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 058561085 ח.פ. מבע" אחים פרץפרץ בוני הנגב 
 
 

 18.04.2021ון: עדכיך תאר

 שבעבאר  – שכונת הפארק שם האתר:

  
 גן ,חדרים 4 מס' חדרים:

  
 *B,B*,F,F*,U,U :דגםדירות מ

  
 קרקע :מס' קומה

  
 2,3,17,18,32,33,47,48,62,63,87,96,107,118 :)זמני( דירה מס'

  
  C/1,C1/2,D1/3,D/4,D1/5,G1/7,F1/8,F/9,G/10 :'מס בניין/מדגם  בניין

  
 151  :מגרש מס'
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 .(1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 .(2.1-2.2זכות שהקונה רוכש )והרקע ל הקבע  :2ף יסע              
 ניה.חהדירה בבניין, מחסן ומיקום  : 3סעיף               

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

 (.6.1-6.8ואופן חישובם ) ,אופן בלעדיה  בהדיר את  המשמשים  לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 (.ב-)א ת קבילותסטיו  :7סעיף               

 תכנן הבנייה.ריכל מפרטי אד  :8 ףיעס              
 פרטי מהנדס אחראי לתכנון השלד.  :9סעיף               

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

 
 .(1.1-1.6הבניין, הקומות ויעודה של כל קומה ) אורית  :1יף עס               

 .(2.1-2.19) רמוהג הבניין חומרי  :2סעיף                
 אור הדירה, חומרי הגמר ואביזרים.ית  :3סעיף                

 גובה הדירה.           :3.1סעיף 
 הצמודים לה.  טחיםשה ור( רשימת חדרים וגימורים בדי2)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 ףיסע        
 (.3.6.1-3.6.8ואביזרי אינסטלציה נוספים ) ,ברזים( מתקני תברואה )כלים, ,(4)טבלה   :3.6סעיף         

 .(3.7.1-3.7.11מתקני חשמל ותקשורת ) ,(5)טבלה   :3.7יף עס        
 (.4.1-4.9ירור/חימום בדירה )מתקני ק  :4סעיף 

 .(5.1-5.3במחסן ) ובטיחות בדירה, בוי אשסידורי כי  :5 ףסעי
 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

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

 .מערכות משותפות  :7יף עס
 (.7.1.1-.7.1.3מערכות גז )  :7.1סעיף   
 (.7.2.1-7.2.5)וי אש בסידורים לכי  :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. תתיבו  :7.6סעיף   
 מתקנים ומערכות משותפות נוספות.  :7.7סעיף   

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

 (.9.1.1-9.1.13אור הרכוש המשותף )ית  :9.1סעיף   
 (9.2.1-9.2.12חלקים שאין להוציאם מהרכוש המשותף )  :9.2סעיף   
 ם ופרטים(.רישו)תף ובית מש  :9.3סעיף   
 שיעורו של החלק ברכוש המשותף הצמוד לדירה.  :9.4סעיף   
 הבית.  הולני רבדב החלטות סדרי קבלת : 9.5סעיף   
 שיעור השתתפות בהוצאות הבית המשותף, ובשרותים המחייבים בקשר אליו.  :9.6 סעיף  
 החלקים המוצאים מהרכוש המשותף.  :9.7סעיף   

 
 נספחים

 
 ו לקונה ולנציגות הבית המשותף.נוספים שיועבר מכיםסמ 'אנספח 

 .זהרותואהערות כלליות  נספח ב'
 .ייםוות זיכאנספח ג'   טבל
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  גן - חדרים 4,  __ מס' חדרים:/מדגםדירה  באר שבע -שכונת הפארק ר:שם האת

 __ דירה מס':  

 קרקע :מס' קומה  

 __ מס':מחסן   

 __ :מס' חניה  

 __ :'מס בניין/מדגם  ייןנב  

 151 מגרש מס':  
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – דלפי חוק המכר )דירות(, התשל"

 2015-ה"עשהת , ותיקון2008  –יקון התשס"ח )ת

 ים שונים(יזיכוובים ובעניין חי

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן       510865058ח.פ. מס'  בע"מ. אחים פרץי הנגב ונב ץרפ:  ןבי הנספח לחוז  

                                            ת.ז      לבין:    

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.
 

   : יקבע ע"י הרשות המקומית בהמשך.' בית ומס רחובבע  שאר ב: ישוב .1   

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

 .605-0225284: םוקמבהחלה  יתכנהת 1.2   

 

 : רשות מקרקעי ישראל.קרקעכויות בעל הז .2  

 : חכירה.הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 אל.ישר ירקעק: רשות משם המחכיר 2.1    

  : תחילת תקופת החכירה   תקופת החכירה: 2.2    

 

 (ה""הדיר הלן)ל :____בבנין מס'  ____,בקומה מס'  ____,דירה מס'  .3 

 

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

, מחסן דירתי וחצר (דיוראה מחדר יצי) רחבה מרוצפתמרפסת שירות, לי )אמבטיה(, חדר רחצה הורים )מקלחת(, ה כלרחצ רחד ,פרוזדור

 .(חצרהמגישה )
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   שטח הדירה .5 

 :י כללים אלהפושב לוהמח ,ר_ מ"__ :הוא הריהד חטש  

 קירות החוץ של הדירה.ם של נייחיצוהם היהעוברים על פנ השטח הכלוא בתוך המצולע הנוצר על ידי הקווים א()    

  –לעניין זה      

 משותף  טחש יןנה לביב ,משהשת הדירה לבין מרפסבות בין רלה, ל ה לבין מה שמחוצהקיר המפריד בין הדיר –" קיר חוץ" (1)     

 דירה או תוכנית אחרת. ה לביןבקומה או בינ    

 במרכזו של קיר החוץ;המצולע האמור  יעבור קו תראח הרין דיבכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה ל    

 י.ופיהחת א פני הקיר יכללויפוי אבן חעם  ריבלא גימור; בק פני הקיר –" פניו החיצוניים של קיר חוץ" (2)     

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

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

 ת.ורגהמדלך מה להעוו ח יצורף למפלס  שממנהשט    

 –"ל ת(, התשגרוו ואתר, תנאיי)בקשה להואם לנדרש בתקנות התכנון והבניה ם תהשטחים שגובה ללו רקשטח ייכשוב הבחי (ד)    

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

  הדירה. טחבשל כלו נואיש, ו'ב בחלק 9.4 : ראה סעיףדירהלמוד צהשיעורו של החלק ברכוש המשותף  (ה)    

 

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

 אין. :(1)שטחמש בפסת שרמ 1.6   

 חניה: 6.2   

  ,____: 'מס הורמקיה נח -   

 : ___,'סורה מלא מקחניה  -   

 ;מדת(המוצ עם סימון מקום החניה ההחני י)יש לצרף תכנית שטח     

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

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.4   

 ן.יא: טחשבדירה ד למוצמגג  6.5    

 לרבות צמדתוהמ רחצה כנית)ראה ת ___ מ"ר: (4) לרבות שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר'(; טחבשה ירדת לדמוצמ רצח .66    

 ר'(;מרוצפות ואח בה/ותחם ורילשבי

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

 הדירה(. פתס רצממפל הכמוניה תור תההמסתכן ומפלס רצפת )יכנית המכר. תוב ומןכמס :סהמסתור כבי    

     

 ם:חישטחישובי הל רותהע     

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

 הגובלים  הדירה קירות לשניים החיצו יהםל המרפסת ועל פנהבנויים ש מעקיםאו ה חוץות הים של קיריחיצונים על פניהם ההעובר    

 סת.במרפ    

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

 על  עלהשפי דיבה כש יש להוהן מחוצה  הקרקע תחוםהן ב כלשהיית פיז וף לבנייהפת ובכלמיקומה בבניין יחסית לשושנת הרוחו    

 .משהמרפסת לש פתשיח    

 

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד ן בתוספת שטח הקירות; כאשר קיר וא בין קירות המחסכלה השטח הוא ,ל מחסןו שחשט .2   

 ואו.במליכלל שטח הקיר יתף שטח משוובל בחסן גהמ קיר יר; כאשרקהב של רק השטח שמתחת למחצית הרוח אחרת ייכלל    

 

 ס"מ;  20  מתחת לקירות החוץ בעוביח תיאורטי שט תבתוספ מרתףץ של ההחו תוקירין כלוא ב, הוא השטח הל מרתףשטחו ש .3    

 ף רתיר המר קכאש של הקיר; בהרוח ייכלל רק השטח שמתחת למחציתריד בינו לבין חלק של דירה אחרת כאשר קיר המרתף מפ    

 .ובמלוא ח הקירשט ייכללשטח משותף גובל ב    

 

 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%יה בשיעור של עד יטתר סוה; תפקבהי התומכיםות רקיה שטח, את לכול חצרל ה ששטח .4   

 לבין השטח למעשה.    
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 סטיות קבילות: .7  

 ה:יה ממפרט זכסטי אותן ראולא יקבילות ו תסטיו המפורטות להלן הןהסטיות    

  שטחה של חצר תותר סטייה גדולה  ןילעני םואולשה; טח למעשהין וב 6-ו 5 פורט בסעיפיםשטח כמבין  2%של עד שיעור ה בסטיי )א(    

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 לא אור זה ובתנאי שאי התאמה מתי אויה ו/סטיבו כחשה לא יישלמע תוסטיות במידות המצוינות בתוכניות המכר ובין המיד     

 לעיל. 6-, ו5 םעיפיסבטים מפורצר(, החשטח  עטים )למה ושטחים אחרח הדירמשט 2% לו עלעי    

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

 .(ותארונ ,תשרברבוועות בק ,תריסים דלתות,, חלונות, אריחים קרי: ריםאביז)   

   

 )ורה ברוכיס( ן בע"מכה דא. (:"לריכהאד"להלן ") יתרלה הבקשה שם עורך .8

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 
 

 )יוסף כהן( הן בע"מא.ד כ   "(:המהנדס)להלן " דן השלכנוי לתשם האחרא .9

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :ל"אדו 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.

 

 ו אתבבניין, בתנאי שלא ישנ וחלקים אחרים חרותאות דיר פנימית של חלוקההמוכר רשאי להכניס שינויים ב    * 

 .תףוהמשוש ברכ שטחים או הבניין חזית   

 .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  ילשראיהקן תה י דרישותפליו יה ותמלאככל המוצרים וה * 

     

 

 תיאור הבניין .1

 

ים קומת מרתף משותפת במגרש אחד והכוללהנמצאים  (1-11ם ייני)בנ ייניםנב 11 בנין מגורים רב משפחתי אחד מתוך  1.1  

  .(2,3,4 נייניםמתחת לב )למעטים תחת הבניינ

    שלבים לפי החלטת החברה. הבניינים ירשמו כבית משותף אחד רב אגפי. יל או בבבמק ונם יבהבנייני                         

 

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

 דירות למגורים;  F,1F: 11 םגמד 8,9 ניםיבבניים; למגורדירות  G,1G: 9 מדגם 7,10 ניםבבניי

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(ותבניין דירבכל 

 

 דרים שנועדו למגורים,מערכת ח או חדר -רה"יד", רמנא ות"גדר"ה 1ף יסע 4719 - דהתשל" (דירות)ק מכר חו לפי  )*( 

 או לכל צורך אחר. לעסק,     
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 ומהק כלעודה של ניין וייבמות בפירוט הקו – 1טבלה מס'  1.3 

 

 

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

 כינוי או תיאור
 קומה

מתחת/מעל  ותקומ

 הכניסה למפלס קומת

 (ד)ין ניבל תבעהקו

ות רדי מספר

 קומהב
 הערות סוג השימוש

 קומת מרתף
 

1- --- 

 אות,חניות, מיסעות, מעברים, מבו כללי:

דר חמים ו אגרמ ת,חדרי מדרגו ,תמעליו

כניות לפי קנים ומערכות טתמ משאבות,

 דרישת המתכננים והרשויות.

 

 ות שונות הממוקמותכערומיתכן 

ים כמום סי/ייןגם בנ בבניין ישרתו

 מוכיםים ס/ייןבבנ ימוקמו או/ו

 הבניין. וישרתו 

מיקומם הסופי של המתקנים 

יקבע ות שונבקומות הוהמערכות 

 .םהחלטת המתכננילפי 

 

 

 יןיבנכל , בC ,1C מדגם 1,2 םיינינב

 כינוי או תיאור
 קומה

חת/מעל קומות מת

 היסכנמפלס קומת הל

 ()דהקובעת לבניין 

מספר דירות 

 קומהב
 תהערו שימושה סוג

 3 קרקע נייןלב ניסהקומת הכ

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

רכות ים ומעתקנ, מותדר מדרגת, חמעלי

 ויות.והרש םיכננמתה רישתדטכניות לפי 

כניסה לבניין גם מתוך  1 לבניין

  .המרתף

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  .מתחם(את כלל הדיירים ב

 תחניו ,חניות :ילהכל בפיתוח

 ,ברים, מע, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,(רים)צוב זמערכת ג

 שפה טמונה ומחזוראצירת אל

 י העניין(.)לבניין/ים לפ

 1-3 מגוריםקומות 
3 

 ומה(ל ק)בכ

דר ה קומתית, מעליות, חואמבמגורים, 

רכות טכניות לפי ומע םמתקני, רגותדמ

 ות.דרישת המתכננים והרשוי

--- 

 2 4 םגוריקומת מ

חדר יות, ה קומתית, מעלואמבים, ורמג

פי יות לת טכנוכרומע קניםת, מדרגותמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 מגורים עליונה מתקו
 1 5 ז(פנטהאו)

מעלית, חדר  מבואה קומתית,, ריםמגו

לפי ות ינות טכמערכו םיתקנ, מדרגותמ

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 וןעליגג 
 --- --- )ראשי(

ם מתקנייות, ות סולאררכמע, רגותר מדדח

לפי  יות(,פרט /תופשותות )מירכות טכנומע

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 ריםלמגו

 סך הכל קומות 
 7 1ניין בב

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

 6 2 בבניין
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 יןינב בכל, D ,1D גםדמ 3,4,5נים יינב

 אורכינוי או תי
 מהוק

 ת/מעלחקומות מת

 הכניסה ס קומתלפלמ

 )ד(לבניין הקובעת 

מספר דירות 

 מהבקו
 הערות סוג השימוש

 3 עקרק כניסה לבנייןת הקומ

 לובי(,) (, מבואת כניסהרות גןם )דימגורי

, מתקנים ומערכות חדר מדרגות ,תימעל

 ת.ויווהרשהמתכננים  דרישתטכניות לפי 

ם ג בנייןכניסה ל( 5)בנין  1Dין נילב

 .ףתמתוך המר

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

ישרת  ,6,11 מס' יניםהנמצא בבני

  חם(.את כלל הדיירים במת

 חניות ,חניות :ליהכל חויתבפ

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,מערכת גז )צוברים(

 ורשפה טמונה ומחזאצירת אל

 ין(.עניפי הין/ים לניבל)

 1-3 ת מגוריםמווק
3 

 (מה)בכל קו

, חדר תית, מעלימבואה קומתמגורים, 

י לפ ותני, מתקנים ומערכות טכמדרגות

 והרשויות. ישת המתכנניםדר

--- 

 2 4 וריםגמ מתקו

ת, חדר מבואה קומתית, מעלימגורים, 

יות לפי , מתקנים ומערכות טכנמדרגות

 .תשויוים והרדרישת המתכננ

--- 

 הונם עליוריגת מקומ
 1 5 )פנטהאוז(

חדר בואה קומתית, מעלית, מ מגורים,

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 הרשויות.ם ונניתכהמת דריש

--- 

 ןגג עליו
 --- --- ראשי()

מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים ר חד

יות(, לפי ומערכות טכניות )משותפות/ פרט

 .תויהרשודרישת המתכננים ו

--- 

 ומות ל קהכ ךס
 --- --- --- 6 ריםגומל

 הכל קומות  ךס
 6 3 בבניין

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

 7 5 בבניין

  

 

 

 

 

 

 

  יןיבכל בנ, H ,1H םגדמ 6,11 יםנבניי 

 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /מתחת קומות

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

רות יד פרסמ

 הבקומ
 תוהער ימושהשג וס

 1 קרקע יןה לבניסיקומת הכנ

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

 דון דייריםעומ ,מעלית, חדר מדרגות

 מערכותו נים, מתק(ניםיביניכל ה)משותף ל

 יות.ת המתכננים והרשוטכניות לפי דריש

 .גם מתוך המרתף ןכניסה לבניי

 –דון ע)מום חדר לרווחת הדיירי

ישרת את כלל  זה, םיניבניבצא הנמ

  הדיירים במתחם(.

 חניות ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,רים(בות גז )צרכמע

 טמונה ומחזורה שפירת אצאל

 .)לבניין/ים לפי העניין(

 1-4 קומות מגורים
2 

 )בכל קומה(

ר ת, חדקומתית, מעלי הואמבים, ורמג

פי ל ותינטכת וכמערנים וקת, מתוגמדר

 .ותויוהרש דרישת המתכננים

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 5 )פנטהאוז(

 רמעלית, חדמבואה קומתית, מגורים, 

כניות לפי טומערכות  , מתקניםגותמדר

 תכננים והרשויות.דרישת המ

--- 
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 כינוי או תיאור
 קומה

מעל /מתחת קומות

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

רות יד פרסמ

 הבקומ
 תוהער ימושהשג וס

 גג עליון
 --- --- י(אש)ר

ת סולאריות, מתקנים וכרעמרגות, חדר מד

לפי  (,ותיטפר /תותפות )משוית טכנומערכו

 ות.וירשרישת המתכננים והד

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 למגורים

 סך הכל קומות 
 י(.ראשעליון )הלל הגג הכין הקומות לא נינבמ 7 יןניבב

  

  יןיבכל בנ, G ,1G מדגם 7,10 ניםייבנ 

 יאורכינוי או ת
 קומה

ת/מעל חמתת קומו

 ניסהלס קומת הכלמפ

 (ד)ן לבניי תעהקוב

 רותידר מספ

 בקומה
 ותהער סוג השימוש

 2 קרקע קומת הכניסה לבניין

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

 םי, מתקנן, מחסדר מדרגותח ת,לימע

דרישת המתכננים ומערכות טכניות לפי 

 והרשויות.

ם מתוך ין גלבנינוספת כניסה יש 

  .תףהמר

 –דון )מועחדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 ס'מ םינייהנמצא בבנ

  את כלל הדיירים במתחם(.

 חניות ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,ברים, מעותעסמי ,ועיםנאופ

 םימתקנ ,ברים(מערכת גז )צו

 טמונה ומחזורה שפאצירת אל

 )לבניין/ים לפי העניין(.

 1-3 יםמות מגורוק
2 

 בכל קומה()

ת, חדר מבואה קומתית, מעלי, םמגורי

י לפ יותטכנכות ם ומערקניתמ ,ותמדרג

 המתכננים והרשויות. דרישת

--- 

 הקומת מגורים עליונ
 1 4 )פנטהאוז(

 , מעלית, חדרקומתיתמבואה  ,ריםמגו

טכניות לפי ים ומערכות תקנ, ממדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

אריות, מתקנים מערכות סול ,חדר מדרגות

לפי (, יותפרטות/ )משותפות יכנת טומערכו

 .שת המתכננים והרשויותדרי

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 5 ריםוגמל

 ומות כל קה ךס
 ליון )הראשי(.עהלא נכלל הגג  הקומות ייןבמנ 6 בבניין

 

 

  יןיבכל בנ, F ,1F םמדג 8,9 בניינים

 תיאור וכינוי א
 קומה

חת/מעל ת מתוקומ

 למפלס קומת הכניסה

 ()דלבניין  ובעתקה

 ותדיר פרמס

 הבקומ
 הערות סוג השימוש

 2 רקעק יסה לבנייןכנה קומת

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

ים , מתקנ, מחסןותדר מדרגמעלית, ח

רכות טכניות לפי דרישת המתכננים ומע

 והרשויות.

ניין גם מתוך בלנוספת ה יסנכיש 

 .תףרהמ

 – )מועדוןחדר לרווחת הדיירים 

ישרת , 6,11 ס'מ יםינבבניצא מהנ

  את כלל הדיירים במתחם(.

 חניות ,חניות :ליהכל בפיתוח

 ,, מעברים, מיסעותאופנועים

 םמתקני ,ם(מערכת גז )צוברי

 ומחזורמונה שפה טת איראצל

 .ין(העני יין/ים לפבני)ל

 1-4 יםמגור קומות
2 

 ה(קומ )בכל

ת, חדר מבואה קומתית, מעלימגורים, 

 יפל יותטכנ ותם ומערכימתקנ ,מדרגות

 והרשויות.נים נכשת המתדרי

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 5 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר ם, מגורי

לפי  יותות טכנרכמע, מתקנים ורגותמד
--- 
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 תיאור וכינוי א
 קומה

חת/מעל ת מתוקומ

 למפלס קומת הכניסה

 ()דלבניין  ובעתקה

 ותדיר פרמס

 הבקומ
 הערות סוג השימוש

 .שויותרההמתכננים ודרישת 

 ליוןגג ע
 --- --- )ראשי(

רגות, מערכות סולאריות, מתקנים מד חדר

י לפ (,יותפרט )משותפות/ כניותומערכות ט

 .ם והרשויותכנניתמרישת הד

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 6 למגורים

 סך הכל קומות 
 הראשי(.)ון ג העליהגל ת לא נכלהקומו במניין 7 בבניין

  :והבהרות תוהער

 ן והבניה תכנוות התקנב התגדרן ]כהילבני זו מהכניסות היא הכניסה הקובעתיש לציין אין, ילבני אחת כניסהמ תרויש שיקרה במ (א)

  יתר([.לה ה)בקש  

 מתן שרות  רפשלא או מם,מיקו תשנוואף לם קנים או ייעודוסיף או לבטל מתם להינהמתכנ או הנחיות התלפי שיקול דע תהחברה זכאי (ב)

א כש להרו יותוזכ אך נותתקומ אלוארונות ו/או גומחות בהם מערכות  חדרים ו/אואת הקצ לרבות ,כיםוסמם בניגם למ באמצעותם

 .תפגענה

 ת למקובה יטהאו בש/' וא', ב'.. וכוביניים, : קרקע, להשתנות כגון יוהקומות בפועל עש ומינלי. כינוינמפרט הינו ות במומס' הקוי כינ (ג)

 .'ו. וכ..0,1,2ן כגו מעליותהבחב'   

 

 )ראשיים( יםות משותפמדרג חדרי 1.4  

 ד למפלס הגג. ע)באם קיים( ו ףתרמת מקולס ממפ: מקורה דר מדרגותחכל  ןיואפ ;1 בניין לות בכמספר חדרי המדרג    

 : אין. ספיםונחדרי מדרגות    

 ת; תחנו 7 :1,5,6,8,9,11ם נינייבב :תחנות לכל מעליתר הפמס; 1: יןבני לכת במספר המעליויש;  :יותמעל 1.5  

 תחנות. 6 :2,3,4,7,10בבניינים 

 : אין.*()מנגנון פיקוד שבת .6 :ייןבנ בכל ל מעליתכל םיסעמספר נו   

 .אין מר:שו דתעמ 1.6  

 ו/או  יןיהבנ ירידי ותגינצ ו תקבע ע"יפעלת, שהפיקוד שבתנון גנת ממעלית בעלונה בכי הכומובהר  –"מעלית שבת"   )*(                      

 .1969-"טכתש ןיז' בחוק  המקרקע 59בהתאם לסעיף  חב' הניהול        

 

 :בניין(כל )ב הבניין ועבודות גמרמרי חו .2

 .תועשת ו/או משולבו מתו/א רגילה: שיטת הבניה; לפי תכנית מהנדס השלד ניין:הב דשל         2.1

 ; השלד סמהנד י: לפי חישובעובי .םעשים/טרומיין מאלמנטים מתומזויו/או בטון  ויןזמון בט ר:מוח: ת קומת קרקערתקו פהרצ          2.2

  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  י:אקוסט דבידו .1045 מס' לישרא תקן לפי :תרמיבידוד                  

   .החלקה תהישראלי למניעתקן ות התאם לדרישבהה לקהח ם יהיה נגדין המגוריריצוף בני  

  .1045מס'  ישראלי לפי תקן :תרמיוד ביד ;השלד סדני מהבולפי חיש עובי: .: בטון מזויןחומר :תיתקרה קומתה ורצפ         2.3

  .1חלק  1004קן ישראלי מס' י תפל טי:אקוס בידוד   

  .לדשה דסמהנ חישובי לפי עובי:. ן,מבטושים נטים מתועלמא און, : בטון מזויחומר ין:גגות הבני          2.4

  .1045' מס ישראלן יקתלפי  :בידוד תרמי .לפי הנחיות היועץ ואיטום: ניקוז עיפושי   

 בדופן פנימית של קיר  מתועש, לבאם מכלו .רגילה שילובשת במתוע קירות חוץ: 2.5

 .1045מס'  אליריש ןקי תלפ :ימרבידוד תהמהנדס. ן תכנו: לפי ביוע . איק תאו בלו בלוקי בטון, החוץ ובצד הפונה לדירות,

 ראלי.מכון התקנים היש לק" שירו קן ת ותבעלי " וים יהינצבעי תקרות וקירות פ :בשיטה                 

 :ת חוץקירו גימור 2.6

 יה.נבתנאים בהיתר הפי הכל לקרמיקה. הת מאוגח דו/או חיפוי קשי. תיתאבן מלאכוו/או  טבעיתאבן : עיקרי ציפוי,/חיפוי 2.6.1 

 ; היהבנ רתלפי התנאים בהי משולב עם חיפויים אחרים כבות(ש 2): טיח ץחו חטי 2.6.2 

 עם הרשות המקומית. פויים בתאוםיוחלוקת הצ גוון ,לשנות סוג: האדריכל יהיה רשאי רי אחפויח 2.6.3 

  לפי משולב, אוו/או בלוק תאי /וון לוקי בטב אוו/ן יזומ : בטוןחומר: דירותקירות הפרדה בין ה 2.7

 . 1חלק 1004י ת" פיל דרש עהנ יקוסטאהוהיועץ ובכל מקרה יעניקו את שיעור הבידוד לד הש סמהנד נחיותה  

 .דריכל: בטון ו/או בלוק ו/או משולב, גובה לפי תכנון האבהוגו רחומ: שיש( ל)ככ תמרפסובין קיר הפרדה  
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 י:אשר גותמדרחדר  2.8

 רגותדמ, הבידוד האקוסטי לחדרי הלפי חישובי המהנדס :עובימשולב.  או יבנואו  מזוין ן: בטוחומר: טפתמע רותיק 2.8.1 

 דין. ת כלהוראול פי ע עוציבעלית המו

קן תתו " בעל, ע אקריליפולים+ צבחיפוי בשי בצבע אקרילי עד תקרה גימור, שכבות(,  2) טיח :חומר: יםנות פריגימור ק 2.8.2 

 ן התקנים.מכו מטעםירוק" 

  ם.ינהתק ןוירוק" מטעם מכ בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחרחומ :מור תקרהיג. רהתק: לגובה דע  

גרניט פורצלן או טראצו צמנט לבן בהתאם לדרישות או  סורהמאבן ניהיו  ן המגוריםמדרגות בניי: דסטיםפוו גותמדר 2.8.3 

ל כהה, גד החלקכנ םסיספמחו ופסים םרגות והפודסטיהמד אורךתואמים ל יםוליפת שים הרלבנטיים, ובעלוהתקנ

 . 2279בהתאם לת"י 

 .1142"י בהתאם לת, אחז יד(ת מ)לרבולב ושמ ווי אבנ וכת אתמ: מאחז יד /מעקה 2.8.4 

   באמצעות חדר המדרגות.: ראשי() עליה לגג 2.8.5 

 : תופרוזדורים לדירו תקומתימבואה )לובי(  2.9

, לןצרופוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט קשיח, ד יפויו בחים יהינת פורר קיגימו: רחומ: מבואה קומתית ניםרות פר קימויג 

 ן ירוק"(  עד לתקרה.תקעל תו בלי )"ע אקריוצב חייבוצע ט וי הקשיחעל החיפות, מהדלת ופישקמ גובהד לע

 בוצע לא י תכרה של תקרה מונממק)ב (תקן ירוק"תו על )"במלבין סינטטי צבע  : טיח +חומר: גימור תקרה 

 .ןלצרואבן נסורה או גרניט פ: ריצוףל תקרה זו(. מע טיח               

 , בעל "תו תקן נטטי דוגמת פוליסידיטיח צבוע בצבע ס :קירותור גימ :(1,5,6,11 ייניםף לבנמרת)בם זדורירופ 

 קן ירוק" תו תטי , בעל "טסינ בצבע ועח צב: טיגימור תקרה '(.וכו חשמל, מיםות רונ, אלמעט גומחותקנים. )מכון התירוק" מטעם  

 או  ןטראצו או פורצל וא קרמיקה : אריחיצפהמור ריגל. אדריכן הנותכלפי לב ואו משרת משנה ו/התקנים ו/או תק ןומכ מטעם 

 .משולב 

  :בכל בניין ראשית מבואה )לובי( כניסה 2.10

החיפוי  לוף דלת הכניסה, מעקשה מות עד לגובח, לפרצלן(ניט פורמיקה )רגיל או גרקאו  אבן נסורה: רחומ: םימור קירות פניג

  .וק"(קן ירו תת עלילי )"ברבע אקוצע טיח וצהקשיח יב

 או תקרה דקורטיבית. ו/או תקרת משנהיסיד י דוגמת פולטמלבין סינטצבע  +: טיח מרוח: תקרהור גימ

אלי רש, והעומדים בתקן הימ"ר 0.64-ת מפחי לא בודד אריחח שטוגרניט פורצלן  גמסו אריחים אוש( )שירה אבן נסוחומר: : ףצורי

 .הלמניעת החלק

, בחזית 816קנות התכנון ובניה ות"י לפי ת םמיניוית אלוחז תוו בעלויהייין סה לבנת הכניד דלקע ליהקרת ומוקמו בקמואר יתיבות ד

 ית.המקומ ה לפי דרישת הרשותיר יהיצוב המספ, עוארומ מספר בניין חיצוני הבניין יותקן

 .ד(לביצוני בח)צד  בתנורצבוע : פח ות למערכותנוארואה קומתית. ו מב: כמירותרים לדווזדרפ

 ט גומחות, ארונות חשמל, מים וכו'(. דוגמת פוליסיד )למע וע בצבע סינטטיבצ תקרה טיחקורות ו ם:למחסנירים וזדורפ

 בלבד(. ייצוננור )צד חתב בועצח פ ארונות למערכות:

: רהר תקגימו. ניםהתק  וןמכמטעם  רוק"יל "תו תקן סינטטי , בעלבין מבצבוע בטון : חניה ירותגימור ק :הרמקו חניה מרות געבוד 2.11

   ם מכון התקנים."תו תקן ירוק" מטע ללבין סינטטי, בעמבבוע ון צ: בטחומר

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

 .6.1.3עיף פיתוח ס תו: ראה עבודלא מקורהנית חיצו חניה רגימו 

  :תףשושימוש מלרים דח 2.12

 .(כל שיהיו)ככניים ים טחדר/ 

מל, ארונות חש ת,מחוגו )למעטמכון התקנים. מלבין סינטטי דוגמת פוליסיד, בעל "תו תקן ירוק" מטעם  ע: טיח + צבקירות גימור 

 ר מויג ,.שולבו מאו/ נהתקרת משאו ו/ במלבין סינטטי ו/או טיח צבוע נטטין סימלביצבוע ב טבעיבטון  :תקרהגימור . (מים וכו' 

 או משולב.רצלן ואו פטראצו  או הקקרמי ריחיאו אמוחלק בטון  :פהצר 

 

  :הערות

 תקנים.ירוק" מטעם מכון ה תקן , בעל "תוע בבצ ועבצ בבטון או פנים יחבט צביעת קירות/תקרה יעשו . 1

   .חלקהעת הלמני 2792 ליהישרא ןקות התהתאם לדרישיהיה נגד החלקה ב המשותפים( ובשטחים ירות)בד בנייןב צוףיר. 2
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 חזיר ומ קוםנטראיטת על ידי מערכת בעלת פתיחה הנשל וזיגוג( אלומיניוםב במכלול המבואה )ולשמ: יש, ןבנייכל לת כניסה לד 2.13

 .(3.7.8עיף ל אינטרקום )ראה סל, כושמן

 רדלמילוט מח(, הר הבנית והיתרשויוות הישרד יפל ם מזוגגויניומאלאו  כתעפ"י תכנית )מת .ש: ייןינוספת לבנ, היציאניסה/ לת כד   

 קומת הקרקע.בדרומי  מדרגות

 י אש.וכיב אישורחות ובי החלטת יועץ הבטיפת, לגירה ידניו סש אבא שן, סגירה אוטומטיתדלתות חדר מדרגות: דלתות אש/ ע       2.14

 .כלדריהא תכנוןי לפות, כמר וחומ ,רואית :שותףוש ממלשים נות חדרידלתות וחלו .חפ תודלת ים טכניים:/חדרת תודל  

   אין.  :תימדלתות לובי קו 2.15

 .יש :יםותפמש וחלקים חדרים ,םכנייים ט/חדר ות,חני ם,, מבואות קומתייגותמדר , לובי, חדרןלבנייבכניסה , תאורה 2.16

   המתוך הדיר חצןגות ולר המדרדה בחקבועלה לית שבת לתאור נגנוןקומה, ומהדלקת אור בכל  ןצו לחין המגורים יהיבבני               

  .להדלקת  אור בחדר המדרגות               

  ל.כדריאהן נותכלפי וני בלבד(  בגוון צהחי ור )בחלקםבתנוע צב פח מכופף ים: חומר:ארונות חשמל, גז ומ 2.17

 או , ןסכל מחרד לה נפנת מונין התקפחילואו ל ד,פרנ נים למונהסל המחשמל של כחיבור הזנות הח :םדירתייה במחסנים ורתא    2.18

 .בחירת המוכר והחלטתו עפ"ימשויך המחסן רתי אליו ילמונה הד

 של הבניין/ים לפי  שותףהרכוש המ לששמל כת החמערה מהזנ : יש.משותפות תכניורומת אלקטרכולמעה ולתאורחיבור חשמל    2.19

 בניין/ים  וישרתו גם ייןנבבו/או ימוקמו  םים סמוכי/יין מו בבנך ימוקאין, הבניתו שרי ותפות אשרשכות מו מערתכנ)י החלטת החברה  

 השונות(. , בכפוף לאישור הרשויותסמוכים

 

 י(פרטי זיהו –רק א' פור בבנוסף לאמה )דירר התיאו .3

 

 ירה*:דהבה גו 3.1 

 .(הבניהו נוןהתכ נותתקב )כאמורמ'  2.50-פחות מ אל: תחתית התקרה דעמפני הריצוף  הדירהבה וג   

 מ'; 2.05 -מ ת: לא פחווזדוררפוות דרי שרגובה ח  

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

 מ'; 2.05 -לא פחות מ: (הנרכשורה )באם מק ניהה ח*גוב  

 

 ימלינהמי בשטחרה דיה מקרה גובה . בכלרות משנהכות מקומיות ותקמנות, המערכות, בליט רות,עט תחת קומל: רההע* 

 המינימלי הקבוע על פי דין.א יפחת מן הגובה לה על פי התקנות רי חלקי דיהקבוע לגב  

 

 תה.ם אומשיהמשאו טחים המוצמדים לה שבה ובדיר וריםמם וגידרירשימת ח – 2מס'  טבלה 3.2 

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

 (1)תוירר קחומ תיאור

 (2)תתקרות ורוקיגמר 
 (4)ויריחי חיפות אומיד

 מ(")בס

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

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

 ותהער

 היסנכ
 .ךשוט בהערות בהמפר ראה אין (3)ה אר (2)ראה  (1) בטוןבטון, בלוקי  נפרד( לא )מתחם

 חדר דיור 
 א נפרד(למתחם )

 .משךהה פרוט בהערות באר אין (3)ראה  (2)ה רא (1) ןוקי בטובל ,ןוטב

 מטבח 
 )מתחם לא נפרד(

 (1) בטון, בלוקי בטון

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

. חתוןת רוןח אמשט מעל "מס 60-כ
 .()באם קיים ר חלוןאזו למעט

 רות בהמשך.ראה פרוט בהע
 --- (4)ה אר תחתוןון ארח ל משטי מעוחיפ

 פינת אוכל
 א נפרד(למתחם )

 .משךהה פרוט בהערות באר אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ןוקי בטובל ,ןוטב

 .ראה פרוט בהערות בהמשך אין (3)ראה  (2)ה אר (1) בטוןוקי לבבטון,  ורפרוזד

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

 הורים רחצה חדר
 (לחת)מק

 (1) בטון בטון, בלוקי

 לתהדקוף שמה ובלגקירות וי פחי ןיא (3)ראה  (2)ראה 
לי בעל יר+ צבע אק ומעל טיח ות.לפח

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

 --- (4) ראה חיפוי קרמיקה

 .ערות בהמשךט בהה פרואר ןיא (3)ראה  (2)ראה  (1) וקי בטוןבל ון,טב נהשי חדר

 ד"ממ
 בטון מזוין 
 "אלפי הוראות הג

 .משךהערות בהרוט בראה פ אין (3)ה רא ארט הג"מפ ילפ
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 (1)תוירר קחומ תיאור

 (2)תתקרות ורוקיגמר 
 (4)ויריחי חיפות אומיד

 מ(")בס

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

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

 ותהער

 כלליצה רח חדר
 טיה(ב)אמ

 (1) בטון, בלוקי בטון

הדלת וף משקלגובה קירות חיפוי  אין (3)ראה  (2)ראה 
 צבע אקרילי בעל+  חיל טומעפחות. ל

 .יםהתקנמכון  םמטע קן ירוק""תו ת
 --- (4)ה רא י קרמיקהפוחי בהמשך.  תראה פרוט בהערו 

 .רות בהמשךעהב טרוראה פ אין (3) ראה (2)ה רא (1) י בטוןבלוק בטון, תירוש תספמר

 .2.6וני ראה סעיף י/ציפוי קיר חיצפוחי אין (3)ראה  2.6יף סע ראה (1) בטון, בלוקי בטון רחבה מרוצפת
 שך.מהת בוערבהט רוגם פה רא

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

 (1) וקי בטון, בלבטון תי דיר סןחמ
ות צבע רמור קייגטיח. 

ימור תקרה סיד קרילי. גא
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן

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

 נההקות ירבחל
 

 בלה:טלרות והבה רותעה

  הפנים עטפתן שמנית להאכככל שיהיו  -למחצהעשים מתו /מתועשיםות ירק פנים שלן פודב) בלוק תאיבטון/בלוקי בטון/ :ותחומר קיר (1)

 דודבי .1045 "יבתלרבות ית וונטלעמידה בתקינה הרלאו בלוק תאי. הכל בכפוף  של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס

ו בנייבחדרי רחצה  בלוקי גבס.תאי/ י בטון לוקב ן/בלוקי בטו /ןובטית(: יהיו מ: נימנים )חלוקה פם(. קירות הפמגורי ניינישל ב תרמי

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

ה מתועשת או טץ יבוצעו בשיות החוקירם בא ף.העור קודת פונחיה פיל בממ"ד .יםונטישות התקנים הרלוריוד : טיחגמר קירות (2) 

 מלוחות גבס. יעשו רות אלוקי שלם פת הפניעטמש ןתכמתועשת למחצה, י

 שראלי. רוק" מטעם מכון התקנים היכל צבעי התקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן י לבן. :גווןלי. ע אקריבצצביעה ב  

 ן.לב גוון: מה.דוומר או ח סידליפו תמדוגטי טסיניד סב צביעה . ח: טימר תקרותג

 .אקריליע צבחיפוי(:  אלום ל)בתחרחצה  יגמר קירות בחדר

 , R-9להחלקה תנגדות ת הגדריות וברלוונטה ודרישות התקינה והחקיקה החלקה,דות להתנג 7922ישות ת"י רדסוג א'. העומד ב: ריצוף (3) 

  שאחת חותפלים גוונאות/וגמד 3 -וף ריצושל סדרות  4מבין  ירהלבח ל מידת אריח יוצגו לקונהכלרצלן. ט פוגרניאריחים מסוג   

  םרירש לחדה מהנדתויה פחניעת ההחלקה לא תהס"מ. דרגת מ 33/33 ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60במידות רלי. ניט -היר בוון בגא הי מהן  

  . רוצפתמ בהורחשירות , מרפסת בכל הדירה למעט חדרי רחצהאלו.   

  ק(הספ תוהצהר רשואיי לאספקה )עפ"יתן אינו נ  מס" 45/45 במידות ףולריצ במידה ואריח  

 לן:כמפורט לה יפמידות אריח חלופת או וסרה נסד ונהלקם יהיה חייב להציע אול  ות אלואריח במידגת צמהיה פטור יה רכומה

   :היא להחלטת המוכר(ין החלופות )הבחירה ב  

 מ."ס 60/60, ס"מ 33/33 חים:ריהאידות בנוסף למ  לופיותבמידות חאריח   א.

 של ריצוף תסדרו 5 ות,הפח לכל ,, המוכר יציג לקונהאריחל מידת לכ כלומרוף, צהמיועד לרייח אר תידל מלכ  ףוריצ לשת ספנוסדרה   ב.  

  ;רליניטיר ון בהגוב ד מהםלפחות אח גורים, בדירות מבשימוש   חיםם לדוגמאות/גוונים נפוצים ושכייהתואמונים וות/גדוגמא 3-ו       

 הנת התקירישודוהתנגדות להחלקה,  2279ד בדרישות ת"י ומהע ס"מ, 33/33 -כ ותידבמ. ג א'וס :ותשרסת ומרפ צהבחדרי רחצוף רי -

 ורצלן. לכל מידת, גרניט פטרצו, שישוג חים מסי, ארR-11וברצפת תא מקלחת R-10 לקה חדות להרגת התנגדבוהחקיקה הרלוונטיות ו

דרגת מניעת ההחלקה  ניטרלי. -בהיר  וןן היא בגוהמאחת ש ותלפחוונים ג/ותגמאדו 3 -וף ריצו ת שלסדרו 4ין לבחירה מב ונהו לקגציו אריח

  .על ידהשיבחר הספק,  שתציג החברה אודוגמא/גוון/מידה, מ תשה מאחהרוכש תע תבחירלחדרים אלו.  דרש נהחותה מהיה פלא ת

וון שאחת מהן היא בגחות פלת מאוגוד 3 -וצוף יר לשות סדר 4מבין  רהחילב ס"מ, 33/33 -כידות מב. סוג א' :ה מרוצפתבברחריצוף  -

וכש תעשה רבחירת ה ף חשוף לגשם.ונה פחותה לריציאשקה רגת ההחלניקוז, ובד צירת שיפועייל בגודלםהמתאימים ניטרלי.  -בהיר 

 .(םלישיפורך באין צו ,שיחי קץ מחופה בחיפויר החוקם המות שב)במקו ידה. יבחר עלפק, שסה ג החברה אוממבחר שתצי

 במידותניטרלי.  –בגוון בהיר ת מהן היא שאח ת/גווניםדוגמאו 3ות לפחין מב ת הרוכש. לבחיר-סוג א'. קרמיקה  :חצהר ריחד יוחיפ (4) 

  על ידה. חריבספק, שהו שתציג החברה אמידה, ון/גו/חת מדוגמאהרוכש תעשה מא ס"מ. בחירת 30/60,ס"מ  25/33

צבע  קרה טיח+לת ועדוי ר עד גובה קו משקוף הדלת. מעל החיפמהמחי יוניה ללא שונקה תירבחל דותבמירמיקה בקרות )חיפוי קי  

ס"מ ללא כל  33/33 ,"מס 20/50 תהמידות דומות למפרט וכן במידות נוספו יחיםרה רשאי להציע איהסכמת הקונה המוכר יהב .ילי(אקר

לגמר הקירות. הקירות, הרצפות  ה זההקימרקוחיפוי י טסוקא ודדיל בכולובנית מ גירהצע סלויה תבולצנרת ג .רהדימחיר הבי שינו

 מוכים.יים למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סטנת התקנים הרלווושהוראות כל דין ולפי דרי אטמו לפים יובירטזורים זים באוהנק
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וונים שאחת ות/גדוגמא 3 תוין לפחמב הירחב מ,"ס 20/20 -כ אוו/"מ, ס 10/20 -ת כבמידוא', ג סו –יקה מקרחיפוי קירות : מטבחבוי חיפ  

ס"מ לפחות לכל אורך  60בגובה    ., שיבחר על ידהקפבחר שתציג החברה או הסממעשה הרוכש תבחירת  רלי.ניט – מהן היא בגוון בהיר

 יופשל החי וןילעהף הס ובק יבוור וסבתנה ריחוות תואם מאחיפוי קיר BI ביחידת נותון.  כאשר התנור איתח רוןדה )מעל אמשטח העבו

 צבע אקרילי.  +ירות: טיח קבוי ול החיפף(. מעמ' מעל הריצו 1.50ועד הרצפה )גובה קרמי ה

 דדבוהאריח הח שט. קבלן/זםהי או טראצו לפי בחירת צלןגרניט פור ריצוף ס"מ, 33/33 -במידות כסוג א'. ש(: כר)ככל שנ במחסן ףוריצ (5) 

 .ר מ" 0.20 -עד כ

 

  :תרוהע 

 האפשרות לבחור  תינתן ד ולאפק אחר של סק ממבחפק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורעת סנילמ –ש/דייר כוהר תריחב 

 ם, גם מאלו שנבחרו ע"י החברה.ינמספקים שו שונים מוצרים 

מת וגדכ יונב ואמת חוסמוכית זכעם  מיניום משולבמעקה אלו ה(נייתר הבהב לא נקבע אחרת ת )באםפסוהמרמעקות וב עיצ – מעקה

 ם"."מעקים ומסעדי 1142יות ת"י י הנחפלו תהחזי

 .ס"מ 2 -עד כ וכיםמסחללים בין ל ת,ורומרפסת ש י רחצה, ממ"דרדה, חסה לדירבכני – לסיםי מפרשהפ 

 .כלרידהא ןנוכתלפי  ,(רוחבגובה/ ס"מ 20עד קנות )בתר ותה המבגו )מדרגה( עד מונמך/גבהומ ףיתכן ס ג,ג/ביציאה למרפסות שמש 

 בלה.גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בט  - תפוי קירויח 

 ברה.הח לפיו/או  ס"מ, 60 -יש פינות קמורות שאורכם פחות מ םאב ,PVCניום או ימוצעו פינות מפרופיל אלובי –בחיפוי  ופיל פינותרפ

 טבעי, ן היא חומראבשה ןויא בחשבהבל שי... ,(2ק חל 5566י ת"וך תמ) -תף/פרטי(בשטח המשוו קנל שיותכ)כאריחי אבן טבעית  

אריחים המשמשים במערכת ה גוון הלוחות או ,בנוסף נאמר בתקן זה... .םגוון ומרק דים והבדלייג מים,עלולים להיות בו ניש

 .וקהחזת תוטרלמ םמריהנשריחים האאו  לבין הלוחות ים שברצפהיחארת או הווחשוני בגוון בין הל יהיהכך ן, ולפיזמה משתנה עם הרצפה 

 הריצוף בדירה. גברה ע""י החרקה עאו הב/יטוש ולמניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ל - ההברקש/טויל 

  וא/ו פלדה אוו/ ( עץ ו/או בטוןכרהמ ניתימון בתוכתבחר החברה להתקין, ומבלי שהדבר יחייב בסו ככל) – קורה/ות ,רגולהפ 

 משולב,  

 ערכותות למ, ארונן מטבחבשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארו עטלמ ,תס"מ לפחו 7 הבוגב ףוריצר ה( מחומים)פנל –שיפולים  

 ות )גרונג(.נים, ללא קיטום פילטכניים. חיפוי ושיפום ירואזו 

  .חותפל ממ" 3 לש ת(גון אריחים )פוע מרווח ביוציבנדרש  ,הבאבן טבעית וקרמיקיצוף לר ניםות התקלפי דריש – מרווחים )פוגות( 

 .לפחותמ מ" 1ראצו ף טויצרל 

 

 זה  או במסמך אחר רכבטבלה, במפרט מ ךבפועל רק באם צויין כ ונל יותקת לעיבהערויחסות יש התי)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ות:ארונ 3.3

 

 ,של הכיורטוחה ש הנקאים להתמתה חתפ וךתי, חיורשבת לכתוים, מגירות, מדפ ל דלתות,יכלו הארון :וןארון מטבח תחת  3.3.1 

 ם. יח כלידמת חשמל להצתה(, הכנה לדוונקלבישול  נקודת גזח, פת לל:)כו הכנה לכיריים מובנות

  .MDFאו ויץ'( דו)סנ ון עץ מעובדר. שאר חלקי האץ דיקטעמ ץ'(, וגב הארון יהיהוויסנדץ מעובד )גוף הארון והמדפים יהיו מע                    

  מעל   ס"מ לפחות 90 -כ הה יהיהעבוד ל משטחיון שסף על ס"מ לפחות. גובה  60-כת הדלתות, יהיה זיח ללו, כ וןהאר מקוע  

  .   ארוןל תחתית היבות שטר וי עמיד למים למניעתחיפוב ס"מ 10-כ בתחתית הארון הגבהה )סוקל( בגובה של. צפהרהסף            

 עומקו. ו ולכלות לכל גובהלפח "מס 60ברוחב ת וריגמ תדיחל יכלורון יאה           

                    5. לבחירת הרוכש מתוך קהיימפורפוי חיצוני: יצ מתכת. ידיות:פינה".  ת"פתרונוקנו יות הארוןל ש פינהות הביחיד

 וגמר מי ינפ יציפוה. ברחה יידל ע ר/ויבחק/ים שספאו הי החברה ו/ע"ו טרלי( שיוצגהיר ניבד ות )מהם אחד לבן ואחלפחים גוונ

 ;ה הערה בהמשךאר :אורך הארון* מידות(1)בגוון לבן. ו/או מלמין  קהיימפור: מדפים                   

 

    ספח ג'ראה נ חיר לזיכוי בעד ארון המטבח התחתון:מ  
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 בןמא ס"מ 2-מת וא פחל יבבעו הדעבוטח ונה משהקירת לבח : תיאור:ולכל אורכו וןבח תחתטמ משטח עבודה מעל ארון

וליים ש עם(, לפי העניין  1,2 )חלקים 4440"י ת תודרישל העונהרך(, שווה עסר או פולימרית )כדוגמת אבן קיטבעית או 

 יותקן קנט טחיקף המשבה ור.של כי הוחהמשטח יותאם להתקנה שט פם.היק ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל 2בהבלטה של 

כל שטח כית המוד בחזעם עיב י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאר נההקור )כוי המ"בע עקי ויבודע ופןשא מוגבה וןעלי

 יכוי בגין אי ביצוע זה(. ז . לא יינתןהמשטח כולל אף מים בכל היקף שרהנד

  ון,תחתלק בח חלפי ארון המטמידות: 

 3וכר תציג בפני הקונה המרה/בחב .ידו לו ע/רחביים ש/קהספאו וכר ו/המי ע"ו מאות שיוצגמגוון  דוגוך ונה מתקה לבחירת גוון:  

  דבקה ולא לוח בודד אחד(.הביהיו אבן קיסר /ש. לוחות השי(יר ניטרליהבם אלו יהיה )אחד מגווני פחות גוונים ל   

   

 .איןון: עלי ארון מטבח 3.3.2 

 במקרה זה לא   .וןטבח עלירון מאמ"א  2 -מ"א ארון מטבח תחתון ב 1ר יהיה רשאי להמיר עד וכהמ :מעלהו חדרים 4.5ות בדיר  

 ינתי.יון פלעיותר ארון מטבח   

 המטבח התחתון. ןי ארון המטבח העליון יהיה בהתאם לארווציפומבנה   

 ד לכל אורכו.ף אחס"מ לפחות. הארון יכלול לפחות מד 30ו ועומקס"מ לפחות  75גובהו של הארון העליון   

  

 

   יכיור שולחנ הכולל ו מונחא תלויעץ סנדוויץ' או טרספה, העשוי תחתון  וןרא י(,)כלל צהחר דרחב(: ןי)ציים רחות אונאר 3.3.3 

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

 לפי החלטת  ון:וג ון.ארצרן הילפי  למיןמו א/ו הקיירמופ :יימפנציפוי . קהייפורמיצוני: פוי חיצ     

 החברה.     

    ה נספח ג'אר הרחצה: ארוןד י בעמחיר לזיכו

 

              :הערות

רך אוב םפעמיי  בתמחוש שקיימת ר )פינה ככליקרך האורך. המדידה לאו מטר 05.מטבח  תחתוןארון  ךורא מדידת  (1)

יכללו באורך  הארונות שולבים בתוךמה)למעט מקרר(  בכיו"ים וירכי ור,תנ דיח,מלים המיועד . חללים(הארון

   זה. רואיה מתישבו כסטיחי המטבח, לא ארונות רךאומידות ב 5% -טיות עד כס .נותהארו

 חבת המטב ארונוגבובקיר שכן ית בון כיבחשהקונה לקחת  וע עצמי, עלציוב חבעבור ארונות המט במקרה של זיכוי (2)

 פשר גישה לפתח/ים אלו לצורך תחזוקה.אלשותפים. יש מ םטן/ילקול גישהח/י תפ מיםייק

 ון הינם להחלטת הקונה.ון תחתרים באנוכו' מוב רהתקנה של מדיח, תנוך תכנון הארון לצור           (3)

 קומותמב ,ומדפיםדלתות  תולרב ,ותולמבש המטבח וןרא לספק את כרהמו על ,ינםקתלה אשל הקונה החליט -

מים וניקוז למדיח תחת של  ים )ללא חללים( ולרבות ההכנות הנדרשותנבליים המוהחשמ ליםהכקנת תלה ודשיוע

 וכש.רהאת  החברה תנחהמועד שבפי הלוח זמנים שהחברה תקבע ו ותו עלעל בחיר חובאחריות הקונה לדו ר.הכיו

 

 ביסה:ת כקנים לתליייתמ 3.4

 יסה.בת הכיתלי למתקן ישירה ישהתהיה גר ממנו שאיר חוץ בק פתח

של מינימלי  ךכביסה פלסטיק, באורי חבל 5כולל גלגלות,  ניצבים ים(ממתכת )מגולוונ מוטות 2: )קטנה( כביסה תמיתקן לתליי 

 .סה"כ טרמ 8 -ת מופח באורך של לא חבלי כביסה ללכו מס" 120של ינימלי מבאורך או מתקן מתרומם  ,ס"מ 160 

 תכת ן ממתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקל קן שווה ערךתמ) חצרך ברעווה קן שתמתקן ויר שן: אפשירות הגדל 

  5ות חפל ולכללקיר. המתקן י עיה יציב ומקובמבנה. המתקן יההזיתות נצפה בח ונ, במקום מוצנע ושאינהמגולוונת על קיר המב 

 ה.ם למתיחיוניתנ UV תקרינים לדי, עמםיותייו איכבלים יהחהס"מ.  160 של נימאלימי סה באורךכבי חבלי 

 5100ן ישראלי ד העומד בתקעמי : מחומרתיאור: )ככל שמתוכנן( ור כביסהתסמ 

ית פריטי הפרעה לתלי רצהיווזה עלולה ל במקרה ם יחידת העיבוי של המזגן/ים,גיותקן ה יתכן וסי: בחלל מסתור הכברההע

  .בחייפרט המכתוב במהמלא פחות ך א םיגדול היסכב 
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   )מידות בס"מ(  ותריסים בדירה תונוימת דלתות, חלשר – 3' סמלה טב 3.5 

ברים עבכל מקרה, מידות המהפתיחה.  ןכיווובה הפתיח גום, במידות הפתחים, בסו שינויים במיקום הפתחיתכנ: יההער 
 .משךבהות פוסנ תורגם הע ראה יה.הבנתכנון וה קנותדרש בתמהנות לא יפחת ושטח החלונ תובדלת החופשיים 

 

 תריסים חלונות  תדלתו ---

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 )גובה/ רוחב( 

עץ ) מרחו
מיניום/ אלו

 מתכת/ אחר(

סוג פתיחה )ציר 
נגרר/  /כע"כ(

 ר(אח

דת ומי תכמו
 הפתח 

 )גובה/ רוחב(

)עץ  מרוח
ניום/ אלומי

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
"כ/ כע/)ציר

 כיס/אחר(/ררנג

מידת ו ותמכ
 הפתח 

 (בוחר /בהוג)

 /ץער )חומ
יום/ ינמאלו

 (רמתכת/ אח
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
 /כ.ע.כ/נגרר

 ס/חשמלי/אחר(כי

 כניסה

1 

 ציר רגילה טחוןה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 דיורחדר 

1 

 ומ' מזוגגלא
 רינה,טיו

 ע.ככ. נגרר

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 'ומלא
 ימלשח גלילה

 יני ידיבוג ללוכ
 235/220-כ --- 235/220-כ

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ גגמזו אלומ'

1 

 גלילה ידני מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

חדר שינה 
 1הורים 

1 

 ילהציר רג עץ

1 

 .ע.כר כנגר ' מזוגגמואל

1 

 גלילה ידני 'אלומ 'ומלא

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

 ד "ממ
)משמש 
 כחדר 

 (2נה יש

1 
פלדה לפי 

 הג"א 
ציר )רגילה(. 

 חוץיחה פת

1 

 אלומ' מזוגג

לה או ציר רגי
 .ע.ככ

 תולפי הנחי
 הג"א

1 

 ומ'לא אלומ'
או  .ע.כר כנגר

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

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

ם נגררת/יה, יםסיורס דףה ,םזיג נגדדה , פלייםשת כנף אחת או
 הג"א.         נחיותלפי ה  .לכיס

--- --- 

 3ה נשי חדר

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 נגרר כ.ע.כ וגג' מזאלומ

1 

 ניה ידלגלי מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

ח. רחצה 
  הורים

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 גאלומ' מזוג
 ינטו

 )קיפ(

--- 

--- --- --- 

 --- 45/75-כ 70/210 -כ

ח. רחצה 
 כללי

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 גגאלומ' מזו

 נטוי
 +(פי)ק

 קבועחלק 
 וןתחת

--- 

--- --- --- 

 --- 35/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- כנימאוורור 

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

 מרפסת
 ותירש

1 

 הלירג ריצ עץ

--- 

--- --- 

1 

 כע.כ.נגרר  אלומ' מ'אלו

 155/85-כ --- 80/210 -כ

מחסן דירתי 
 דצמו

בדירות 
 דגםמ

 U*,U, F*,F 

1 
 פח

טת לחלפי ה
 החברה

 הילגרציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 75/220 -כ

 מחסן דירתי
 דצמו

בדירות 
 דגםמ
 B*,B 

1 
 פח

טת לחלפי ה
 החברה

 הילגרציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 75/200 -כ
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 :תוראחו טבלהל ערותה

 כישה(.רהסכם הלשצורף  ראחך סמבמ וא ר זהמכט רפבמ בטבלה, צויןבאם  קים בפועל ריק)ה

 חתיתי בתרהתקנת קנט פולימ ות למים ויכללודיעמינה הדלתות תהי ובפתיחה רגילה, 23קן ישראלי מס' ם לתאבהתת ודולבות דלת= עץ  דלת .א

סב , וי(טנפלת )תשמה פתיח=  פיקיחה, תפ גו= סרגילה ציר,  יוםניץ האלומיוע תהנחיו לפי סוג פרופיל:= אלומיניום, אלומ'  .ס"מ. 7גובה ת בלהד

 :יםתריס ,כיתנ= כנף בתנועה א הגיליוטינר, בקי (ה )כיסו לתוך גומח= כנף נגררת על כנף ו/אניגרר כ.ע.כ  ,תלשתפ+ מרגילה=  פ()דרייקינטוי 

= ילה לג .ברתמה מוגטיאל יםלבהש ןיי במגו אטם וללקצף כיאוריתן מולובמילוי פ, (ןיצרת החיו)בעובי לפי הנעשויים פח אלומיניום  יםשלבי התריס

  . דר דיור(חבמלית, לגלילה החש )גיבוי ידני אחד, ו חשמליא/ת רצועה ווצעבאמה, י מעלל כלפתריס נגל

 ות/תאים לסה"כ הדלתת ללית בדירההכמות הכד שובלב בטבלהשל אחד מחדרים  רבתיאויע כולות להופם יידרח שניים לפ, משותחלונותות/תדל .ב

 .ה לתפקוד מערכת מיזוג האווירכהכנ "מס 3עד רצפה ל מע בהותות פנים יוגולי דלתכן ושי .להבטב תוניוהמצ נותחלו

לוחות  משני םכביהמור, לפי דרישות התקן רגיל/בטיחותי( Double Glazingל )פוכ וףקזיגוג ש םניום עימאלומ ,ט ממ"ד(עמ)ל נותטרייו /ותונחל .ג

ו החלונות ורכיביהם יהיו בעלי ת. כנון(תלפי אחר או  ממ" 6 בעובי שלח אויר מרוו םעחות, לפ "ממ 4 יבועב)זיגוג  םהיבינמרווח אוויר  עם תזכוכי

י דית יותקנו על חלונוה. הנעילים, גלגלים, ידיות מובנות, מנגנוני פתיחה וירצ ,EPDM גומי גלי זיגוג, אטמירלם: סיים, ובכלרורים מקתקן ואביז

 לכל במסילות :רשתות .ורףהעי הנחיות פקוד פלפלדה, נף/ים ם מזוגג עם כומיניוסוג אלמ ןחלו יהיה דבממ" רן.היצ טעםמתקין מורשה מ

 .אחת רשת לכנף הכהכנ במסילה סףונ נתיב יותקן ,תונוהחל

תקן יו חלון, או יסרה בתרמרפסת שרות הסגולטבח באם פונה מם ובטרייסני בחדרים בחדר שרות, לקיר חיצוני מזוגגתאו דלת /ון ועדר חלהב .ד

 .י(פת כיסו)לרפות רפ מכניור ורוא

ג קבוע גון פתחים המשולבים בזיכתי ץ האלומיניום.יוע ו/או יכלתכנון האדר סוג פרופיל, גוון, עפ"י .עשויים אלומיניום ריסיםונות והתלמסגרות הח .ה

 .מסך ירותמחסום, ו/או קהמשמש כמעקה/

 יכל. האדר בחירתחלב"( עפ"י ה )"מומע ושקופה א יחותיתבטית זכוכן תותק ות(,ש חלוני)באם רחצה רי בחד .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה תכנוןלפי  ,תאו רפפות קבועו/ו לתמכני ו/או סבכה בד רו/או אוורובאמצעות חלון ( יעשה ככל שנרכש מחסן) ור המחסןראוו .ז

מערכות  ,(יתטלסקופ)פנורמית/ ההצצ ניתעי י נוסף,מון פניר בטחסג  5044ן ישראל ת לתקתואמ ,יתב בריחר ביטחון(דה ). דלת פלדלת כניסה .ח

מ"מ  1.25בעובי של גולוונת מ שקוף בניה מפלדהמ .העצור דלת ומספר דירמתחתון,  מברשת סף ,זטות"נעה ו"רוידית רים, מגן צילינדר, יצ

 כר.ת המוי בחירר. גמר לגוון לפבתנו או צביעה פוי וינילבחי לפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו

  בטחון/אש.דלתות  בקומת קרקע יתכן ויותקנויות רשות הכבאות, בכניסה לדירות חלפי הנ .ההחברבחירת גוון לפי   ניל,ו יפויצ ממ"ד תדל .ט

ה ערך בכל היבט ר שוומילוי אח בורד ו/אופלקסהדלת תהיה עשויה משתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי  ףנכ פנים: י דלתותכלולמ .י

 המתאים פוי חיצוני מתועשציצבע או פורמייקה או גמר הדלת.  סוג משקוףאם לצירים יותקנו בהת אחר.ם, ייקסטיקה, וזק, אקחו – תפקודי

אלי לתקן ישר בהתאםהיה לת יהד משקוף. צדדים לפחות 3-בהיקף כנף הדלת )קנט( מצופה ב .םימתכת משני הצדד דיותי , עםלעמידות במים

מקלחת  בחדרי אמבטיה / יהיה עמיד למים.  חר התקנתוף לא. המשקואטימה יפס כולללת לד מר תואםגבו עץ מרי את פוליהלבשו בעל 23ס' מ

)אחד ים לפחות גוונ 3וך ו מתמגוון דוגמאות שיוצגו ללבחירת הרוכש מתוך  גוון: הדלת. ףאור, מזוגג בכנ-צו /"תפוס פנוי" וצוהר ימנעול סיבובי דמו

 על ידה. חר/ושיבם יו הספק/אברה ו/די החיו על מהם לבן(, שיוצג

 נוסף,ב .קבוע סורג קבועין ל, אהדיירים בקומה( לאמור לשמש את כל )בחרום קומתי המוכרז כפתח חילוץ  בדירה ממ"ד ובפתחב -ץפתח חילו .יא

 .הן הפתיחוחה וכיהפתי ות סוגהחלון/תריס, לרבסוג  דות הפתח,נויים במיו שיבפתח שיוכרז ע"י הרשויות המוסמכות כפתח חילוץ יתכנ

 2 -ם כבוהידלת וריצוף הממ"ד גהסף חיצונית.  נגררת,/תחתמוגן הינה דלת פלדה אטומה, הנפ בכניסה למרחדלת  :פיקוד העורףשות דרי לפי .יב

 ,שונים וטריםלים בקתחי אוורור מעוגכן  פ+ זיגוג ולומיניום ון אלס הדירה. חלון פלדה כנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס. חלפמס"מ מעל 

 רוצתיפתח האוורור וליד  רע"ג הקי פיקוד העורף(,ת לפי הנחיו)סינון אויר  מערכת נתקהת לפרוק. תניםפלדה )פלנצ'(, וניאות יסקבד חסומים

 תקינתוהרי שסינון, מתקן הה ע"י החבר שבאם סופקדגש יו (.2010)תקנות הג"א מאי  ידות המערכת לפי מידות היצרן.מ הפרעה מקומית.

כך ע"י פיקוד לשהוסמכו  פת ע"י הגורמיםבדיקת תקינות ואטימות נוסיחייב  ע"י הרוכש,וקו ריפלכן וד העורף, פיק ע"יו ראושוקו דנבנתו והתק

יגבר הביצוע בפועל ל יצוע בפוער לבין הבהמכ בכל מקרה של סתירה בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט יכניעת ספק יודגש למ .העורף

 ף.העור ודיקת של פנוכת מעודהנחיוהתואם 

ם יראביז ורך בהתקנתהצב עק, "נטו"ות פתחים דאינן מבטאות מיות בס"מ, משוערובניה , הינן מידות 3מס'  הורטות בטבלהמפ המידות – מידות .יג

 מסך ותירינות/קטריונות/ות/ חלי דלתושל מלבנ ,ם למיניהםייילים היקפפרופפים ומשקוכגון: מלבנים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  משלימים 

  התכנון והבניה.   תבתקנוכנדרש לפתחים אלו  ממידות/שטח,לא יפחת  יםם המתקבליגודל הפתח מקרהבכל  .)לפי הענין(
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 מתקני תברואה וכלים סניטרים בדירה – 4טבלה מס'  3.6 

 זו( טבלההערות לאחר גם )ראה   
 

 קןמית
 מיקום

 יללכרחצה חדר  םר רחצה הוריחד חטבמ
 ת מרפס

 שירות
 אחר

 כיור מטבח
 לה(בודדת/כפו)
 

מידות 
 מ()בס"

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין  ₪זיכוי 

 כיור רחצה

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- שולב בארוןמ 40/50 -כ ---

 --- --- 3.3.3עיף ראה ס 'א --- סוג

 --- --- אין ראה --- ₪ י כוזי

 כיור לנטילת ידיים

ידות מ
 מ()בס"

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

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- --- ₪ כוי זי

וארגז  להאס
 )ב'(שטיפה

 

ידות מ
 )בס"מ(

 --- --- צרןדות הילפי מי יצרןלפי מידות ה ---

 --- --- א' 'א --- סוג

 --- --- אין יןא --- ₪ זיכוי 

 בט/ אמ

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- 
ן יכל ד הוראותפי ל

 שךראה בהמ
 170/70 -כ

 )אמבטיה(
--- --- 

 --- סוג
 עפריצוף משו
 ()מקלחת

 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ₪ זיכוי 

ם קרילמים  סוללה
מהקיר  ור,כיל יםחמ/

 משטחהאו מ

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

 --- --- א' א' א' סוג

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

סוללה לאמבטיה 
 ם וחמיםרילמים ק

 --- --- )ה(ללהוס --- --- דגם

 --- --- 'א --- --- וגס

 --- --- ראה נספח ג' --- --- ₪ כוי זי

 סוללה למקלחת
 יםלמים קרים וחמ

 --- דגם
אינטרפוץ דרך )-רב

 --- --- --- )ה( (3רך ד

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ג'ראה נספח  ---  ₪זיכוי 

 --- יש --- --- --- כונת כביסה ולניקוזממים  יבורח

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

סגירה  כולל תריס הגנה ומשקולת
 שמלוהזנת ח

 --- יש --- --- ---
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 קןמית
 מיקום

 יללכרחצה חדר  םר רחצה הוריחד חטבמ
 ת מרפס

 שירות
 אחר

 כלים מדיח לחיבורכנה ה

ההכנה משולבת בניקוז כיור )
 (חהמטב

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין רז ניל()ב קררם למק' מינ

 --- --- --- --- 1 כנה(ל )השוגז לבי תנקוד

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים דת גז לחימוםוקנ

 

 :ואחרות בלהטל ערותה

 .במסמך אחר שצורף להסכם הרכישה(זה או  ט מכר, במפרטבלהב צויןל רק באם בפועהקיים )

ה, טסגרניט/נירו רץ/קוורץסילי קוו /מחרסה, נולבחירת הק: ס"מ( 80/46ת ידובמ ס"מ או כפולה 40/60 תידובמ ודדת)ב בחר מטכיו (א)

 ת לפיתוצר מ.ס" 40/50 ותמידבחרס : כיור רחצה "י החברה.ספק, שיבחר ע/ןהיצר לפי (:כיור רחצה שולחני )אינטגרלי בהתקנה שטוחה

  החלטת החברה.

)מושב(  :יסוי אסלהכלפי החלטת החברה.  תוצרת. 1385עפ"י ת"י  ר(ליט 3/6לוק/חרס, דו כמותי )נובמו :פה טיז שארגת. ונחמ: אסלה   (ב)

  .נירוסטהבעל צירי  כבד טיסלפ

 יכהתמ ות ומיטתפינסטר. מילוי עץ בפוליאי ציפו עםעץ  לדיקפי, שומוגני, בעלת חיזוק המ"מ ה 3.5ובי עתהיה מחומר אקרילי ב ה:אמבטי

 .מ"מ לפחות מצופה אמאייל 2.5או לחילופין מפח בעובי  ווןמגל רזלב ילימפרופ

לניקוז  עם שיפועים 2279מר העומד בדרישות ת"י ראות כל דין, בגעל פי הנדרש בהו תומקלחת לא יפחת מהמידשטח משטח ה מקלחת:

 המשטח.

דות ברז העבודה או הכיור, מימשטח ר ישועל מקם מוא יוהו ל,ערבמ חפרדגם:  :בח. לקערת מטחסכם(כולל ) חמים/יםם קרמיסוללה ל )ג( 

ת"י ב ועומדתככל שישנה הארץ  אחת לפחות תוצרתכש סדרות 3מתוך  הרלבחי ס"מ. 20ולעומק ס"מ לפחות  25 -ה כבפיה בגותהיינה: 

 .ל ידהע בחר/ושיים /פקו/או הסצגו ע"י החברה/ קבלן שיו 1385

 דות , מיעבודה או הכיורהעל מישור משטח  ם ימוקמווה  פיה ערבלמ : דגם: פרחם(כמיל חסכול) חצהור/י רלכי, םקרים/חמיים סוללה למ )ד( 

ן קבל החברה/"י שיוצגו ע תוצרת הארץ כשאחת לפחות תוסדר 3לבחירה מתוך  חות,ס"מ לפ 15לעומק ס"מ לפחות ו 15ך רובאברז תהיינה: 

 .  השיבחר/ו על יד פק/יםהסו/או 

תית למיל' האמבטיה יר הכוללת יציאה תחקמים חמים וקרים מיקס מה תותקן סוללה :באמבטיה :מים(חסכולל )כ יםחמ/ם קריםלמילה סול )ה(

  לפחות ומזלף. ס"מ 60באורך  ילקה טלסקופי ומוביל אנכמתכוונן, מוט החור שרשורי, מתלה ניצ

 60כי באורך וט החלקה טלסקופי ומוביל אנ, מוונןמתכה מתלשורי, שר נורכולל צייקל נבציפוי כרום   ,(3) רךרב ד - הקירמדגם: : תלמקלח

 מ"מ.  15טר וראש מקלחת בקו ס"מ 30קיר באורך המבחירת הדייר, זרוע  זלף. לחילופין ולפימס"מ לפחות ו

 .דהל יחר/ו עשיבים ו/או הספק/ ןע"י החברה/קבל יוצגוש הארץ רתתוצ לפחות אחתכש סדרות 3חירה מתוך טיה/מקלחת, לבבסוללות האמ

עזרת ידית מים לחמים/קרים ב תקרמי דו כמותי)ויסו ל מיקסר בעל מנגנוןבציפוי כרום ניקל,דגם מערלת  למים חמים וקרים יהיו בסולכל ה-

 יכללו חסכמים.אחת(ו

 .ילנ יברזו, ביוביבור ל: חכוללת ז/י שטיפת אסלהארגכיורים ות נהתק )ו( 

 .: לבןתוגוון הקבוע )ז( 

  .והזנת חשמל ו שפכיםחיבור לקו דלוחין או : מים קריםוללתה ככביסנת כולמ חיבור כנתה ()ח 

 .לא אביזרי קצהלאחרת, צנרת נחושת בלבד באם לא נאמר : זהכנה לנק' ג )ט( 

 ירונית.שת העהרפקת מסוה הממפרטורבט : מיםמים קרים (י) 

 למניעת  ומדים בתקן ישראליעש קבועותלרכוש  לבחור אובחר החברה, באחריות הרוכש, ממ אינםאם ב -ה(אמבטי/נית)אגבועות רחצה ק (יא) 

 .  R-11 -ת מוחולא פ החלקה

 . הכיורו דה אח העבומשטברז הממוקם על מישור = קרי  פרח ע.וקב רז הנשלף מתוך שרוולראש בנשלף =  (בי) 

  ת. ת אחידית עזרמים, ב/ח ריםיסות מים לקו)מיקסר( =  רבלמע  

 או שניהם./ולחת ו/או לפיית ברז חמים/קרים, לראש מק ה/יציאה, של מיםוקת כניס)אונטרפוץ( = חל דרך-רב  

 יטה זו הלחות ר. בשנסקונד טתבשי הפועל יסהיש להשתמש במייבש כב ממיבש הכביסה ,יבור ליניקת אויר חם/לחבהעדר ח ונדנסר=ק)יג( 
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 חם לחלל הדירה שעדיין נפלט אויר  שלמניעת ספק יודגהצורך.  יכל איסוף המחייב ריקון בעתל מים אכמ טתנפלייבוש ך ההלינפלטת בעת תה

 למכונה. ךבסמו

 וכו'(.יקוז נ פתחי/ותמקלחברזים/ת )ערכות הקצה הסטנדרטיוז מתוכננים למומערכת הספקת המים והניקלקחת בחשבון כי יש  (יד)

ים, הקפי מפני גלישת המ המקלחת, ומחסום , שטח תאלא התאמת קוטר צנרת הדלוחין, לגשם"י "מות דש מקלחרא גוןאמור לעיל כהשינוי מ

 ז ברצפה.לקיבולת הניקו המים הנפלטת ממפל המים התאמה בין כמות חדר הרחצה עקב איב עלול לגרור הצפה

 כגון יש לנקוט באמצעים מתאימים  קה,החל ונעמ פוסלת חיסכולנה האמבטיה אי תקלחת וככל שרצפגם למו ה הינטיבאמבשימוש וה ( הואילטו) 

  ה.יועדות למניעת החלקמהדבקת מדבקות ה   

לאי כיבו שלקרה הגז בממת ים מנגנון לניתוק זריבכיריים הכולל לחלון ובכלל, יש להשתמשנמצאים בסמיכות הכיריים לבישול  םו)טז(  ככל שמיק 

 ול.הבה/ות הבישל רצוני של        

 אחר ךממפרט מכר זה  או במסצויין כך בטבלה, ב םקנו בפועל רק באלעיל יותלגביהם יש התייחסות בהערות ים מתקנד ויוי צובהר כ)מ

 ם הרכישה(.שצורף להסכ 

 

 , ברצפה ,ן(נייהב פים לכללותמשוחלקם יתכן )ביוב בלטני קורת לחי ביקופתצנרת ו: אחר לכל צורךוספים בדירה, נאביזרי אינסטלציה   3.6.1 

 ש(. י דרישות כיבוי א"פוכמות, ע )מיקום וי,יתכן מתזי כיבציה. להאינסט טת מהנדסעפ"י החלבמיקום וכמות , בסמוך לתקרהאו רות בקי  

  בין י פיקודבללהעברת גז וכ וצנרת למפוצ אוו/ יני מרכזימסטלציה. ניקוז למזגן טת מהנדס האינללפי הח ,מיקוםב לקי מיםארון למח  

 . למאיידהמיועד המיקום  עד עבה,למ עדמיויקום ההמ  

 

 הערה:  

  דמויסטטי ויצרו בליטות כיסוי מבודד וא התקנתכן ויחייבו תיידרשו(, ככל שבוי, )ת מים/ביוב/מתזי כירהצורך במעבר צנ  

 , כרמה ניתבתכ נוסומח יה, שלא בהכרצפמוך לקירות ורבסאו /ותקרה ו ירותסמוך לקב ,או "ספסלים"" קורות עמודים או"  

 .תום שונה מהתוכניקנו במיקשסומנו ומאילוצי תכנון יות או  

 פתחי  יתכן וידרשו ןהבנייים העוברים לגובה ינסטלציה בקולטנוהנחיות מהנדס הא ,בחשבון כי לפי הת"י יש לקחת ,בנוסף  

 זוקה.תח צרכיה לישג רש לאפשוי ותםאין לחסום א, י ביקורת אלו וע פתחצבי שרידיהם דירות בב ביקורת, ולכן  

 

התקנת המערכת . פי הוראות כל דיןל תהיהמשותפת מאולצת  צעות מערכת סולאריתמבאחמים לדירות  ספקת מיםה: מיםחימום   3.6.2

 .ר(המים )טיימ וםקוצב זמן לחימוהתקן  החמיםם המי לי לדודשמגיבוי חלרבות  579לי ישות תקן ישרארהסולארית תהיה בהתאם לד

 לל מפסק וכקוצב זמן )טיימר( ה נט עזר חשמלי והתקןמולל חימום עם אללארית וכרה )דוד( המחובר למערכת הסואגייכל ן מתקיו ל דירהלכ

 מני ההפעלה.לתכנן מראש את זבמאפשר 

 ב וצן קל והתקחשמות המים באמצע וםרית, יעשה חימת סולאכת מערעובאמצם חמים מיכל דין לא ניתן לספק ם לפי הוראות הלדירות של 

 מום המים )טיימר(.  לחיזמן 

גג  או בסמוך להשירות או מרפסת בר אך נגיש כגון תסבמקום מו: יקום הדודמ ;ליטרים 150: תולבבקי למים חמים( ירה )דודמכל אג

     האינסטלציה. מהנדס תכנוןי פעליון ל

 . תלחאמבטיה, מק ה,רות מטבח ורחצ: קעיםלים לכחממים חיבור  3.6.3

 יש. בחצר/רחבה מרוצפת. :דלי""ברז   3.6.4

 ה(.פי החלטת החברל )מיקום: יש ים לדירהה מהכנה למונ 3.6.5

 פלסטי.: שפכים, סטי: פלןידלוח ,PPR, S.P, פקסגול, פלדה מגולוונת: ורות: מים חמים וקריםנחומר הצי 3.6.6

  .יש: חהגז במטבת ודנק דעה ממקור הגז ורת גז בדירצנ 3.6.7

 : יש.גז לדירה הכנה למונה 3.6.8
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 (טבלה זוערות לאחר אה הר) תקני חשמל ותקשורתמ – 5בלה מס' ט      3.7  

 ג' חון, ראה נספע ונקודות טלפת מאור, בית תקוי לנקודומחיר זיכ
 

 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /ירק
 קמפס ללכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים   מוגן

 תקע בית
 לעגבמ חכו

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;' תקשורתנק
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 ותראחר/ הע

 לדירה כניסה
 בואהמ או

1 1 - - - 

 לחצן פעמון+ -
 אינטרקום -
לובי מפסק תאורה ל -

 ר מדרגות.קומתי/חד
 לוח חשמל דירתי. -
 ת כוללתקשורארון  -

 קע. ש
 טלוויזיהפוניה/ארון טל- 
ם אחר או במקו)

עת בהתאם לקבי
 (המתכנן

 רדיו דרח
 כלאו ופינת

2 3 - 
1  

 )למזגן(
1 

ת תוספ -י תריס חשמל
 עלתנקודת חשמל להפ

 ס.התרי

 - - - 1 1 רפרוזדו

 3מעל  בפרוזדור באורך
 זדור הכוללפרו' או במ

נקודות  2פניית "ר", 
 חליף.ות + מחפמאור ל

 1 בחמט

4 

)אחד מהם 
חד ול, ואכפ

מהם מוגן 
 בדרגה
 רגילה(

- 

 )יג( 3
תנור,מקרר,מדיח 
)אחד מהם מוגן 

מים בדרגת 
44IP) 

- 

מיקום השקעים, בתי 
קע יהיה מעל הת

ככול ודה בהע משטח
התאם ובהאפשר 

ו לתכנון המטבח יותקנ
ים ח נפרדשקעי כ

 ור, למקררלמדיח, לתנ

שינה  חדר
  הורים

 

1 
מפסק  )כולל

 יףמחל
 מנורה( ל

 

4 
 ם לידיי)שנ

 המיטה(
- 1 1 

ק' אינטרקום )נ -
 ד(דיבור בלב/עשמ

   רחצה חדר
 הורים

1 
 ם()מוגן מי

- 1 
1 

)בית תקע 
 לתנור(

- 

בית תקע לתנור 
 עדר חלון,בה+ םימוח
 ה לנק' אוורור מכניכנה

 - 1 1 - 3 1 שינה חדר

 ד/"ממ
 שינה ח.

מנורה לפי 
הנחיות 

 ד העורףפיקו
 1 (זגןלמ) 1+  1 - 3

ד וות פיקתקנ לפי
 רףהעו

 הר רחצחד
 כללי

1 
 (ים)מוגן מ

- 1 
1 

 )בית תקע
 ור(תנל

- 

בית תקע לתנור 
התקן קוצב  +מום+ חי

וד ק לדלל מפסזמן הכו
עפ"י  ש במיקוםמהש

 התכנון. 
 ן,וחל דרבהע+

 כניר מהכנה לנק' אוורו

 ותפסת שרמר
1 

 מוגן מים()
- - 

2 
 וגן מיםמ

 ביסה,נת ככו)מ
 יסה(כבש מייב

- - 

רחבה 
 רוצפתמ

1 
 )מוגן(

- 
1 

 )מוגן(
IP44 

- - 
ולל תריס חשמלי + כ

תיחה פמפסק + מנגנון 
 ידני.

 - - 1 - 1 מחסן

מל של צריכת החש
ר לשעון בהמחסן תחו

החשמל הדירתי אליו 
 .יך המחסןשומ

ת נושהז או לחילופין
כל ל של החשמ
 היחוברו למונהמחסנים 
 ף ונפרדמשות

בד, או לבם ניחסלמ
לכל מחסן, נפרד ה מונ

ועפ"י  להחלטת המוכר
 בחירתו.
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 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /ירק
 קמפס ללכו

 תקע בית
 רגיל

 תקע יתב
  מים   מוגן

 תקע בית
 לעגבמ חכו

 נפרד

 נק'
 ;טלוויזיה

 ;' תקשורתנק
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 ותראחר/ הע

 רמסתו
 כביסה

- - - 
1 

ט הכנה ק)פ
 למזגן(

- 
 
- 

 
 

  ותלטבלה ואחרות הער

 אחת. נקודת הדלקהכולל מטורה(, אהיל/ אר -נורה וכיסויא לל) על גבי קיר או תקרה בית נורה = ר/ תקרהאור קימ נקודת (א)

 יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(.)שני שקעים או  רגיל.שמל שמלי הניזון מזרם חתקן חמ לחיבור ודדב ע"= "שק (ר )רגילע מאוקבית ת (ב)

 ת.חומ"ר לפמ 1.5בכבלים  וצעיבור יבהח

ר ובחיה פרד(.שקע בנ פר כלסבפנל אחד, נים או יותר י שקע)שנ רגילהניזון מזרם חשמל  וי,יסכ עםשקע בודד מוגן מים:  )רגיל( רת תקע מאובי  (ג)

 ממ"ר לפחות. 1.5ים בלוצע בכבי

מות כל ם תוספתושאינ א'בסעיף ים ר(, המצוינקי תקרה אושל נקודות המאור )ב בלבד לאופן ההדלקה תאור ור הדלקה כפולה=ת מאנקוד (ד)

 '.א יףסעמאור המצוינות בה ותנקוד

 נקודה/ות "כוח". בהכרחם ושאינ ,רד(פנל ק' במעגד )כל ני נפרלבי מעגל חשממצא/ים על גם" הנ"שקע/י = בית תקע מעגל נפרד (ה)

 גבוהה. הבדרגת הגנן מים וגהקצה מזר פרד אך אביל נעגל חשמבית תקע מוגן שאינו בהכרח במאו אחר=  4IP4קע עם דרגות הגנה ית תב (ו)

ם, ביין מחשב – תרשוקודת תקוניה, נת טלפדוכוללות נקוט( או לחוד קומפלת ביחד )נקודו 3= )מחשב( קשורתת/וץח טלפוןטלויזיה/נקודת  (ז)

נטרנט. אי/ניםפושת הטללר יבור הדירהא חללים.  מור, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלקליטת שידורי חובה כאור לחיב –ודת טלוויזיה נק

 .סוילל כיוכ 1מודול  55וקופסא  ירנה בקקודת ההכמריכוז התקשורת ועד נ כהשימ רת תכלול צינור וחוטדת התקשוונק

 .(הענייןעמדת שומר לפי לדלת כניסה למבנה או ל) זרי קצה לתקשורת פניםאבי קודה/ות מלאות כוללנם(= קו)אינטר ניםפ וןודת טלפנק (ח)

  . מ"מ 2.5נפרד עם כבלים ק פסלממחובר ישירות ללוח  ,לי נפרדמי מעגל חשעל גב וחתקע כ בית = קודת כחנ (ט)

הכנה ז תקשורת ועד נקודת הריכוק' תקשורת )מחשב( מנה לנהכ בלבד. יכהשמט ל"( וחו)"שרוו לצנרת אחרת הכוונהאם לא צוין בה"= "הכנ (י)

מניעת ספק ל (.לילא "תנור להט" )ספירר חום" וז"מפ ייר(,יות הדחרקן )באיותחדר הרחצה לת מעל דת באם ההכנה לתנור חימום נמצאבקיר. 

 ן מים.גמו עקש ם כוללתור חימוה לתננההכ החברה. מסופקים ע"ים לא צעי חימויודגש כי אמ

ה/ם ותם את אכבידליקים/ממ אך ביניהם,אביזרים נפרדים שונים הנמצאים בריחוק  להדלקה/ כיבוי, משני תנותנקודה/ות מאור הני =חליףמ (יא)

 ר.ומא ודה/ותנק

 החשמל.הנדס דרישות מבעקבות הנחיות החוק ו ק'הנג שינויים במיקום וסו יתכנו (יב)

תחובר ישירות הנקודה  קום המתוכנן לכיריים.ת למת בארון המטבח, מתחפאזי לתקודת תנקן תות ת פאזי=יבור תלללת חות מגורים הכבדיר (יג)

 החשמל הדירתי. וחבלק לרבות בית שקע והמפסהחיווט  לכלול את כקודה תהנ. 2.5/5ל ותחווט בכבמל לוח החשלמפסק תלת פאזי ב

 

 או במסמך אחר זה  ך בטבלה, במפרט מכריין כצוק באם רעל ופב יותקנו ות לעילבהער תיש התייחסו קנים לגביהםד ומתר כי ציו)מובה

 להסכם הרכישה(. שצורף 
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 לתאורת לילה  בתש וןמנגנובחדר מדרגות ר הדלקת אוללחצן  .יש: מאור תונקוד מה:ית: בכל קוומתמבואה קחדר מדרגות/   3.7.1 

  יש. :קומתית בואהדירה להדלקת אור בממתוך ה צןלח .שי :ראו י הדלקתלחצנ ש.י אור:גופי מ. ועהקב                             

 היתר(.)בקשה ל והבניהון תקנות התכנפי ירה על הכנת שרוולים )צינורות( בד: טלפון חוץ 3.7.2 

 רה.או אחר לפי החלטת החב ,םמזז צליל: .לחצן ן: סוג:פעמו 3.7.3 

 י."ישות התלפי דר ,טנדרט: ס: סוגשקעיזרי הדלקה/אב 3.7.4 

 לפי  מיקום:ש : יך הדירהבתו )כולל שקע רגיל(,דירתי ולוח תקשורת  מודולים( 6-פנוי ל מקום)כולל השארת דירתי  חשמל חלו 3.7.5  

 .איןשעון שבת: : יש. פסקי פחתמ החשמל.  ן מהנדסותכנ  

                           קוצב זמן.  כולל  יש. :שמליחם, שמש/נקודת חשמל לדוד מי 3.7.6 

 .אמפר 3×  25: תלת פאזי: בור דירתיודל חיג 3.7.7 

 

 הראשית בקומת כניסהה תלדלפתיחת  לחצן , כוללדיבור שמע )אינטרקום .5 בלהטפורט ב: כממיקוםיש, : מערכת אינטרקום 3.7.8 

 .ורים(ר שינה הבחד רלשמע ודיבוופומית  ,היסהכנ  

 ן.י: את(דנפרור )סג ת במעגלה נוספירכת טלוויזמע 3.7.9 

  תיזיה רב ערוצילקליטת טלוובלים לחיבור לכ הכנה :זיהויטלוהכנה לקליטת שידורי  3.7.10 

  . (אשר תספק שרות זה רוציתע -חברת הטלוויזיה הרבלרות שיי הע"י הקונשולם בפועל  אשר יר וללא חיבור ללא ממי)   

 :ריםמיתקנים אח     3.7.11 

ולרשת החשמל תאים לחיבור תלת פאזי חשמל הדירתית. המערכת תצריכת הה של ולבקר טוררכת לנימעותקן דירה ת בכל -

 משתנים.ה מליפי החשרזנת תעהאלית ותאפשר הישר

 :מערכת תכלולה

 רכיב המודד זרם חשמלי, על ת רתית אשר מתבססל הדיהחשמ וחלב דת מדידהיחי 

 .לחוטיאור רת לשידדת תקשויחיי( זלוח תלת פאי זרם עבור חיישנ)שלושה 

 ה ברורה.ומציג אותם בצור הנתונים בצורה מקומית אלחוטי המקבל ומעבד את דיגיטליצג 

הצג יציג לפחות את  פהמהרצמ',  1.5ה ובגובנגיש ם וקמב הכניסהבואת במ /ת הכניסהבסמוך לדלה ירפנים הדביותקן הצג 

 . הכספית ת עלותםוא"ש( ט)בקוצטברת והמ השוטפת נרגיהצריכת האנתוני 

 .3.5בטבלת פתחים סעיף  ראה גם תריסים .ים/שמליח יס/יםר לתרחיבו -

 

 בדירה: חימום,תקני קירור / מ.         4 

 :ולתכל אשר ,פאזי תלת סטנדרטית אחת יתכזמר מיני למערכת בלבד הכנה ,שי ן.אי כזימר נידירתי מי וירמיזוג או 4.1 

  לכל וקצר יליע אוויר פיזור רהמאפש אחר או במיקום ןהמסדרו או האמבטיה חדר תקרת יתלתחת בצמוד יידלמא כנןמתו קוםמי      .1                   

 ;ירהדה חלקי

                       תוכנןמה המיקום ןבי הרצפה ויבמיל ונעה קירמוכנסת ב חשמלי ופיקוד ושתנח צנרת של "צמה" רבותל שותדרנה התשתיות ביצוע      .2                   

  אצמו .ביסההכ ורלניקוז מסת וא רצפה וםחסלמ המאייד ניקוז 3* 2.5נפרד  למעג כוח שקע ,עבההמתוכנן למ המיקום ועד למאייד                            

 .בפועל תהמערכ תקנתלה עד ,גבס בלוח כיסוי ותבאמצע הסתרה יכלול "צמה"ה                            

 .ר המסדרוןקי על התרמוסטט םלמיקו עד המאייד מיקוםמ קיר לפיקוד ריק שרוול התקנת                         3.

 .וירוא מיזוג ץיוע דיי על מערכתה ןונלתכ התאםב היהי ההכנות קוםמי       .4                  

 .מעביםה / המעבה םלמיקו וסתרומ צנעמו יקוםמ      . 5          

 ול:ההכנה תכל ד. במקרה זהצע הכנה למזגן עילי בממ", תבוףרד העופיקו רשויבא    .   6  

 לוח החשמל. ה ישירה מזנהל נפרדת מודת חשנק -                    

 סה.גר במכהצינור ייס בדירה. קצהפעיל  ום רצפהקיר מחוץ לממ"ד ועד אל מחסבה יקו מים, מנקודנרת נצ -                    

 סתר ע"פ התכנון.בה יהיה במקום מוצנע ומוום המעקמי -                    

 ר.מיזוג האוי יועץלתכנון ם אהנ"ל בהת ההכנותכל  -                            

 לקיהח לכל זוגימ שרפמא ינוא הדירה תכנון ירווהא מיזוג יועץ קביעת פי שעל כלכ( לעיל. 6) 4.1ף מור בסעיעבר לאמ .: איןצלפומזגן מ 4.2

 תיותהתש כל את שתכלול רההדי קיחל ליתרת ים/ ם מפוצלינ/ןלמזג הכנה סףבנו צעותב ,אמורכ תאח  מרכזית מיני ערכתמ צעותבאמ

 .מים זניקו תוצנר גז רתצנ, צנרת חשמל לרבות הנדרשות

  .ןאיניין: רכזית בברכת מזוג אויר דירתי הניזון ממעמי 4.3

   .אין: גזהפועל בום ימור חתנ  4.4
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 (.)בחדרי רחצה .מוגן שקע לתהכול חימום לתנור נקודה תבוצע. : איןם הפועל בחשמלמוור חיתנ  4.5

 .אין :םרדיאטורי  4.6

 : אין.ייםקונבקטורים חשמל  4.7

 .: איןרצפתי ום תתחימ  4.8

 : אין.יתקנים אחריםמ  4.9

 

 סן:בדירה, במח ובטיחות כיבוי אשדורי סי .5

 .: יש()באם נרכש במחסן .ע"י רשות הכבאותדרש יככל שי: הבדיר לרים(:נק)ספריטומטית או שי אכיבומערכת  5.1  

 .הכבאות ע"י רשות שדרייככל ש :שןגלאי ע 5.2  

 יש. )ממ"ד(: גןב המוחרבמכת סינון מער 5.3 

 

 פיתוח ושונות: ותדובע .6

 חניה 6.1 

                      רש;מגחום ה: בתכולם ה.הבניתר לפי הי: ניםיהבני לכל חניה ותכל מקומסך ה 6.1.1   

 קע.רק מתיש, בקו :)לפרט( במקום אחר חניות  .חו/או בפיתו רתףהמומת בקחניות כל ה                                

 ת המכר.יבתוכנכמצוין : וםמיק ניהי היתר הבלפ: חניות מספר: יש, ת/משותפת(טירפ)חניה לנכים  6.1.2   

   יתג נכה רשמצגת )עם ה רוכש דירה נכה, תימכר לתוח ובנספח החניה להיתרומן בתכנית המגרש/סביבה/פימסכים כחנייה לנ             

 .ינו נכהלדייר שא וגם הבנייניםכה, בין כלל דירי נ  שכהתחבורה(, ובהעדר רומשרד  עםמט                               

 : יש.מערכת תאורה ל.לפי הנחיות האדריכ, שתלבותמ אבנים /מוחלק ןטוב ה:קורחניה לא מ תפמר רצג 6.1.3  

 יש.: שה לחניה מהכביגיש 6.1.4  

 ית המכר.בתכנ ןמוסי: לפי וםקמי אחת לפחות.: רהיות לדינחמספר  6.1.5  

  אין. :לחניהכניסה ב םוסמח 6.1.6  

    

 שיתוח המגרפ 6.2 

  אתמבו ברוחב לפחות[ מרוצף יהיה  יסהכנ שביל  .יןיבנכל ל סהעד למבואת הכני שבילים/ונייצח חבהר תתוכנן רשהמג חוםבת                               

 .ןגינו בעל ומואר, ]לבנין הסיהכנ   

 .עיתן טבאספלט/ אבנים משתלבות/ אב ט/ילו: בטון/ גרנחומר גמרלים: ישב 6.2.1  

 .בהיריה ככל הניתן בעל גוון הריצוף יה בות/ אבן טבעית.תלים משפלט/ אבנסא ליט/רנו: בטון/ גמרגחומר : מדרגות /םשבילי 6.2.2

 י במים בהתאם ונכסחגינון  ריכל הפיתוח(ית אדנוכת )על פי .שי :צמחיהמצורפת(. תכנית  ב ל פי סימון)ע.שי: תפתחצר משו 6.2.3   

  לאות.קרד החהנחיות משל                                

 ם בהתאם במי חסכוניפיתוח( גינון ת אדריכל יש. )על פי תכני צמחיה: .( י סימון בתכנית מצורפתפ )על. יש: ותפתשמ חצר 6.2.4  

 רד החקלאות.חיות משנהל

 . (קיהשרכת הן וללא מעונלא מג חלשט ונהכוה, רלפי תוכנית המכר )חצ :מחדרר צחליציאה ; יש: ות הגן/הלדיר דהמוחצר, צ 6.2.5  

 "י הרוכש בעתיעשה ע ( מים משולי הבניין הרחקתני הקרקע בחצרות פרטיות )לפ ניקוזשיפועי  רדו: סיערהה   

 . תיהגינה הפרטדור סי    

 ,ת וכו'(חושו נרת,צרזב/ים, מ)ל , חלחוביוב ומיםה/ות, גז, שמיג יתכן: ות גןה/ה לדירהצמוד צרבחשותפות, מפירוט מערכות  6.2.6  

 (.א בהכרח יוצג בתוכנית המכרשלו ןייהענ לפי להכ) ויכיב קשורת,תל, מחש   

 מ"ר. 7-מלא פחות ח בשט : יש,ןות גה/דה לדירבחצר הצמומשטח מרוצף  6.2.7  

 רשויות. ה תשילפי היתר הבניה ודר חומר: :שגרות של המ/גדר בחזית 6.2.8  

 .חברההביעת ולפי ק רתושתוח המאוכנית הפיפי תלבגובה ממוצע    

 אין.(: בחלקה מה פתוחהקולשת )ודים מפומע קומת 6.2.9  
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 מערכות משותפות .7

 מערכת גז: 7.1 

 תוכנית ר בואהמת ובמיקום ,רת הגזעם חב אוםבת, קרקעי -גז תת י/צובר אמצעותב כזירמסידור  ז:פקת גנה לאסהכ   7.1.1  

 ת הנאה וזיק נהרך תינתהצוידת במ קומית.מה ותהרש עפ"י דרישות ואו/ ברהע"י הח יקבעחר שאו במיקום א ןהמגרש או הבניי   

  קתה.להנחת צנרת הגז ותחזו    

 .ברת הגזח בבעלותהינם פקת הגז רת אסנצו ,כאמור י הגזצובר/ מובהר בזאת כי   

 ;: ישירהלדמרכזי  ממקורנרת גז צ 7.1.2  

 (.3.6)סעיף  4 ה טבלהרא: קוםמי. : ישז בתוך הדירהגצנרת אספקת  7.1.3  

 

 :אשבוי דורים לכייס 7.2 

 יחות.ץ הבטות יועהכיבוי והנחי רשות ישותלפי דר :בחדרי מדרגות מערכת להפעלת לחץ 7.2.1  

 ת יועץ הבטיחות.חיוהנרשות הכיבוי ורישות לפי ד :יםורת/פרוזדאובמבורכת ליניקת עשן מע 7.2.2  

 יועץ הבטיחות.ות הנחיהכיבוי ו תורש ישותלפי דר :לרים(ק)ספרינמתזים  –ית טומטרכת כיבוי אועמ 7.2.3  

 ץ הבטיחות.ת יועוייבוי והנחות הכשות רש: לפי דריולתןכיבוי ותכות כיבוי לרבות ארגזי עמד 7.2.4  

 ץ הבטיחות.יועת רשות הכיבוי והנחיו רישותדפי ל :אי עשןגל 7.2.5  

 

 יבוי בשטחים משותפיםות כרונ( וא)הידרנטים ייבוזי כ, בראש כיבויו גילוי מערכות רבותת, לסידורי הכבאו כלהערה:      

 אות.ת הכבות רשוכמות לפי דרישמיקום ו ,פרטיים או             

 

 .חותטיבוי והנחיות יועץ הבת הכיורש ותפי דרישל :בקומת מרתףר מאולץ אוורו 7.3 

 אין.: רות(הדי )להזנת רכזיתממערכת מיזוג אוויר  7.4 

 .אין ים:דיירלשימוש ה םידר/ר בחרכת מיזוג אויעמ 7.5 

            הכניסה דלת ליד קרקעה ומתקב ימוקמו רהדוא תיבות מיקום: שגוי. לדואר  1 לוועד הבית, 1ל דירה, לכ :תיבות דואר 7.6 

 .816  י"תו יהובני תכנון ותנתק לפי מיניוםאלו חזית בעלות ויהיו הבנייניםבמקבץ אחד לכל או  , יןבניכל ל                    

 : ם אחריםקנימית 7.7 

 וש כלל מילש חדר/ים משותפים(,לקים בח)רה תאו , מערכותםמאגר מי, ת מיםומשאבומערכות סניקה   

 ם והיועצים.מתכננינית הוכתפי ל כמות:מיקום ו .וכו' טובת הבנייןם לסמוכי יניםניבבאו  ים,סמוכ םניילטובת בניו ןבבניי הדיירים  

 

 יתכות תשתבנה למערמה בורחי .8

 ית.מוהמקפי הנחיות הרשות ל: צרחל פרדנ מונה מים; ש: ילבית ראשיונה מים מ: יש; חיבור לקו מים מרכזי 8.1  

 יש. י:זכרחיבור לביוב מ 8.2  

  ; יש.חשמלם להוראות חברת ההתאב ,ת החשמלרשהבניין ל חיבור 8.3  

 .דירה לחב' הטלפוניםחיבור הכולל בקשה להיתר(: לא הבניה )תכנון ולתקנות ה אםבהת :יםפונין לרשת הטלר הבנילחיבוהכנה  8.4  

  (.3.7.10 גם סעיף האהכנה בלבד )ר .אין (:רנטטנאי/ה)טלוויזיתקשורת לרשת בניין חיבור ה 8.5  

 פועל יצועם בבודות שבע. ישההרכ חירבמ כלולים, י גישה, דרכניקוז ומכים,ת, קירות ה: כביש, מדרכמגרשל בוח כללי הגובפית 8.6  

 באחריות החברה. יעשה ע"י הרשות המקומית אינם  

  חר לפי היתר בניה(.א או )מכלים טמונים .שי: פהירת אשמתקן/ים לאצ 8.7  

 .המקומיתרשות ה יע": י אשפהוניפ  

  

 ותףרכוש מש .9

 :המשותף שתיאור הרכו 9.1 

 כר.כנית המתפים בתוומשו כסומנאם ב: משותפים ת חניהמקומו    9.1.1   

 .יש: (חלקית החפתו ועמודים, ת כניסה)קומ חלקית קומה מפולשת 9.1.2   

 לפי החלטת בחברה.: דירותל דיםמחסנים שאינם צמו 9.1.3   

 .: ישניסה( בקומת כ)לובי אהבומ 9.1.4   

 יש. : קומתית מבואה )לובי( 9.1.5   
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 .ייןל בנבכ 1)מספר(:  תמדרגו חדרי 9.1.6   

 בכל בניין. 1: מספר מעליות: יש; מעליות : יש;יתפיר מעל 9.1.7   

 יש.הגג:  לם עוס על ידי מיתקניק התפהחל ותפח: לג משותףג 9.1.8   

 ים.ממ"ד -ירתייםמוגנים ד רחביםמש י אין. :לטקמ ממ"ק/ 9.1.9   

 אין.: ףדים משותוחדר ד 9.1.10   

 , תחדר משאבובות סחרור, מערכות סולאריות, משא :( כגוןשותפותמ ו/אות ת )פרטיווניטכ רכותמע : ישעל הגג יתקניםמ 9.1.11  

  .שות מוסמכת על פי כל דיןר רושאחר שתד כל מיתקןומים מאגר           

 .ש; ישטח ללא גינון ש.: יומי המגרשפתוח בתח ושטח רחצ 9.1.12   

 שותף מסומנים כרכוש מהם במפרט זה, ים אחרירט בפרקכמפו: תףומשוש ם רכהינם של הבית שנוספי חלקיםקנים ומית 9.1.13   

 ר.כבתוכניות המ   

 

 רכוש המשותף:המ אםשאין להוצי (מיםייאם קב) ים/חלק 9.2 

 לוט(.ימ) ,י מדרגות/רחד 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 שותפת.מגישה לחניה  9.2.3   

 כניסה.בקומת לובי  9.2.4  

 י.קומתבי לו 9.2.5  

 על הגג. ם(המשותפי) אל המיתקנים השוניםמדרגות  ה מחדרשגי 9.2.6  

 כונות.דר מת אל חה מחדר מדרגושגי 9.2.7  

 .שותפים()מ ים/יכנלחדר/ים ט ידר מדרגות או מלובי קומתחמ שהגי 9.2.8  

 .ל הגגע שותפיםמ תקניםיהתפוס על ידי מ – הגגחלק  9.2.9  

 .עליותמ 9.2.10  

 גנים בדירות(.רחבים מויש מ -ן)אי .קלט/מ "קממ 9.2.11  

 שותף.חברה כרכוש מהככל שיוגדרו ע"י : אחרחלק  9.2.12  

 

 בית משותף 9.3 

 בבית  שותף אומהמוכר דירה בבית  ת(,וק המכר דירוח –)להלן  1974 – דת(, התשל"ורלחוק המכר )די 6ם לסעיף אהתב )א(  

 של התקנון המצוי  על הבית מבטל או משנה הוראה תו להחילו שבדעאעל הבית חל ש קנוןוהתכבית משותף הירשם יועד להמ    

 ם:ינין; ואלה העניאותו עניי ם עליטפרהמכר  וזהחליב לכלול במפרט או לצרף יח ן,יינים המנויים להלהענ יין מןהמתייחסת לענ    

 ף;וש המשותלק מהרכחהוצאת  (1)    

 ;המוד לדירהצ תףהמשווש של החלק ברכיעורו ש (2)   

 בקשר אליו; תף ובשירותים המחויביםההשתתפות בהוצאות הבית המשו שיעור (3)   

 ל הבית המשותף;ויהנ קבלת החלטות בדבר סדרי (4)   

 דירות; ר)א( לחוק המכ3עיף בס ו בדרך האמורהשיכון בצע שר בקש עניין אחר לכ (5)   

 , כמי שהתחייב והו, על אף האמור בחוזה המכר)א( ירא ף  קטןיויים בסעהמנם ייניהענעל עניין מ פרטים לא מסרוכר שמ )ב(  

 בית  המשותף. הל ע אותו עניין יחולו לגביהמצוי ראות התקנון ושה    

 

 לדירה: ותף הצמודש המשוכברשל החלק  ורשיעו 9.4

 של כל ( לשטח 5סעיף  'זה פרק אכר מ מפרטט בישובה כמפוראופן חדרתה ו)כהג טח הדירהשבין ש סרוב ככל האפשר ליחה קיהי 

  ל רשות כ כפי שיידרש על ידי שותף,מה יתר הקשור ברישום הבט אחבכל פרביחס זה או  ן, זאת בכפוף לכל תיקוןיחידות הדיור בבניי  

 ים לדירהמודהצחים השטקחו בחשבון לא יילמשותף כוש הבבית בר כל דירה בחישוב חלקה שלכי ן, לקבוע בתקנו מוכר רשאיהכת. מסמו

 (.6זה פרק א' סעיף  תם במפרט)כהגדר

 

 הול הבית:ירי קבלת החלטות בדבר נסד 9.5

 .1969 -שכ"טתה יןהקבוע בחוק המקרקעפי  היה עלי 
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 :בים בקשר אליוחויובשירותים המת המשותף ת הביואוצשתתפות בהההשיעור  9.6

 ה.דיר לכלשותף הצמוד כוש המחלק ברשל ה י שיעורויה על פהי 

 הקבועות של אחזקת צאותיב ההוקן היחסי ברכלבתשלום חיחויבו בפועל י המוכר ולא יעשה בהן שימוש תהיה בידה בהן קרות שהחזדי

 שלומןפטור מת כר יהיהווש המשותף, אשר המלרכבפועל ביחס  גין צריכהאות בצוההלום רכיב שתש המשותף בלבד, להבדיל מורכה

 כאמור בתקנון המצוי.עה שלהן ת ההצבווע מזכוילגרי מבל זאתהאמורות, ו לדירותביחס 

 

 וש המשותף(:לרכ יוחזרואו ש/שותף )ומלקים המוצאים מהרכוש ההח 9.7

 מצ"ב הכניות מסומנים בת אשרשטחים הבאים ותף ההמש הרכושמ אויוצ, הסכםב לגרוע מהאמור בעניין זה יבלמ      

  ר.המכ סכםמכר ו/או בהמפרט הינים בו מצוו/א      

 רה.של החבלפי קביעתה  ףמדו לדירות בבית המשותש מוצאים מהרכוש המשותף ויוצחום המגריה שבתנקומות החמ .א

ות משותף, באם עגל)למעט חדר  ההחבר ה שלקביעת ילפת המשותף יבמשותף ויוצמדו לדירות שבהש כוהמחסנים יוצאו מהר .ב

 המשותף. ם הביתומועד רישעד ו נמכרלא משותף ואשר רכוש הצאו מהם שהוכל השטחיוכן . (םקיי

 ל(.לעי 9.2.9ור בסעיף מוגגות )למעט החלק כאת , מסתורי כביסה, גינומרפסות .ג

 מוצא מהרכוש המשותף.   ם(יי)באם ק חדר השנאים .ד

      על  ול לה ו/או שתחספת החעיר נוין ינתכניות בולפי כל במגרש לפי התב"ע, יה יאושרו לבני ושרו ו/אואשר א יהבנזכויות ה לכ .ה

 עתיד. בן עיר שיאשרו ייות בניעתידיות שייווצרו על פי תכנ יות בניהכן זכווהקרקע, 

מוכרת ת השבבעלו ם לתאת והמחסניהחניו דוצמירות, יודלכל החניות ו/או המחסנים  דוצמהבית המשותף לא יושום בעת ריככל ש .ו

 .כמפורט לעיל

 

 

  ____________   ____________   ____________ 

 חתימת המוכר     תאריך          ונהקחתימת ה         

 

 המשותף.בית יגות הרו לקונה ולנצבמסמכים נוספים שיוע 'נספח א
 ואזהרות.ת כלליות וערה נספח ב'
 .םיכוייז תאוטבל       'נספח ג
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 דירותת בעלי הולנציגו פים שיועברו לקונהנוסמסמכים  – 'אנספח 

 

 ט:של המפר תי נפרדבל לקו כחיצורפניות אלו תוכ 10.1  

 דירה.הל ש( )חיצוניותכלליות  דותחדר ומימידות של כל  תהכולל 1:50 -לא קטן מתכנית הדירה בקנה מידה  10.1.1   

 ה.ותף בקומהמשכוש רהכוללת סימון ה 1:100 -ן מה לא קטבקנה מיד הדירה תצאומה בה נמהק תכנית 10.1.2   

 בקומה.ללת סימון הרכוש המשותף הכו 1:100 -מ ןה לא קטמידה בקנ פוסיתת קומה טיתכני 10.1.3   

 ותף שמה מון הרכושסי הכוללת 1:100 -ה לא קטן מדמירתף בקנה קומות מ ות;ת מפולשת כניסה/ קומומתכניות קו 10.1.4   

 .1:200דה קנה מיקטן לצילום מוב לצרף ןם; תכניות אלו ניתמדידירתיים מוצ ושטחים   

 .1:100 -מ לא קטןה מידה נת גג בקקומת תכני 10.1.5   

משותפת  חצרללת סימון והכ 1:250בקנה מידה  ניההיתר ב בלתהמקומית לק גרש כפי שהוגשה לרשותתכנית המ 10.1.6   

 צמודות. ותנוגי

 

 יפבות על לר יןכל דתאם לבהלמסור  ר, שישהגימו חומרית ולורכעלכל המ שושימו ראות תחזוקההו הדירה יינתנועת מסירת ב 10.2  

 דירות בעניין: ק המכרחו   

 ימורם.בי הדירה על גישוטפות לתחזוקת כל רכפעולות  )א(   

 ת מיזוג אוויר, רכומעת בטיחות, מערכובות רה לרידב המותקנות ותרהשי זוקה מונעת של מערכותחותתחזוקה כוללת  )ב(   

 .א באלהוכיוצ כניותאלקטרומ מערכות   

 יות, אם נדרשות.ותקופתשוטפות  ביקורותון פית ואתדירו )ג(   

 שר.ק תספק ומספר טלפון ליציררן/צי בדירה, לרבות שמותים תקנהמו ציוד ומערכות לכני ותעודות אחריות שמפרט ט )ד(   

 

 מור של הגיי חומרכות ושל המערה תחזוק הוראותנית ותכ (1) ןה בבנייננמסרת הדירה הראשולו כש דירה אשר ימסור לרומוכר ה 310.  

 עניין:בת והמכר דירפי חוק  ת עלחובה למסור בהתאם לכל דין לרבון שיש הבניי  

 כיבי הבניין על גימורם.רל שוטפות לתחזוקת כ לותפעו )א(   

 זוג מערכות מיליות, ות, מעבטיח מערכותת ין לרבויירות המותקנות בבנהש עת של מערכותחזוקה מונלת ותלוכ תחזוקה ב()   

 באלה.וצא וכי מכניותאלקטרו  מערכות יר,ווא   

 .נדרשות אם ותקופתיות, אפיון ביקורות שוטפותתדירות ו )ג(   

 טלפון ליצירת קשר.פר צרן/ ספק ומסות שמות י, לרבהנמבמותקנים בה תות אחריות של ציוד ומערכודעומפרט טכני ות )ד(  

 מיליה.יפקס ומספר ר טלפוןפרבות מסח לתווהפירכות ניין, המעשל הב תכנניםות המרשימת צו )ה(   

 שורת, מערכות בטיחות קותחשמל יה סניטרית, טלצשל אינסות בלבד משותפה( למערכות AS MADEת )תכניות עדו )ו(   

 אמור דירה הרוכש הה על כתב ולפיהנחיה ב ף למסמכים האמוריםיצרהמוכר  יתוח.במבנה ובפניות כמרורכות אלקטמעו   

 נה( מיד עם מינויה.של בעלי הדירות )הראשונה שתמו הקבועהנית או מיגות הזלנצם אות למסור   

 

 

 

 

 ו החברה יראלעיל,  10.3 ורט בסעיףר כמפומגיוחומרי ה ותכת והוראות תחזוקה של המערונילקבל לידיו התוכ ןאשוהררוכש סרב ה (1)  

 פעל ות הבית ו/או חב' ניהול )באם תת נציגים לרבורש/ים אחרוכל זמן ם בכלאית למוסרתהא רשהחברה כן.  תה לעשותדה בחובמכע      

 בבניין(.      
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 לליות ואזהרותת כהערו – נספח ב' 

 כלליות למבנה ולדירה תרוהע 

 

 .רהה ולדילמבנ הנכונים ותוספות ו שינויים, התאמותוצעב כר דירות(,ונו בצו מ)כלש יססיהב המפרט פסובט .1

  .ון והבניה והתקן הישראלית התכנות תקנושלפי דרייו יהכות והמלאהמוצרים  כל .2

 ותאנטנ תקנימי: 799 י"ת, שראליי ןתק לפי, החובה שידורי יטתללק לאנטנות קן מיתקןיות בבניין 2010.-ע"תש( 3' מס' )תק לאנטנות קןמית .3

 (.א"אק) תידואלינדיוואי קליטהל נטנותא ומיתקני( מ"אק) תותפמש לקליטה

 שבכל יחהמבט אחר הסדר קיים אם החובה שידורי לקליטת לאנטנות מיתקן התקנת תה מחובאת החבר לפטור תשאיר ומיתה המקהוועד

 .תשלום בלא חובה ידוריש טלקלו ניתן יהיה רהדי

 
 םטומירה האששטחי התקמרתף, תקרת  ם מעלן ממוקמישל הבנייחניה ו שטחי מסעה/ו/אששטחי גינון וידוע לו ר לו בסהושה מצהיר ונקה .4

לגרום לשינוי  דיכ ון אלה, שיש בהןכג פעולות ת מערכות ו/אונו בנייה ו/או התקו/א ע עקב פעולות שתילה ו/או הריסהלהיפג זק ו/אונהיל ליםעלו

  ם המרתף או כדומה.יטואו פגיעה בא/י ניקוז ושינו ןומרכיביה, כגל עבמצב התקרה 

או חלקה  כולההאינסטלציה מטעם המוכר. החצר  מהנדס קבע ע"יישים יקובמ וזוניקביוב נה שוחות ית תהיר הפרטשבחצ מודע לכךהקונה  .5

 ום המרתף וכןפגוע באיטשלא ל דהקונה להקפיל עף ו/או פרלייט ו/או אחר. וט ס"מ 30י המינימלי ילועומק המל מרתף חניה. ענמצאת מ

, אי שתילת צמחיה לא רק רבות אךל, ורכאמית רטר הפת בחצאשר עוברום יש( פות )אהמשותבמערכות תיקונים חייב הקונה לאפשר מת

 .קיםחר ת קינוןלמניע תקופתי סניים וביצוע ריסוחודרבעלת שורשים 

מים, מערכות  תכן מעבריית המכר. כמו כן ניומסומנים בתוכנם בהכרח (, אי'וות בטחון וכירק)עמודים, קירות נושאים,  ןנימערכת שלד הב .6

י קונה, כהודע ל וקדמת.מ בדיקה'(, מחייב וכו לכן כל שינוי )הריסה, פתיחה,. מחיצותקירות ו ת,פורצ ות,קר' בתז וכותקשורת, גחשמל,  ביוב,

ין כות הבניל האלמנטים של מערכל בתכניות, של ה מהמסומןבשונ ואנה, כמסומן שו ית, בגבהים שונים ובמיקוםקופועבר אנכית ו/או את

רת הנז, שוחות ביוב, מניקו, צנרת חשמל, צנרת ביוב, צנרת רת מיםנצגון: כד עות ועלות נרת,ות, צינן משותפכות שאשל מערפות והמשות

יבוריים, ם צותפים ובשטחיבשטחים משטית, רפרות, בחניה חצווכדומה, בדירה, המחסנים,  רתחשמל, טלפון, תקשווי רור, קומ.א. ואוו

רת ה אחמור יכוסו בתקרה קלה ו/או סגירכות כאים. מעריכנהטים ועצהילטת פי החתכניות, לויין בן/ למצלמסומכל מעבר בתקרות הבקירות ו

 וברות.ן על בהן הו/או גובה החל וישנו את צורת

זל( ים )ברמינרלתחמצנות וכן ה ,""עיניים ן, גידים,גוובדלי מרקם, הות כגון: טבעי תויתכנו תופע ם,יובכפוף לתקנריצוף וחיפוי ב, באבן טבעית .7

 תקינה ולכללי המקצוע.ישות הפוף לדרכב כלה הלודח מוידתמים ת בכותבטאהמ

פינות  קיטום לים לא יבוצעפובחיפוי קירות ו/או שי. יםיראלמהנדרש בתקנים הישות ת לא פח)פוגות( במידוצוף יעשו מרווחים ובריבחיפוי  .8

 .רונגים()ג

 גורות.ות או סתוחפ זותאריב לים,רעי חריפים או ריחות פולטיםרים התיים חומסנים דירור חמור לאחסן במחאיסחל  .9

 לקונה.נמסרה הדירה  או מי מטעמו בטרם קונהעבודות בדירה ע"י ה יבוצעולא  .10

כאמור  לכלים אלו נימלייםהמי רווחי הגישהדרשות ובמות הנדלה לפגוע במילועלאחר קבלת החזקה, הקונה  ע"יפת כלים סניטריים החל .11

 אלו.דות רה לא תהיה אחראית לחריגה ממיכי, החביודגש  ספקת ניעלמ .3 חלק 1205ה( ובת"י תברוא למתקנית ראוהל"ת )הוב

ניין. ים כלל הבהמשרת נרת ואוורור,צ ות מונמכות, קורות ומעברירתק יכול שיהיו דייריםי הרכשו ע"שי שקיימים(, )ככל במחסנים .12

 .בלבדחסנים רד למונפ שותףהרכוש המל למחסנים תעשה  מחשמהזנת ה

ך לא א ליצור הפרעה נים החלל ועלוליםמקטיאם יותקנו באזור תליית כביסה, וויר ביזוג האמ' יחם וחמיה המיםדוד  של מםמיקו  .13

 מן הקבוע במפרט.ות פח

( Aלה על )הם לא תעיבוי שרמת הרעש שלת עוש רק ביחידויעשה שימ קונה,ה האוויר ע"י וגזיסופקו ויותקנו מערכות מי אםב .14

dB60המתקן/ים.   לפי גלי , וכן בולמי רעידות תחת רמוקמתחידה מבו הי םומקב חם וירא ליטתפוח פמ' ממ 1.5חק של , במר

 .קוסטיקהנחיות יועץ האה

 תמנת על ה לרשות הקונה וזאדירמעת העמדת ה הראשונות השנים שלפחות בשלו וףכהמוגן, באופן ת ורר המרחבולאשוב להדגיש כי יש ח .15

 .י המרחב המוגןוהנמצא בקירות הבטון שמהם עשו האדמה פק מבטןוצץ(, המ)ח יםגרגטבא אצלהימעלול ן אשר ז ראדוידי גלסלק שר

ר ום לצורך מעבבעתות חר בקומה םכלל הדיירי את לת חילוץ חיצוני אשר ישמשד /בניין, ימוקם חלוןה בבכל קומבאחת מהדירות ויתכן  .16

וכי בעת חירום יאפשר את  תח זה,קבוע בפ בע סורגייקא כי לחייב חילוץ, מתדלת ה חלון/ ממוקםותה רכש אה בדיר מילוט. הקונה, אשרו

 חילוץ.הבדירה אל חלון/ דלת  המעבר

, גינותטיים, כגון: פר יעברו בשטחיםבנה ואשר ים במריאת כלל הדי ותתנרת או מערכות אחרות המשרצו תכנו שוחות ביוב אי יקונה, כהודע ל .17

 הפרויקט. ויועצימתכנני  י החלטתעפ"ו יקבעקומן מספרן ומיטיות, סות פרומרפ מחסנים, ,ותחני
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ל לכ, השייכים לרתוניקוז וכד'( וכן פתחי ביק ב,ת צנרות )מים, ביוברועותכן ון או החניה, יסאו המחדירה, ה תלתקר קירות ובסמוך ברצפה, .18

  כך.ע מתמהמש על כלהעניין,  ול לפיה וטיפתחזוקה לצורך שגיאפשר ל מחויבים. הקונה ותפוים חלקים משיין, ומהוהבנ

המגרש, בהתאם  טחבמגרש ועל חשבון שמו '( ימוקגז, ביוב וכד ,נות )חשמל, בזק, טל"כעירוניים ושוחות של מערכות השומחות( רים )גולפי .19

 ות.הרשוי ישיאושרו ע" וחתלתכניות הפי

נון ובניה ית לתכה המקומדנה, הועבמבל לפעומוכר חרה ע"י הגז שנבחברת הישור אבכנון ותה על פיקת גז מרכזי יהיה אספי גז ל/צובר מיקום .20

 .ומשרד העבודה

 .וף זהצילשקיעות בר וםרי "אבן משתלבת" עלולים לגחרינסיעה המרוצפים באכי פילו דרים, מעברים ואלברכבים כבדים על שבי נסיעה .21

החניה  מקומותמכמות  עלי לגרומב כלוה, שויותאישור הר ן ו/אוהתכנו לצרכים בהתאם מקוט ומיומות החניה בפרויקמק ינויים במספריתכנו ש .22

 הכלולה בממכר.

 .םפי חניה תת קרקעיימרתפ"מ(, לגז פחמימני )גבניסה לרכבים המונעים אסורה הכ .23

 ף/ים.פים במרתתשואו מ בשטחים פרטיים מ(,גפ"גז פחמימני )בהמופעל  מתקן לכו/או לאחסן ן יבנוסף חל איסור חמור להתק .24

כנון, אם לאילוצי התתבהום וחלוקה סופיים, כנו סטיות ושינויים בתהליך רישם וייתם סופיינדים, איצמוה לקים, והחש, הפיתוחת המגרגבולו .25

 .ותהרשוי וע ולדרישותביצה

בר ירה כמאפשר בחהט המפר או סעיפים מסעיפי/ף ובניה כך שסעיהתקדמה ה הרוכש םימת החוזה עחת למען הסר ספק במידה וטרם .26

שה ו/או זכות יתהיה כל טענה ו/או דרבהתאם לשיקול דעתו ולרוכש לא  שרויותאחת האפ חר מתוךיב לןהקב חירה.תתאפשר ב לם, לאהוש

 בלן.קה חלפה בעקבות בחירתו הבחירה א

  ה תגברנ[, 8.12.2016 - 10ר למשתכן מהדורה מחי]מפרט מחייב  1נספח ג'ראות והאות המפרט לורהבמקרה של סתירה בין
 דין.לכל  פח, בכפוףות הנסהורא

 

 ין המפרט לעיללב וראות"(כרז )להלן:"ההמו/או ה הקוגנטיות דיןההוראות ין הוראות החוזה ו/או תירה ברה של סקבמכן,  כמו-
  ההוראות. הרנתגב

 
  ____________________ 
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  זיכויים לאותטב –' גח נספ

 

 יםיריכוז טבלאות זיכו

 
 
 דותרות מיוחעה

  08.12.2016  - 10מהדורה  הבינוי והשיכון, מחיר למשתכן של משרדהמחייב במפרט ם רשינדרק האך ואלו הינם  יכוייםיכוז זר .1

 כוללים מע"מ.  לןלה הנקוביםהמחירים  .2
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 : קראמ

 יחידה.  -יח'

 ר מרובע. מט -מ"ר

  אורך.  מטר -אמ"

 דה. בוע ן+ חומר שחור+לב חומר -קומפלט

 ודד. אחד בפריט  -טפרי

 

 

 בלבדזיכוי  חיר בגיןמ - הרחצ טבח,: ארונות מנושא
 

עיף ס
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 בודהע

 יח'
מחיר זיכוי 

 יח' בש"חל
 סה"כ כמות

3.3.1 
משטח , תחתוןכולל ארון ) המטבח נותלכלל ארוזיכוי 

י , לפ(בחפוי מטברז מטבח, חימטבח, ר ועבודה, כי
 ר שבמפרט המכר.התיאו

  --- 1,000 מ"א ומפלטק

3.3.3 
טגרלי(, לפי כולל כיור אינ .כללי צהחדר רח)ב צהרחן ארו

 כר.התיאור שבמפרט המ
 600 --- --- --- קומפלט

 
 

 בגין זיכוי בלבד רמחי -זריםועות שרברבות ואביקב נושא:
 

 
 :רותהע

 .חירים כוללים זיכוי פריט+ התקנהכל המ  .1

יף סע
מפרט ב

 כרהמ
 רתיאו

 חומר/
 בודהע

 יח'
י ר זיכומחי

 יח' בש"ח ל
 סה"כ מותכ

   200 טפרי טומפלק .בטיה ומקלחת(ור, אמ)כי למיםללת סו 3.6
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 ים/חיוביםכויבגין זימחיר  -רתתקשונושא: חשמל/ 
 

סעיף 
מפרט ב

 מכרה
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 'יח
' יחמחיר ל

  בש"ח
 סה"כ מותכ

3.7 
 

   72 טפרי קומפלט כויזי –תקרה  /קירמאור  נקודת

3.7 
 

   125 ריטפ טפלקומ זיכוי –ע מאור בית תק

3.7 
 

   75 פריט קומפלט ן נקודת טלפו

 
 

 :שורתטבלאות החשמל/תקלות הער
 מפרט המכר.ב(, 5טבלה ) 3.7ת לאחר סעיף ליוערות כל.ראה ה1
 וע.ני ביצלזיכויים לפ מתייחסים רתחשמל/תקשו וןירמחה . מחיר2
 

 

 
 
 

  ____________   ____________   ____________ 
 חתימת המוכר                   אריךת        נהקומת החתי    


