת וככל שרצפם לגטיה הינו במבאש שימוהו ( הואילטו) 

  ות למניעת החלקה.הדבקת מדבקות המיועד   

אלשל כיבוי  הקרבמהגז  מתש בכיריים הכוללים מנגנון לניתוק זריבכלל, יש להשתמנמצאים בסמיכות לחלון וז(  ככל שמיקום הכיריים לבישול ט) 

 .בה/ות הבישוללה רצוני של        

 ר זה  או במסמך אחרכמ ין כך בטבלה, במפרטיש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפועל רק באם צויים לגביהם מתקנו דיוי צ)מובהר כ

 ם הרכישה(.שצורף להסכ 
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 , , ברצפהיין(הבנ פים לכללותמשובחלקם יתכן )וב יקולטני בל ורתקחי ביפתצנרת ו: אחר נוספים בדירה, לכל צורך ביזרי אינסטלציהא  3.6.1 

 ש(. וכמות, עפ"י דרישות כיבוי א קוםי)מ יתכן מתזי כיבוי, האינסטלציה. במיקום וכמות עפ"י החלטת מהנדס, לתקרהאו בסמוך רות קיב  

 בין  י פיקודבללהעברת גז וכת וצנר מפוצלאו /ו זיכני מרימחלטת מהנדס האינסטלציה. ניקוז למזגן לפי ה ,מיקוםב םארון למחלקי מי  

 . למאיידהמיועד ם עד המיקו עבה,למ עדמיוהמיקום ה  

 

 הערה:  

 י דמויצרו בליטות כיסוי מבודד ואסטטי ו התקנתידרשו(, יתכן ויחייבו כל שכ) בוי,ם/ביוב/מתזי כיהצורך במעבר צנרת מי  

 , כרמה ניתבתכ יסומנו ה, שלא בהכרחצפסמוך לקירות ורבאו /וותקרה  תוקירלסמוך ב ,או "ספסלים"" עמודים או קורות"  

 ו ומאילוצי תכנון יותקנו במיקום שונה מהתוכנית.או שסומנ  

 פתחי  יתכן וידרשו ןיהבניברים לגובה ינסטלציה בקולטנים העוכי לפי הת"י, והנחיות מהנדס הא ןבויש לקחת בחש ,בנוסף  

 תחזוקה. צרכיל הישג רתם ויש לאפשאין לחסום או, חי ביקורת אלו ע פתוביצ שידרי בהם דירותב ביקורת, ולכן  

 

התקנת המערכת . תהיה לפי הוראות כל דיןמאולצת  תתפמערכת סולארית משו באמצעותהספקת מים חמים לדירות : מיםחימום   3.6.2

 .(המים )טיימר וםקוצב זמן לחימ התקןום החמים ימד הולי לדשמגיבוי חלרבות  579דרישות תקן ישראלי ית תהיה בהתאם להסולאר

 מן )טיימר( הכולל מפסק זב זר חשמלי והתקן קוצד( המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עאגירה )דויכל מ ןתקיו לכל דירה

 פעלה.לתכנן מראש את זמני ההבמאפשר 

  בוצן קת חשמל והתקהמים באמצעו וםארית, יעשה חימסול תעות מערכצמבא םם חמימילהם לפי הוראות כל דין לא ניתן לספק לדירות ש 

 ים )טיימר(.  לחימום המזמן 

גג  או להבסמוך שירות או מרפסת בבמקום מוסתר אך נגיש כגון : ודדה מיקום ;ליטרים 150 :תבקיבול למים חמיםמכל אגירה )דוד( 

     מהנדס האינסטלציה. תכנוןלפי עליון 

 ת. חאמבטיה, מקל ה,ערות מטבח ורחצ: קםיחמים לכל םמי רחיבו 3.6.3

 .אין :"דלי"ברז   3.6.4

 ה(.לפי החלטת החבר )מיקום: יש דירהם למיהכנה למונה  3.6.5

  , ,PPR, S.Pנת, פקסגול, : פלדה מגולוויםחומר הצינורות: מים חמים וקר 3.6.6

 : פלסטי.םכישפ, סטי: פלןדלוחי  

  .שי :במטבחהגז ודת נק עדה ממקור הגז וצנרת גז בדיר 6.73.

 : יש.ה למונה גז לדירההכנ 3.6.8

 

 (טבלה זוערות לאחר ה)ראה  ל ותקשורתחשמי מתקנ – 5בלה מס' ט     3.7

 
 ג' ח, ראה נספע ונקודות טלפוןת מאור, בית תקמחיר זיכוי לנקודו

 

 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 מפסק ללכו

 קעת בית
 גילר

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 לגבמע חכו

 דנפר

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 לדירה סהכני
 האמבו או

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום -
לובי מפסק תאורה ל -

 מדרגות.קומתי/חדר 
 לוח חשמל דירתי. -
 ת כוללארון תקשור -

 ע. קש
 טלוויזיהוניה/טלפ ארון- 
או במקום אחר )

ת בהתאם לקביע
 (נןהמתכ

 דיור דרח
 כלאו פינתו

2 3 - 
1  

 )למזגן(
1 

תוספת  -תריס חשמלי 
נקודת חשמל להפעלת 

 התריס.

 - - - 1 1 פרוזדור

 3מעל  בפרוזדור באורך
זדור הכולל פרומ' או ב

ת נקודו 2ניית "ר", פ
 ות + מחליף.חמאור לפ
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 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /קיר
 מפסק ללכו

 קעת בית
 גילר

 תקע בית
 מוגן מים   

 תקע בית
 לגבמע חכו

 דנפר

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;נק' תקשורת
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 אחר/ הערות

 1 בחמט

4 

 )אחד מהם
חד ל, ואכפו

מהם מוגן 
בדרגה 

 (רגילה

- 

 )יג( 3
יח ר,מדקרתנור,מ

הם מוגן )אחד מ
מים בדרגת 

44IP) 

- 

מיקום השקעים, בתי 
יהיה מעל  התקע

ככול דה משטח העבו
ם אהאפשר ובהת

ו לתכנון המטבח יותקנ
ים שקעי כח נפרד

 , למקרררלמדיח, לתנו

 שינה חדר
  הורים

 

1 
)כולל מפסק 

 יףמחל
 נורה( מל

 

4 
ים ליד ני)ש

 המיטה(
- 1 1 

ום )נק' אינטרק -
 ד(לבב דיבור/שמע

   הרחצ חדר
 הורים

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

)בית תקע 
 לתנור(

- 

ית תקע לתנור ב
 עדר חלון,בה חימום+

 נק' אוורור מכנילהכנה 

 - 1 1 - 3 1 י שינהחדר

 ד/"ממ
 שינה ח.

מנורה לפי 
חיות הנ

 פיקוד העורף
 1 (זגןמל) 1+  1 - 3

וד קות פיתקנ לפי
 רףעוה

 חדר רחצה
 כללי

1 
 (גן מים)מו

- 1 
1 

 עית תק)ב
 ור(תנל

- 

בית תקע לתנור 
+ התקן קוצב חימום+ 

וד הכולל מפסק לדזמן 
י השמש במיקום עפ"

 תכנון. ה
 ן,ולחבהעדר +

 ר מכנירוהכנה לנק' אוו

   רחצה חדר
 נוסף

1 
 )מוגן מים(

- 1 
1 

ת תקע )בי
 לתנור(

- 

תנור תקע ל תבי
 חלון,העדר בום+ חימ

 ' אוורור מכניהכנה לנק

 ותשרפסת מר
1 

 ם(גן מי)מו
- - 

2 
 מוגן מים

 )מכונת כביסה,
 יסה(כבש מייב

- - 

 מרפסת
 שמש

1 
 )מוגן(

- 
1 

 )מוגן(
IP44 

- - 
חשמלי +  סכולל תרי

תיחה פגנון מפסק + מנ
 ידני.

 חסןמ
)ככל 

 שהוצמד(

1 - 1 - - 

יכת החשמל של צר
לשעון  תחובר ןהמחס

י אליו הדירתחשמל ה
 .מחסןמשויך ה
ת נושהז יןאו לחילופ

 של כלהחשמל 
המחסנים יחוברו למונה 

משותף ונפרד 
או בד, ם בלניחסלמ

מונה נפרד לכל מחסן, 
ועפ"י  רמוכלהחלטת ה

 בחירתו.

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

ט הכנה ק)פ
 (למזגן

- 
 
- 

 
 

  לטבלה ואחרותהערות 

 אחת. ודת הדלקהלל נקורה(, כומטיל/ אראה -נורה וכיסויא או תקרה )לל י קירעל גבית נורה ב = הרקמאור קיר/ ת נקודת (א)

 (.ד, נספר כל שקע בנפרם או יותר בפנל אחדי)שני שקע רגיל. שמללחיבור מתקן חשמלי הניזון מזרם ח ודדע" ב= "שק בית תקע מאור )רגיל( (ב)

 חות."ר לפממ 1.5בכבלים  החיבור יבוצע

ר חיבוה בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.או יותר  שקעים)שני  ילרגחשמל  הניזון מזרם וי,יסקע בודד עם כשים: וגן ממ )רגיל(מאור  עבית תק  (ג)

 ממ"ר לפחות. 1.5וצע בכבלים בי

ות לכמ תפסושאינם תוא' סעיף בר(, המצוינים ור )בתקרה או קיאשל נקודות המ הדלקהתאור בלבד לאופן ה =אור הדלקה כפולהת מנקוד (ד)

 '.א צוינות בסעיףור הממאה תנקודו

 ושאינם בהכרח נקודה/ות "כוח". ,רד(ל נפבי מעגל חשמלי נפרד )כל נק' במעגא/ים על גהנמצ "שקע/ים" = נפרד בית תקע מעגל (ה)
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 גבוהה.הגנה  תבדרגוגן מים קצה מהפרד אך אביזר רח במעגל חשמל נכתקע מוגן שאינו בה ביתאו אחר=  IP44ה נתקע עם דרגות הגית ב (ו)

ין מחשבים, ב – שורתוכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקאו לחוד  מפלט(ביחד )קות נקודו 3= )מחשב( קשורתת/טלפון חוץיה/טלויזקודת נ (ז)

 .טאינטרנ/פוניםת הטלשיבור הדירה לרללא חי כבלים.  רלחיבור לקליטת שידובה כאמור, ואפשרות ולקליטת שידורי חור חיב –נקודת טלוויזיה 

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  בקיר דת ההכנהקוועד נ מריכוז התקשורת כהנור וחוט משיול צית תכלת התקשורנקוד

 .(לפי העניין רעמדת שומללמבנה או דלת כניסה לפנים ) תיזרי קצה לתקשוראב נקודה/ות מלאות כולל)אינטרקום(=  ניםון פנקודת טלפ (ח)

  . מ"מ 2.5נפרד עם כבלים ק ות ללוח למפסישיר מחובר, י נפרדחשמל לגעל גבי מע וחתקע כ בית = קודת כחנ (ט)

ודת ההכנה קוז תקשורת ועד נריכהכנה לנק' תקשורת )מחשב( מ בלבד. יכהט משאחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחולא צוין  באם= "הכנה" (י)

מניעת ספק ל ט" )ספירלי(.ור להא "תנחום" ול "מפזר ,חריות הדייר(ן )באקיותחדר הרחצה מעל דלת נמצאת  םם ההכנה לתנור חימובאבקיר. 

 ן מים.גמו שקע ההכנה לתנור חימום כוללת החברה. ופקים ע"ילא מסי חימום צעכי אמ יודגש

ותה/ם את א םדליקים/מכבימ יחוק ביניהם, אךרים שונים הנמצאים במשני אביזרים נפרד ,ת להדלקה/ כיבויתנונקודה/ות מאור הני =חליףמ (יא)

 .מאור תונקודה/

 שמל.דס החישות מהנדרהחוק ובעקבות הנחיות  ק'יקום וסוג הנים במשינוייתכנו  (יב)

ישירות  תחוברריים. הנקודה ימקום המתוכנן לכת לקודת תלת פאזית בארון המטבח, מתחנקן תות ת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=בדיר (יג)

 החשמל הדירתי. וחקע והמפסק בלבית שרבות החיווט לת כל א הנקודה תכלול. 2.5/5ותחווט בכבל אזי בלוח החשמל פלמפסק תלת 

 

 או במסמך אחר  זה ק באם צויין כך בטבלה, במפרט מכררעל בפו יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו ים לגביהםומתקנכי ציוד ר )מובה

 (.שצורף להסכם הרכישה 

 

 לתאורת לילה  בתמנגנון שוות מדרג בחדר דלקת אורצן להחל .יש: ת מאורונקוד ית: בכל קומה:גות/ מבואה קומתרחדר מד  3.7.1 

  יש. :קומתית הבואצן מתוך הדירה להדלקת אור במלח .שי :אור לחצני הדלקת יש. גופי מאור:. ועהקב                             

 .()בקשה להיתר הבניהותקנות התכנון ת( בדירה על פי וכנת שרוולים )צינורה: טלפון חוץ 3.7.2 

 .רהטת החבאו אחר לפי החל ,םזמז צליל: .ןלחצ :: סוגפעמון 3.7.3 

 "י., לפי דרישות הת: סטנדרט: סוגשקערי הדלקה/אביז 3.7.4 

 לפי  מיקום:ש : יבתוך הדירה ,()כולל שקע רגילרתי דיולוח תקשורת  ים(למודו 6-ם פנוי למקו)כולל השארת דירתי  לוח חשמל 3.7.5  

 אין.שבת: שעון יש.  :סקי פחתמפ ל.משהח  ון מהנדסתכנ  

       קוצב זמן.                      ש.  כולל : יליחשמשמש/ ם,דוד מינקודת חשמל ל 3.7.6 

 . אמפר 3×  25י: : תלת פאזגודל חיבור דירתי 3.7.7 

 מתת בקוהראשיכניסה ה דלת חתי, כולל לחצן לפתורשמע דיב )אינטרקום .5 טבלהרט בופ: כממיקוםיש, : םמערכת אינטרקו 3.7.8 

 ם(.ינה הוריר שבחד רולשמע ודיבומית ופ ,הכניסה  

 ן.י: את(נפרדור )סגמערכת טלוויזיה נוספת במעגל  3.7.9 

  תיזיה רב ערוצילוולקליטת טבור לכבלים ילח הכנה :זיהוויטל הכנה לקליטת שידורי 3.7.10 

  . (זה אשר תספק שרות ערוצית -זיה הרבטלוויברת הלחרות ישנה יקוהל  אשר ישולם ע"י ללא ממיר וללא חיבור בפוע)   

 :תקנים אחריםמי     3.7.11 

פאזי ולרשת החשמל  תתתאים לחיבור תלכת ה של צריכת החשמל הדירתית. המערולבקרטור מערכת לניבכל דירה תותקן  -

 משתנים.ה ריפי החשמלת תענזהאלית ותאפשר ישרה

 :ת תכלולהמערכ

 שמלי, יב המודד זרם חרכעל שר מתבססת תית ארהדי החשמל חוה בלידדיחידת מ 

 .לחוטיור איחידת תקשורת לשידרם עבור לוח תלת פאזי( שני זלושה חיי)ש

 ה ברורה.צורמקומית ומציג אותם ב ת הנתונים בצורהד אצג דיגיטלי אלחוטי המקבל ומעב

יציג לפחות את הצג מהרצפה מ',  1.5 הבגובנגיש ו םבמקו הסבמבואת הכני /ניסהבסמוך לדלת הכה בפנים הדירתקן ויהצג 

 . ואת עלותם הכספית)בקוט"ש( והמצטברת  וטפתהש יהכת האנרגצרינתוני 

 .3.5יף עם בטבלת פתחים סיסיראה גם תר .ים/חשמלי ר לתריס/יםחיבו -
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 בדירה: מום,יחתקני קירור / מ  .       4 

 :תכלול ראש ,פאזי תלת סטנדרטית תאח מרכזית מיני מערכתל לבדב הכנה ,יש. ןיא מרכזי דירתי מיני מיזוג אוויר 4.1 

  לכל וקצר יליע אוויר פיזור המאפשר ראח או במיקום וןסדרהמ או האמבטיה חדר תקרת לתחתית בצמוד יידלמא מתוכנן מיקום      .1                   

 ;דירהה קילח

                       המתוכנן המיקום בין הרצפה ילויבמ ונעה קירכנסת במו חשמלי פיקודו נחושת צנרת של "צמה" בותלר שותרדהנ תיותהתש ביצוע      .2                   

  וצאמ .הכביסה יקוז מסתורלנ או רצפה וםחסלמ המאייד יקוזנ 3* 2.5נפרד  למעג כוח שקע ,כנן למעבהוהמת המיקום ועד יידלמא                            

 .בפועל המערכת להתקנת עד ,סגב וחבל כיסוי ותבאמצע הסתרה יכלול "הצמ"ה                            

 .ר המסדרוןקי על התרמוסטט למיקום דע המאייד ממיקום ירק לפיקוד ריק שרוול התקנת                         3.

 .אוויר מיזוג יועץ ידי על מערכתה כנוןלת בהתאם יהיה ההכנות מיקום       .4                  

 .המעבים / המעבה למיקום רומוסת מוצנע םיקומ      . 5          

 כנה תכלול:הה מ"ד. במקרה זהבמ , תבוצע הכנה למזגן עיליהעורף דפיקו ישור.       בא6  

 חשמל. הה ישירה מלוח זנמל נפרדת החש תודנק -                    

 רה. קצה הצינור ייסגר במכסה.ל בדירצפה פעיום אל מחסחוץ לממ"ד ועד ם, מנקודה בקיר מקו מיית נצנר -                    

 .ןמוסתר ע"פ התכנוע ומיקום המעבה יהיה במקום מוצנ -                    

 זוג האויר.מי יועץלתכנון ם הנ"ל בהתא נותכההכל  -                            

 

         כלל מיזוג מאפשר אינו הדירה תכנון אווירה יזוגמ יועץ יעתקב פי שעל ככל( לעיל. 6) 4.1מור בסעיף בר לאעמ .: איןצלפון מגזמ 4.2 

 כל את שתכלול רהידה קיחל ליתרת ים/ ים מפוצלנ/למזגן הכנה ףסבנו תבוצע ,אמורכ תאח  מרכזית מיני מערכת מצעותבא לקיהח

 .מים זניקו תרוצנ גז רתצנ, למרת חשצנ לרבות שותנדרה התשתיות

  .איןן: ית בבניימרכז רכתון ממעמיזוג אויר דירתי הניז 4.3

   .אין: הפועל בגזתנור חימום   4.4

 (.)בחדרי רחצה .מוגן שקע הכוללת חימום רלתנו נקודה בוצעת. : איןתנור חימום הפועל בחשמל  4.5

 .אין :םרדיאטורי  4.6

 .ן: איםטורים חשמליינבקקו  4.7

 .: איןרצפתי תחימום ת  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 טיחות בדירה, במחסן:וי אש ובי כיבדורסי .5

 .: יש(ם נרכש)בא במחסן .אותבדרש ע"י רשות הכישיככל : הבדיר ת )ספרינקלרים(:טומטיאו י אשמערכת כיבו 5.1  

 .אותדרש ע"י רשות הכבייככל ש: ןשגלאי ע 5.2  

 יש. "ד(:ממ) רחב המוגןבמ ןסינו מערכת 5.3 

 

 ות פיתוח ושונות:ודעב .6

 חניה 6.1 

                      בתחום המגרש; :כולםה. הבנילפי היתר : לכל הבניינים חניה מקומות סך הכל 6.1.1   

 קרקע. מתוקיש, ב)לפרט(:  אחרום חניות במק . ו/או בפיתוח תףרהמומת בקחניות כל ה                                

 כמצוין בתוכנית המכר.: מיקום היתר הבנילפי ה: תחניו רמספ: יש, טית/משותפת(פריה לנכים )חנ 6.1.2   

 גת תג נכה רשמי  צ)עם ה רוכש דירה נכהימכר להחניה להיתר, ת בה/פיתוח ובנספחסבילנכים כמסומן בתכנית המגרש/ חנייה             

 ו נכה.ייר שאינגם לדו םבנייניהנכה, בין כלל דירי  ש ובהעדר רוכרה(, בועם משרד התחמט                               

 : יש.ורהאמערכת ת אדריכל.ת הלפי הנחיו, אבנים משתלבות /קמוחל טוןב ה:חניה לא מקור גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: שה לחניה מהכביגיש 6.1.4  

 כר.הממון בתכנית סי י: לפםמיקו לפחות. אחת: מספר חניות לדירה 6.1.5  

  אין. :לחניהבכניסה  וםמחס 6.1.6  
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 ח המגרשפיתו 6.2 

  מבואת ברוחב לפחות[ מרוצף יהיה  הכניס שביל  .ןייבנכל ל הכניסה ואתעד למב שבילים/חיצוני רחבה ןתתוכנ רשהמג בתחום                               

 .גינון בעל רמואו, ]לבנין הכניסה   

 .טבעית בןבות/ אט/ אספלט/ אבנים משתלליובטון/ גרנ: גמרר שבילים: חומ 6.2.1  

 .ירן בעל גוון בהתוף יהיה ככל הניריצה אבנים משתלבות/ אבן טבעית.פלט/ אס ליט/: בטון/ גרנו: חומר גמרמדרגות /שבילים 6.2.2

 וני במים בהתאם סכחגינון  ח(הפיתול וכנית אדריכת יפ )על .יש :צמחיה. פת()על פי סימון בתכנית  מצור.שי: תפתחצר משו 6.2.3   

  הנחיות משרד החקלאות.ל                                

 במים בהתאם  חסכוניפיתוח( גינון אדריכל )על פי תכנית  יש. צמחיה: .( תורפ)על פי סימון בתכנית מציש.  :ותפתמש חצר 6.2.4  

 אות.חקללהנחיות משרד ה

 . (ן וללא מערכת השקיהלא מגונ לשטח נהוהכו ,צרמכר )חלפי תוכנית ה :ר מחדרחצליציאה ; שי: גןה ותה/דה לדירמוצ ,חצר 6.2.5  

 "י הרוכש בעתיעשה ע שולי הבניין (ממים  ות )להרחקתרטיעי ניקוז פני הקרקע בחצרות פשיפו דור: סיהערה   

 . ור הגינה הפרטיתדסי    

 ,ת וכו'(שוחו ת,צנרים, /מרזב) ול, חלחםביוב ומישמה/ות, גז, גי יתכן: גן ותה/רדיצר הצמודה לבח ,תשותפווט מערכות מפיר 6.2.6  

 (.המכר ניתושלא בהכרח יוצג בתוכ ןהעניי לפי הכל) ויכיב קשורת,תחשמל,    

 מ"ר. 7-לא פחות מבשטח  : יש,ןות גה/דה לדירצר הצמומשטח מרוצף בח 6.2.7  

 הרשויות.  שתיהבניה ודרהיתר י לפחומר: : שגרמה ות של/גדר בחזית 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה רתח המאושית הפיתותוכנ ילפממוצע בגובה    

 .אין(: בחלקה קומה פתוחהמפולשת )ודים עמ קומת 6.2.9  

 

 משותפות מערכות .7

 כת גז:מער 7.1 

 ר בתוכנית ואהמת ובמיקום ,הגז רתאום עם חבבת, יעקרק -גז תת י/צובר ותבאמצע סידור מרכזי פקת גז:סאנה להכ   7.1.1  

 נאה ת הוזיק נהבמידת הצורך תינת ית.קומהמ ותהרש עפ"י דרישות ו/או ע"י החברה שיקבע יקום אחראו במ יןבניש או ההמגר   

  .נרת הגז ותחזוקתהצלהנחת     

 .גזה ברתבבעלות חהינם  הגזוצנרת אספקת  ,י הגז כאמור/רצוב מובהר בזאת כי   

 ;: ישירהלדמרכזי  ממקורת גז נרצ 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4ראה טבלה : קוםמייש. : הדירה ז בתוךג פקתנרת אסצ 7.1.3  

 

 :ים לכיבוי אשדורסי 7.2 

 ץ הבטיחות.עוות יהכיבוי והנחי רשות תלפי דרישו :דרגותמפעלת לחץ בחדרי לה מערכת 7.2.1  

 חיות יועץ הבטיחות.הנשות הכיבוי ורשות רילפי ד :יםורזדורת/פבמבואויקת עשן לינמערכת  7.2.2  

 יבוי והנחיות יועץ הבטיחות.הכ רשות ישותלפי דר :מתזים )ספרינקלרים( –מטית בוי אוטורכת כימע 7.2.3  

 ות.טיחות הכיבוי והנחיות יועץ הבשרשות : לפי דריולתןוי ותכלרבות ארגזי כיב יעמדות כיבו 7.2.4  

 יועץ הבטיחות.ת כיבוי והנחיושות הר פי דרישותל :ןשעאי גל 7.2.5  

 

 שותפיםם מיבוי בשטחידרנטים( וארונות כ)הייבוי זי כ, בראש כיבויו גילוי מערכות לרבות הכבאות, סידוריל כ: הערה     

 ת הכבאות.ושות רכמות לפי דרישיקום ומ פרטיים, או             

 

 חות.טיחיות יועץ הבי והנבורשות הכי ותישרדפי ל: בקומת מרתף ולץאוורור מא 7.3 

 אין.: דירות()להזנת ה רכזיתמ וירזוג אומערכת מי 7.4 

 .אין ימוש הדיירים:לש דר/יםר בחמערכת מיזוג אוי 7.5 

            הכניסה דלת דלי הקרקע בקומת ימוקמו הדואר תותיב מיקום: שגוי. לדואר  1לוועד הבית,  1 לכל דירה, :דוארות תיב 7.6 

 .816 י "תו יהובני תכנון תקנות לפי מיניוםאלו יתחז בעלות ויהיו םיניהבניל במקבץ אחד לכאו  , יןבניכל ל                    
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 : מיתקנים אחרים 7.7 

 חדר/ים לשימוש כלל  פים(,תלקים משובח)רה תאו מערכותם, מאגר מי, מים תת סניקה ומשאבורכומע  

 ית המתכננים והיועצים.וכנתלפי  כמות:וום מיק .'וכו וכים לטובת הבנייןסמ יניםניבבאו  ים,מוכנים סית בניבולטון בבניי ייריםהד  

 

 תשתיתמבנה למערכות בור החי .8

 נחיות הרשות המקומית.הלפי : צרחל פרדנ מונה מיםש; : ילבית ראשימונה מים  ;: ישו מים מרכזילק חיבור 8.1  

 ש.י זי:רכבור לביוב מחי 8.2  

  .יש ;החשמלבהתאם להוראות חברת  ,ת החשמלרשהבניין ל בורחי 8.3  

 .הדירה לחב' הטלפונים רחיבוכולל (: לא יתרן והבניה )בקשה להתכנולתקנות ה בהתאם :יםחיבור הבניין לרשת הטלפונהכנה ל 8.4  

  .(3.7.10 עיףסגם  אהכנה בלבד )רה .אין (:אינטרנט/ה)טלוויזירת ולרשת תקשבניין חיבור ה 8.5  

 ם בפועל עבודות שביצועישה. הרכ במחיר כלוליםדרכי גישה,  , ניקוז,ומכיםת רות, קיכה: כביש, מדרגובל במגרשפיתוח כללי ה 8.6  

 נם באחריות החברה.יהרשות המקומית א"י יעשה ע  

  בניה(.תר מכלים טמונים או אחר לפי הי) .יש: פהירת אשתקן/ים לאצמ 8.7  

 .המקומיתות הרש יע": פהשוי אינפ  

  

 משותף רכוש .9

 :ותףהמש ושתיאור הרכ 9.1 

 המכר. ותפים בתוכניתו כמשסומנבאם : קומות חניה משותפיםמ    9.1.1   

 .יש: (חלקית חהפתו ועמודים, ומת כניסהק) חלקית מפולשת ומהק 9.1.2   

 חלטת בחברה.י הלפ: ים שאינם צמודים לדירותנמחס 9.1.3   

 .: יש( בקומת כניסהוביאה )לבומ 9.1.4   

 יש.  :יתקומת( מבואה )לובי 9.1.5   

 יין.ל בנבכ 1)מספר(:  חדרי מדרגות 9.1.6   

 בכל בניין. 1 :מספר מעליותש; : ימעליות: יש; מעליתפיר  9.1.7   

 יש.ל ידי מיתקנים על הגג: עק התפוס החל ותפח: למשותףגג  9.1.8   

 מ"דים.מ -מוגנים דירתיים ביםש מרחי אין. :קלטמ ממ"ק/ 9.1.9   

 .אין: ףתמשודים דוחדר  9.1.10   

 ת, חדר משאבושאבות סחרור, מרכות סולאריות, מע :( כגוןשותפותמ אוו/ות )פרטיות טכני רכות: יש מעמיתקנים על הגג 9.1.11  

 . ל פי כל דיןת עאחר שתדרוש רשות מוסמכ יתקןמוכל מים מאגר           

 .יש; שטח ללא גינון : יש.פתוח בתחומי המגרש שטחו חצר 9.1.12   

 משותף  שמסומנים כרכוה, זה פרקים אחרים במפרטכמפורט ב: ותףוש משם רכלקים נוספים של הבית שהינתקנים וחמי 9.1.13   

 כר.בתוכניות המ   

 

 תף:שאין להוציאם מהרכוש המשו (םמייאם קיב) ים/חלק 9.2 

 (.מילוט) ,גותרי מד/רחד 9.2.1  

 .קומה טכנית 9.2.2  

 ת.שותפמ גישה לחניה 9.2.3   

 ומת כניסה.לובי בק 9.2.4  

 י.קומתלובי  9.2.5  

 על הגג. ים(פהמשות) ם השוניםקנידר מדרגות אל המיתגישה מח 9.2.6  

 .תדר מכונות אל חמחדר מדרגושה גי 9.2.7  

 .ותפים()מש י/יםכנים ט/לחדרי מלובי קומת או גישה מחדר מדרגות 9.2.8  

 .על הגג ותפיםשמ םתקנימיהתפוס על ידי  –ק הגג חל 9.2.9  

 .מעליות 9.2.10  

 ת(.ירומרחבים מוגנים בד יש -)אין .קלט"ק /מממ 9.2.11  

 שותף.רה כרכוש מהחבככל שיוגדרו ע"י : אחר קחל 9.2.12  
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 משותף תבי 9.3 

 בית ב או שותףמ ות(, המוכר דירה בביתחוק המכר דיר –להלן ) 1974 – דשל"תה(, תרווק המכר )דילח 6בהתאם לסעיף  )א(  

 של התקנון המצוי  האבטל או משנה הורת מדעתו להחיל על הביעל הבית או שבשחל  קנוןד להירשם כבית משותף והתהמיוע    

 יינים:ותו עניין; ואלה הענא לטים עפרכר מה זהולחרט או לצרף במפהמנויים להלן, חייב לכלול  םהענייני יין מןייחסת לענהמת    

 ף;המשות ושהרכלק מח הוצאת (1)    

 מוד לדירה;תף הצהמשושיעורו של החלק ברכוש  (2)   

 ר אליו;בקש ותף ובשירותים המחויביםשבהוצאות הבית המות שיעור ההשתתפ (3)   

 ף;שותהחלטות בדבר ניהול הבית המ תסדרי קבל (4)   

 ות;דיר כר)א( לחוק המ3ר בסעיף שיכון בצו בדרך האמור הקבע שש אחר ןנייעל כ (5)   

 ר, כמי שהתחייב כהאמור בחוזה המ אף טן )א( יראוהו, עלויים בסעיף  קם המניינימסר פרטים על עניין מהענוכר שלא מ )ב(  

  תף.עניין יחולו על הבית  המשו ולגבי אותהמצוי ת התקנון וראושה    

 

 תף הצמוד לדירה:משוכוש הברלק חהשל  רושיעו 9.4

 של כל ( לשטח 5ף זה פרק א' סעימכר  מפרטה ואופן חישובה כמפורט ב)כהגדרת הדירה טחן ששבי חסיה קרוב ככל האפשר לייה 

   תורש לכ ידרש על ידישי כפי ור ברישום הבית המשותף,שט אחר הקבכל פרחס זה או ן בי, זאת בכפוף לכל תיקויןיחידות הדיור בבני  

ים לדירה הצמודחים תף לא יילקחו בחשבון השטכוש המשובית ברב ירהכל דל בחישוב חלקה שון, כי וכר רשאי לקבוע בתקנהמ סמכת.מו

 (.6סעיף  א' דרתם במפרט זה פרק)כהג

 

 הבית: יהולדרי קבלת החלטות בדבר נס 9.5

 .1969 -בחוק המקרקעין התשכ"ט עפי הקבו היה עלי 

 

 :מחויבים בקשר אליוהמשותף ובשירותים ה ביתאות הוצבה תותתפשההשיעור  9.6

 ה.דיר ברכוש המשותף הצמוד לכל של החלק שיעורוי ל פיה עיה 

עות של אחזקת וצאות הקביב ההוהיחסי ברכלקן בתשלום חיחויבו בפועל  שא יעשה בהן שימוול ן תהיה בידי המוכררות שהחזקה בהדי

שלומן טור מתפ היהכר ימולרכוש המשותף, אשר ה ין צריכה בפועל ביחסבג וצאותההיב כרום לתשד, להבדיל מבלבהרכוש המשותף 

 ון המצוי.תקנצבעה שלהן כאמור בוע מזכויות ההי לגרמבל חס לדירות האמורות, וזאתבי

 

 שותף(:מלרכוש ה יוחזרואו ש/ף )ומשותחלקים המוצאים מהרכוש הה 9.7

  מצ"בה כניותאשר מסומנים בת ותף השטחים הבאיםהמשוש מהרכ אויוצ ,סכםהב ר בעניין זהאמומבלי לגרוע מה      

  ר.המכ ם במפרט המכר ו/או בהסכםו מצויניו/א      

 רה.של החבי קביעתה ף לפצמדו לדירות בבית המשותוהרכוש המשותף וים מבתחום המגרש מוצאיקומות החניה שמ .א

עגלות משותף, באם  )למעט חדר החברה של עתהי קבילפתף ושהמ תביו לדירות שבצמדים יוצאו מהרכוש המשותף ויונהמחס .ב

 ית המשותף.מועד רישום הבו עד נמכרמהרכוש המשותף ואשר לא  ם שהוצאוהשטחי כלכן ו. (יםקי

 ל(.לעי 9.2.9בסעיף מור וגגות )למעט החלק כאות נסתורי כביסה, גי, ממרפסות .ג

 המשותף.  כושמוצא מהר  )באם קיים( שנאיםהחדר  .ד

      על  נוספת החלה ו/או שתחול  ין עירינניות בתככל ולפי  ייה במגרש לפי התב"ע,שרו ו/או יאושרו לבנאו ה אשריבנה תוכויזל כ .ה

 ד. בעתין עיר שיאשרו יניות בניכייווצרו על פי תת שכויות בניה עתידיוהקרקע, וכן ז

ות המוכרת שבבעל והמחסנים לתא יותו החנדצמיו ,רותילדאו המחסנים ו/ המשותף לא יוצמדו כל החניות שום הביתבעת ריככל ש .ו

 .לכמפורט לעי

 

  ____________   ____________   ____________ 

 ימת המוכרחת     תאריך          חתימת הקונה         

 

 ף.תבית המשויגות הלקונה ולנצרו מסמכים נוספים שיועב א' נספח
 ות.זהרואהערות כלליות  נספח ב'
 .ייםזיכו תאוטבל       נספח ג'
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 דירותבעלי ה תיגוולנצה ם נוספים שיועברו לקונמסמכי – 'נספח א

 

 פרט:תי נפרד של המלק בלו כחתוכניות אלו יצורפ 10.1  

 דירה.ה)חיצוניות( של ות ידות כללחדר ומידות של כל מי הכוללת 1:50 -לא קטן מ ההדירה בקנה מיד ניתתכ 10.1.1   

 ה.תף בקומוהמשכוש הרהכוללת סימון  1:100 -ן מבקנה מידה לא קטרה ת הדיצאה נמבומה הקתכנית  10.1.2   

 .הבקומכוש המשותף הר הכוללת סימון 1:100 -ה לא קטן מה מידבקנ תכנית קומה טיפוסית 10.1.3   

  משותףה רכושהמון סיהכוללת  1:100 -רתף בקנה מידה לא קטן מת מוות; קומת מפולשניסה/ קומות כתכניות קומ 10.1.4   

 .1:200מידה  קטן לקנהילום מוצב ףלצר תןוצמדים; תכניות אלו ניושטחים דירתיים מ   

 .1:100 -ה לא קטן מת גג בקנה מידת קומתכני 10.1.5   

משותפת  צרחהכוללת סימון  1:250מידה  הניה בקנהיתר ב בלתומית לקהמקמגרש כפי שהוגשה לרשות התכנית  10.1.6   

 ות.דצמו ותוגינ

 

 בות על פיין לרכל דבהתאם לימור, שיש למסור חומרי הגת ולורכעהמ לכל ושושימ נו הוראות תחזוקהת מסירת הדירה יינתבע 10.2  

 ן:נייחוק המכר דירות בע   

 ימורם.הדירה על גבי שוטפות לתחזוקת כל רכי תפעולו )א(   

 מערכות מיזוג אוויר, מערכות בטיחות, ות לרבדירה ב קנותתהמו ותהשיר מערכותשל חזוקה כוללת ותחזוקה מונעת ת )ב(   

 יוצא באלה.כניות וכאלקטרומ כותמער   

 ות.דרשת ותקופתיות, אם נביקורות שוטפופיון ת ואתדירו )ג(   

 שר.ק לפון ליצירתר טספק ומספ, לרבות שמות יצרן/הים בדירתקנהמו וד ומערכותצי טכני ותעודות אחריות של מפרט )ד(   

 

 מור של י הגיחומרשל המערכות ואות תחזוקה נית והורתכ (1) ןנייה בבונר לו נמסרת הדירה הראשמסור לרוכש דירה אשר יהמוכ 310.  

 עניין:בת המכר דירופי חוק  ות עלבהתאם לכל דין לרר ביין שיש חובה למסוהבנ  

 גימורם. על ות לתחזוקת כל רכיבי הבנייןפלות שוטפעו )א(   

 מעליות, מערכות מיזוג  בטיחות, מערכות תרבוין לניהשירות המותקנות בבות זוקה מונעת של מערכותחוללת כ זוקהחת ב()   

 .אלהבוצא ו מכניות וכימערכות אלקטר וויר,א   

 .נדרשות אם ופתיות,ותקאפיון ביקורות שוטפות ו תדירות )ג(   

 .מספר טלפון ליצירת קשרת שמות יצרן/ ספק ורבונה, למבים בנמותקה יוד ומערכותל צמפרט טכני ותעודות אחריות ש )ד(  

 ה.מילייפקסומספר  וןרבות מספר טלפתוח לוהפינים של הבניין, המערכות ות המתכנשימת צור ה()   

 טיחות ת בחשמל ותקשורת, מערכויטרית, נטלציה סשל אינסות בלבד תפמשו( למערכות הAS MADEות )דתכניות ע )ו(   

 ש הדירה האמור ה על רוכתב ולפיכה בהנחים ר יצרף למסמכים האמוריהמוכ מבנה ובפיתוח.ת במכניורואלקט רכותמעו   

 ונה( מיד עם מינויה.מרות )הראשונה שתהדיו הקבועה של בעלי יגות הזמנית אם לנצאות למסור   

 

 

 

 

 , יראו החברה לעיל 10.3רט בסעיף מפומור כגירי המוחו ותקה של המערכחזול לידיו התוכניות והוראות תבלק אשוןהררוכש סרב ה (1)  

 תפעל  חב' ניהול )באם או/בות נציגות הבית וש/ים אחרים לרלרוכ זמן רה תהא רשאית למוסרם בכלכן. החב ה לעשותתחובדה בעמכ      

 בבניין(.      
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 ואזהרות תת כלליוהערו – נספח ב' 

 ולדירהנה הערות כלליות למב 

 

 .לדירהלמבנה ו הנכונים פותותוסת בוצעו שינויים, התאמו נו בצו מכר דירות(,לשוסי )כסיהב טרהמפ פסבטו .1

  .תקן הישראליוה נות התכנון והבניהלפי דרישות תקיהיו כות כל המוצרים והמלא .2

 אנטנות קנימית: 799 י"ת, ישראלי תקן לפי, בההחו שידורי לקליטת לאנטנות תקןייותקן מ בבניין 2010.-ע"שת( 3' מס' )תק לאנטנות תקןימ .3

 (.א"אק) אליתנדיווידואי ליטהקל תנטנוא ומיתקני( מ"אק) משותפת לקליטה

 שבכל יחהמבט אחר רהסד קיים אם החובה שידורי תלקליט לאנטנות ןיתקמ התקנת ברה מחובתלפטור את הח תרשאי ומיתהוועדה המק

 .תשלום בלא חובה שידורי לקלוט ניתן יההי דירה

 
 םטומירת מרתף, ששטחי התקרה האם מעל תקממוקמי ןניישל הב חניהן ו/או שטחי מסעה/ידוע לו ששטחי גינוו וסבר להושיר הה מצונהק .4

י כדי לגרום לשינו ה, שיש בהןלכגון א פעולות ערכות ו/אות מו בנייה ו/או התקנה ו/אסשתילה ו/או הרי לותאו להיפגע עקב פעוהינזק ו/ל ליםעלו

 . באיטום המרתף או כדומהניקוז ו/או פגיעה  נויון שייה, כגבמרכיל מצב התקרה עב

או חלקה  כולה רמטעם המוכר. החציה "י מהנדס האינסטלצשייקבע עם יקובמוז וניקפרטית תהינה שוחות ביוב שבחצר ה ודע לכךמנה הקו .5

כן גוע באיטום המרתף ולפ ד שלאלהקפי ההקונל ו/או אחר. עיט ס"מ טוף ו/או פרלי 30נימלי יילוי המעומק המרתף חניה. ל מנמצאת מע

מחיה ת צאך לא רק, אי שתיל, לרבות ורכאמרטית ר הפ)אם יש( אשר עוברות בחצ המשותפותמערכות בים תיקונ מתחייב הקונה לאפשר

 .חרקים ת קינוןלמניע ופתיתק ניים וביצוע ריסוסחודר םבעלת שורשי

מים, מערכות  עבריתכן מיוכניות המכר. כמו כן ם בהכרח מסומנים בתאינו'(, חון וכטות בירת נושאים, קירומערכת שלד הבנין )עמודים, ק .6

י קונה, כהודע ל מת.וקדמ בדיקה'(, מחייב , וכוהוי )הריסה, פתיחשינלכן כל ומחיצות.  ת, קירותפורצ קרות,' בתחשמל, תקשורת, גז וכו ב,ביו

ן יבנירכות השל כלל האלמנטים של מעמהמסומן בתכניות,  ונהאו בשמסומן כנה, שוים ובמיקום שונאנכית ו/או אופקית, בגבהים  תועבר

 רתהז, שוחות ביוב, מנניקו תצנרת ביוב, צנר מל,נרת מים, צנרת חשצד כגון: עות ותעלו נרת,מערכות שאינן משותפות, צפות ושל המשות

חים ציבוריים, שטחים משותפים ובשט, בפרטיתבחניה  רות,חצהמחסנים, ו רה,טלפון, תקשורת וכדומה, בדי ,וי חשמלרור, קומ.א. ואוו

רת רה אחיקרה קלה ו/או סגבת ערכות כאמור יכוסוכניים. מהטים היועצלטת למצויין בתכניות, לפי החלמסומן/ ל מעבר כת הובתקרובקירות 

 .תן עוברול בהן הו גובה החלו/אוישנו את צורת 

)ברזל( מינרלים חמצנות תן הוכ ,ם""עיניי , גוון, גידים,בדלי מרקםת כגון: העיוות טבו תופעניתכ ם,בכפוף לתקניוי באבן טבעית, בריצוף וחיפו .7

 המקצוע. ללידרישות התקינה ולכבכפוף ל כלה החלוד מוידת בכתמים והמתבטא

פינות ום ע קיטיבוצ אלים לפורות ו/או שיקי בחיפוי. ש בתקנים הישראלייםרות מהנדת לא פחות( במידו)פוגצוף יעשו מרווחים וברי יבחיפו .8

 .)גרונגים(

 סגורות. תוחות אופ זותבארי לים,טים ריחות חריפים או רעיים הפולים חומרתידירחסנים איסור חמור לאחסן במ חל .9

 לקונה.רה הדירה נמס או מי מטעמו בטרם הקונה בודות בדירה ע"יע ויבוצעלא  .10

ר ו כאמולכלים אל המינימליים רשות ובמרווחי הגישההנדידות וע במגפה לללועלת החזקה, קב לאחרים סניטריים ע"י הקונה להחלפת כ .11

 אלו.ידות מאחראית לחריגה מיה ש כי, החברה לא תהספק יודגת ניע. למ3 חלק 1205קני תברואה( ובת"י ת למתאו"ת )הורהלב

ם כלל הבניין. רתי, המשוורוראורת נצ ורות ומעברי, קיכול שיהיו תקרות מונמכות םיי הדייררכשו ע"שי ימים(,שקי )ככל במחסנים .12

 .ים בלבדד למחסנונפר תףשוהמ מהרכושהחשמל למחסנים תעשה  הזנת 

ך לא א ור הפרעהליצנים החלל ועלולים מקטי ,זור תליית כביסהבא האוויר באם יותקנו' מיזוג יחם והחמי המיםשל דוד  מםמיקו  .13

 בוע במפרט.קות מן הפח

( Aה על )לתע להם לאדות עיבוי שרמת הרעש שיעשה שימוש רק ביחיה, הקונ יר ע"יוהאו וגמערכות מיז קנובאם יסופקו ויות .14

dB60 , המתקן/ים.   לפי רגלי  ולמי רעידות תחתן ב, וכהיחידה ממוקמתבו  מקוםב חם אויר ליטתמ' ממפוח פ 1.5במרחק של

 .קוסטיקהות יועץ האנחיה

 תמנאת על הדירה לרשות הקונה וז הראשונות מעת העמדתים ש השנת בשלוולפח וףן, באופן תכמוגה הדגיש כי יש לאוורר המרחבלחשוב  .15

 .וי המרחב המוגןשות הבטון שמהם עקירטן האדמה והנמצא בצץ(, המופק מבים )חגרגטבא אלהימצאדון אשר עלול ידי גז רלסלק שר

עבר בעתות חרום לצורך ממה ם בקוהדיירי כלל אתי אשר ישמש צונ, ימוקם חלון/ דלת חילוץ חיןה בבנייבכל קומת מהדירות באחיתכן ו .16

ום יאפשר את חירבפתח זה, וכי בעת בע סורג קבוע א ייקכי לון/ דלת החילוץ, מתחייב ממוקם חלתה רכש ואה ר בדירומילוט. הקונה, אש

 וץ.חילר בדירה אל חלון/ דלת הבהמע
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ת, גינוים פרטיים, כגון: נה ואשר יעברו בשטחבמבירים לל הדיכאת  ותאחרות המשרתות שוחות ביוב או צנרת או מערכ י יתכנוקונה, כהודע ל .17

 י ויועצי הפרויקט.י החלטת מתכננו עפ"יקבעפרטיות, מספרן ומיקומן  ומרפסות מחסנים, ,ותחני

כלל יכים לי, השרתן פתחי ביקווכ ות )מים, ביוב, ניקוז וכד'(רברות צנעותכן וו החניה, ין אאו המחסדירה, ה תך לתקרוקירות ובסמ צפה,בר .18

  כך.תמע מהמש טיפול לפי העניין, על כלתחזוקה ולצורך  השגילאפשר  מחויבמשותפים. הקונה ין, ומהווים חלקים בניה

ם ועל חשבון שטח המגרש, בהתא שמו במגר'( ימוק, ביוב וכדגז ונות )חשמל, בזק, טל"כ,שחות של מערכות הושוגומחות( עירוניים פילרים ) .19

 ת.ויוי הרששרו ע"ושיא וחתכניות הפיתל

 ומית לתכנון ובניהנה, הועדה המקל במבלפעות הגז שנבחרה ע"י המוכר ישור חבראבנון וכתה על פי לאספקת גז מרכזי יהיה י גז/מיקום צובר .20

 .שרד העבודהומ

 זה.יצוף עות ברילשק וםעלולים לגר בת"המרוצפים באריחי "אבן משתל הכי נסיעפילו דרמעברים וא ים,ברכבים כבדים על שבילה ענסי .21

ת מקומות החניה לי לגרוע מכמוכל מבוה, כנון ו/או אישור הרשויותלצרכי התבהתאם  םמקוקט ומיפר מקומות החניה בפרוייתכנו שינויים במס .22

 ה בממכר.לולהכ

 .יה תת קרקעייםנמרתפי חפ"מ(, לפחמימני )גגז כניסה לרכבים המונעים בהאסורה  .23

 ף/ים.ים במרתפתשום או מבשטחים פרטיי )גפ"מ(, בגז פחמימניהמופעל קן כל מתלאחסן  ו/און חמור להתקי סורבנוסף חל אי .24

כנון, לאילוצי התאם בהתשום וחלוקה סופיים, יינויים בתהליך רוש יים וייתכנו סטיותדים, אינם סופהצמו לקיםולות המגרש, הפיתוח, והחגב .25

 הרשויות. דרישותלביצוע וה

ירה כבר אפשר בחמהט י המפרעיף ו/או סעיפים מסעיפהתקדמה הבניה כך שסכש ם הרוחוזה עהימת חתבמידה וטרם פק למען הסר ס .26

ו/או זכות שה תהיה כל טענה ו/או דרי אל דעתו ולרוכש ליקואפשרויות בהתאם לשחר מתוך אחת הלן יבהקב הושלם, לא תתאפשר בחירה.

 בעקבות בחירת הקבלן. ו החלפהבחירה א

  תגברנה [, 8.12.2016 - 10ב מחיר למשתכן מהדורה ]מפרט מחיי 1ספח ג'ת נהוראומפרט להאות ורסתירה בין השל במקרה
 דין.וראות הנספח, בכפוף לכל ה
 

 פרט לעילמלבין ה וראות"()להלן:"הה כרזו/או המ הקוגנטיות הדין הוראותוזה ו/או הח סתירה בין הוראות במקרה שלכן,  כמו-
  תגברנה ההוראות.

 
_  ___________________ 
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  זיכויים לאותטב –' גנספח 

 

 יםיויכת זטבלאו ריכוז

 
 
 יוחדותערות מה

  08.12.2016  - 10מחיר למשתכן מהדורה  ,הבינוי והשיכון שרדבמפרט המחייב של מם נדרשירק האלו הינם אך ו ריכוז זיכויים .1

 כוללים מע"מ.  להלן ביםוהנקהמחירים  .2
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 : אמקר

 . יחידה -יח'

  בע.ר מרומט -ר"מ

  מטר אורך.  -מ"א

 ודה. בע ר+מר שחוחומר לבן+ חו -קומפלט

 יט אחד בודד. פר -ריטפ

 

 

 ר בגין זיכוי בלבדחימ - הרחצ נושא: ארונות מטבח,
 

עיף ס
במפרט 

 המכר
 יאורת

 חומר/
 עבודה

 יח'
זיכוי מחיר 

 יח' בש"חל
 כ"סה כמות

3.3.1 
ון, לין/עותתח כולל ארון) טבחהמ לכלל ארונותזיכוי 

(, ברז מטבח, חיפוי מטבחמטבח, עבודה, כיור  שטחמ
 .רט המכרור שבמפיאהת ילפ

  --- 1,000 מ"א קומפלט

3.3.3 
י פור אינטגרלי(, לכי . כוללכלליר רחצה חדצה )בן רחארו

 התיאור שבמפרט המכר.
 600 --- --- --- לטקומפ

 
 
 דבלי במחיר בגין זיכו -םקבועות שרברבות ואביזרי שא:ונ
 

 

יף סע
 פרטבמ

 כרהמ
 תיאור

 חומר/
 בודהע

 יח'
מחיר זיכוי 

  ש"חליח' ב
 "כסה כמות

   200 טפרי טומפלק .)כיור, אמבטיה ומקלחת( למיםסוללת  3.6
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 הערות:
 זיכוי פריט+ התקנה. םל המחירים כולליכ  .1

 כויים/חיוביםזי ןבגימחיר  -תקשורתא: חשמל/ נוש
 

סעיף 
ט במפר

 מכרה
 תיאור

 מר/חו
 ודהבע

 'יח
' יחר למחי

 בש"ח 
 "כסה כמות

3.7 
 

   72 יטפר מפלטקו כויזי –ה ר/ תקרנקודת מאור קי

3.7 
 

   125 טריפ פלטקומ זיכוי –בית תקע מאור 

3.7 
 

   75 יטרפ קומפלט טלפון דת נקו

 
 

 :שורתהחשמל/תק לטבלאותות הער
 ר.(, במפרט המכ5ה )טבל 3.7ליות לאחר סעיף כל תערו.ראה ה1
 .ים לזיכויים לפני ביצועמתייחס שמל/תקשורתח ןומחירה מחיר .2
 

 

 
 
 

  ____________   ____________   ____________ 
 מוכרהחתימת                    תאריך         קונהמת החתי    


