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 18.04.2021תאריך עדכון: 
 

 שבעבאר  – שכונת הפארק שם האתר:

  
 גן ,חדרים 4 מס' חדרים:

  
 *B,B*,F,F :דגםדירות מ

  
 קרקע :מס' קומה

  
 138,153,167,168,179,180,191,192 :)זמני( דירה מס'

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

  
 161 :'מס מגרש
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 תוכן עניינים
 

 פרטי זיהויפרק א.   
 

 .(1.1-1.2כתובת המבנה ומיקום המגרש ) : 1סעיף               
 .(2.1-2.2רוכש )הקונה ש ותזכוהבעל הקרקע   :2סעיף               
 חסן וחניה.ניין, מבבה מיקום הדיר : 3סעיף               
 אור הדירה.ית  :4יף סע              
 חישוב שטחה.ואופן  שטח הדירה  :5סעיף               

 (.6.1-6.8ואופן חישובם ) ,דיהדירה  באופן בלע המשמשים את   לדירה אוהמוצמדים פרוט שטחים נוספים   :6סעיף               
 (.ב-)א ותילסטיות קב  :7סעיף               

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

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

 
 .(1.1-1.6ין, הקומות ויעודה של כל קומה )ניהב ראוית  :1סעיף                
 .(2.1-2.19ין והגמר )חומרי הבני  :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 )  :3.3 יףסע
 לתליית כביסה. קןמת  :3.4סעיף 

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

 (.4.1-4.9ה )ום בדירימח/מתקני קירור  :4סעיף 
 .(5.1-5.3י כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן )סידור  :5 סעיף
 .פיתוח ושונות עבודות  :6סעיף 

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

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

 (.8.1-8.7תשתית )ערכות למה חיבור המבנ  :8סעיף 
 .וש משותףרכ  :9סעיף 

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

 
 נספחים

 
 לקונה ולנציגות הבית המשותף.ברו מסמכים נוספים שיוע נספח א'
 .תואזהרוהערות כלליות  נספח ב'

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

 __ דירה מס':  

 קרקע :מס' קומה  

 __ מס':מחסן   

 __ מס': חניה  

 __ :'מס ןבניי/מדגם  בניין  

 161 מגרש מס':  
 
 

 "מפרט מכר"

 1974 – ד"לפי חוק המכר )דירות(, התשל

 2015-הע"ון התש, ותיק2008  –)תיקון התשס"ח 

 ים שונים(יין חיובים וזיכובעני

 התאמות והבהרות הנכונים למבנה ולדירה( כולל)                           

 

 

 ("החברה"או  "המוכר/ת")להלן       510865058ח.פ. מס'  מ.ע"ב רץפ יםאחבוני הנגב  פרץ:  נספח לחוזה בין  

                                            ת.ז      ין: בל   

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

 

       מתאריך:   

 

 

 פרטי זיהוי    א.
 

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

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

 .605-0225284ם: ה במקוהתכנית החל 1.2   

 

 : רשות מקרקעי ישראל.בעל הזכויות קרקע .2  

 : חכירה.הזכות שהקונה רוכש בדירה    

 : רשות מקרקעי ישראל.שם המחכיר 2.1    

  : תקופת החכירהלת תחי   ה:תקופת החכיר 2.2    

 

 ("הדירה")להלן  :____ 'מסן בבני ____,בקומה מס'  ____,דירה מס'  .3 

 

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

דירתי  ןסחמ, וחצר (דיוראה מחדר יצי) רחבה מרוצפתמרפסת שירות, )מקלחת(,  וריםצה הפרוזדור, חדר רחצה כללי )אמבטיה(, חדר רח

 .(חצרהמגישה )
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   ירהשטח הד .5 

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

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

  –לעניין זה      

 ותף בינה לבין שטח מש סת השמש,מרפ לבין הדירהלבין מה שמחוצה לה, לרבות בין  הרקיר המפריד בין הדי –" קיר חוץ"    (1)     

 דירה או תוכנית אחרת.בקומה או בינה לבין      

 קיר החוץ;ו של רכזמבור רה אחרת יעבור קו המצולע האמכאשר קיר חוץ מפריד בין הדירה לבין די     

 ו את החיפוי.יכלל הקירפני בלא גימור; בקיר עם חיפוי אבן  ריקפני ה –" פניו החיצוניים של קיר חוץ" (2)     

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

 קיים; עים והאופפושהמשטחים המחת בלבד לפי ההיטל האופקי של כל בדירה יחושב פעם א רגותך מדשטחו של כל מהל (ג)      

 המדרגות.נו עולה מהלך מפלס  שממח יצורף להשט      

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

 התכנון והבניה )בקשה להיתר(.  תקנות –ן )להל 1970      

  ירה.אינו כלול בשטח הדש, וק ב'בחל 9.4 ף: ראה סעיותף הצמוד לדירהברכוש המש קלחשיעורו של ה (ה)     

 

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

 .אין :(1)סת שמש בשטחפרמ 6.1   

 :יהחנ 6.2   

  ,____: 'מס הורמקיה נח -   

 ,___: 'סורה מלא מקחניה  -   

 ;מדת(המוצ ם החניהעם סימון מקו היהחנ יצרף תכנית שטחל יש)     

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

 אין. :(3)דירתי בשטחמרתף  6.4   

 ן.יא: טחשבדירה ד למוצמגג  6.5    

ם ילשבי לרבות צמדתוהמ רחצה כנית)ראה ת ___ מ"ר שבילים ורחבה/ות מרוצפות ואחר'(;ות לרב טחבשירה מוצמדת לד רצח 6.6    

 ר'(;ואח מרוצפות בה/ותחרו

 . 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 תההמס לס רצפתפומ תכןי)כמסומן בתוכנית המכר.  :מסתור כביסה    

 

 ם:השטחי בישוהערות לחי    

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

 של קירות הדירה הגובלים פניהם החיצוניים  ועל רפסתהבנויים של המם של קירות החוץ או המעקים ם החיצונייים על פניההעובר    

 במרפסת.    

 הרקיע כפוף  לשמש ו/או לאור אשר מידת חשיפתה לקה, בחורה בשלמות או ו מקחשופה ו/א ,הכוונה "שמשמרפסת "ר כי הבומ     

 שיש בה כדי להשפיע על  הלצה מחו והן הקרקע כלשהי הן בתחוםוחות ובכפוף לבנייה פיזית מה בבניין יחסית לשושנת הרלמיקו    

 .שיפת המרפסת לשמשח    

 

 בינו לבין חלק של דירה המחסן מפריד פת שטח הקירות; כאשר קיר תוסן בס, הוא השטח הכלוא בין קירות המחסןחמ שלשטחו  .2   

 יר במלואו.הק חטל שיכליהקיר; כאשר קיר המחסן גובל בשטח משותף רוחב של רק השטח שמתחת למחצית ה ללאחרת ייכ    

 

 ס"מ;  20  עוביות החוץ בלקירמתחת ץ של המרתף בתוספת שטח תיאורטי חו, הוא השטח הכלוא בין קירות השטחו של מרתף .3    

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

 ל שטח הקיר במלואו.כלייף משותגובל בשטח     
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 המופיע במפרט המכר  חצרבין שטח ה 5%עד  יה בשיעור שלי; תותר סטמכים בהיקפהתוה , את שטח הקירותכולל חצרשטחה של  .4   

 לבין השטח למעשה.    

 

 :סטיות קבילות .7  

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

  יה גדולה סטי שה; ואולם לעניין שטחה של חצר תותרמעל ובין השטח 6-ו 5בין שטח כמפורט בסעיפים  2%ייה בשיעור של עד טס ( )א   

 לעיל. 4והערה  6.6יותר כמפורט בסעיף     

 י שלא בתנאזה ואי התאמה מתיאור  ות למעשה לא ייחשבו כסטייה ו/אוידנות בתוכניות המכר ובין המסטיות במידות המצוי     

 לעיל. 6-, ו5המפורטים בסעיפים  (,משטח הדירה ושטחים אחרים )למעט שטח חצר 2%יעלו על     

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

 .(קבועות שרברבות, ארונות ,סיםתרי ת,תודלחלונות, , אריחים)אביזרים קרי:    

   

 כיס()ורה ברו א.ד כהן בע"מ "(:האדריכל"ן הל)"ל שם עורך הבקשה להיתר .8

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :דוא"ל 
 
 

 )יוסף כהן( ן בע"מד כהא.   "(:המהנדס)להלן " שם האחראי לתכנון השלד .9

 08-6490730 :טלפון 

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

 yosi@adcohen.co.il :"לדוא 
 

 

 תיאור הבניין, המבנה, הדירה, ציודה ואביזריה ב.

 

 שלא ישנו את איתנן, בבבניי וחלקים אחרים חרותא ם בחלוקה פנימית של דירותהמוכר רשאי להכניס שינויי    * 

 .תףהבניין או שטחים ברכוש המשו חזית   

 .הבניה מועד קבלת היתרלוהתקנות, התקפים  ליישראהתקן ה מלאכות יהיו לפי דרישותם והריוצכל המ * 

     

 

 תיאור הבניין .1

 

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

  .שותף לארבעתםמ עירקנמצאים מעל מרתף תת ק 12,13,14,15בניינים 

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

 

 דירות למגורים;  E,E1: 12 מדגם 14,15,16נים בבניי מגורים;לות דיר D*,*1D: 15 מדגם 12,13 ניםבבניי    1.2              

 דירות למגורים;  G1: 9מדגם  18 ןיבבנידירות למגורים;  H: 10מדגם  17 ןייבבנ

 ;, הכוונה למגורים בלבד)*(בניין דירותבכל 

 

 רים,רים שנועדו למגודת חמערכחדר או  -"דירה"נאמר, "הגדרות"  1סעיף  4197 - דשל"( התדירות)מכר חוק לפי   )*( 

 או לכל צורך אחר. לעסק,     
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 ל קומהשל כפירוט הקומות בבניין וייעודה  – 1 ס'מ טבלה 1.3 

 

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

 כינוי או תיאור
 קומה

ל תחת/מעקומות מ

 הס קומת הכניסלמפל

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 רותעה סוג השימוש

 מרתף מתקו
 

1- --- 

חניות, מיסעות, מעברים, מבואות,  כללי:

מאגר  .מחסניםחדרי מדרגות, , מעליות

, (15)בסמוך לבניין  ותמשאבמים וחדר 

מתקנים ומערכות טכניות לפי דרישת 

 והרשויות. המתכננים

 

ניין כב )בסמוך לביסה לרמפה כנר

יתכן ומערכות שונות (. 15

 ו גםישרתאחד הממוקמות בבניין 

  ם.בניין אחר/י
 

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

 נוי או תיאוריכ
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 קומת הכניסה מפלסל

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 3 קרקע ייןסה לבנקומת הכני

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

 ומערכות קנים, מתמעלית, חדר מדרגות

 טכניות לפי דרישת המתכננים והרשויות.

 .ך המרתףמתוגם כניסה לבניין 

 – ןעדו)מוחדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל , 17הנמצא בבניין 

  הדיירים במתחם(.

 ,חניות :)לכל הבניינים(בפיתוח 

חים ת, שטרחבו ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין גז ) צובר מגוננים.

אשפה  רתצים לאמתקני .(17

 טמונה 

 

 1-3 מגוריםת מוקו
3 

 )בכל קומה(

ית, מעלית, חדר מתקו מבואהמגורים, 

ת טכניות לפי ערכו, מתקנים וממדרגות

 ישת המתכננים והרשויות.דר

--- 

 2 4 קומת מגורים

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,מדרגות

 .דרישת המתכננים והרשויות

--- 

 מת מגורים עליונהוק
 1 5 טהאוז()פנ

 חדרת, מבואה קומתית, מעלימגורים, 

לפי , מתקנים ומערכות טכניות מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

חדר מדרגות, מערכות סולאריות, מתקנים 

כניות )משותפות/ פרטיות(, לפי ומערכות ט

 ות.הרשוידרישת המתכננים ו

--- 

 --- --- --- 6 וריםסך הכל קומות למג

 .אשי(ין הקומות לא נכלל הגג העליון )הרניבמ 7 בבנייןסך הכל קומות 

 

 

 

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

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 רותעה סוג השימוש

 3 קרקע הכניסה לבניין מתקו

, י()דירות גן(, מבואת כניסה )לוב ריםמגו

 , מתקנים ומערכותמעלית, חדר מדרגות

 ים והרשויות.יות לפי דרישת המתכננטכנ

גם מתוך  14,15 ניםלבנייכניסה 

  .המרתף

 –דון )מועחדר לרווחת הדיירים 

ישרת את כלל , 17מצא בבניין נה

  הדיירים במתחם(.

, חניות :יינים(הבנ )לכל תוחבפי

רחבות, שטחים  ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין ) גז רבומגוננים. צ

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

קומות מתחת/מעל 

 למפלס קומת הכניסה

 )ד(הקובעת לבניין 

מספר דירות 

 בקומה
 רותעה סוג השימוש

 טמונה 

 

 1-2 קומות מגורים
3 

 )בכל קומה(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

לפי ניות רכות טכ, מתקנים ומעמדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 2 3 יםקומת מגור

קומתית, מעלית, חדר אה מבוורים, גמ

י לפ תויטכנ, מתקנים ומערכות מדרגות

 רישת המתכננים והרשויות.ד

--- 

 רים עליונהמגו קומת
 1 4 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

פי , מתקנים ומערכות טכניות למדרגות

 ת.נים והרשויות המתכנדריש

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

נים ות סולאריות, מתקמערכרגות, מדר חד

לפי (, תויפרטומערכות טכניות )משותפות/ 

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 --- --- --- 5 כל קומות למגוריםה סך

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

 

  , בכל בנייןH מדגם 17מס'  ןבניי

 כינוי או תיאור
 קומה

ל מתחת/מעות קומ

 הכניסהלמפלס קומת 

 )ד(הקובעת לבניין 

 רותמספר די

 ומהבק
 הערות סוג השימוש

 1 קרקע ןבנייקומת הכניסה ל

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

 ,, מועדון דייריםמעלית, חדר מדרגות

תקנים ומערכות , (ניםנייבכל ה)משותף ל

 יות.טכניות לפי דרישת המתכננים והרשו

 –)מועדון יירים ווחת הדלר חדר

ישרת את כלל הנמצא בבניין זה, 

  במתחם(.ם ריהדיי

, יותנח (:נייניםלכל הב)ח בפיתו

רחבות, שטחים  ,מיסעות, מעברים

בסמוך לבניין גז ) מגוננים. צובר

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 טמונה 

 

 1-4 יםמגור קומות
2 

 )בכל קומה(

דר ת, חעליומבואה קומתית, ממגורים, 

מתקנים ומערכות טכניות לפי  ,מדרגות

 ת.דרישת המתכננים והרשויו

--- 

 נהליום עקומת מגורי
 1 5 )פנטהאוז(

מבואה קומתית, מעלית, חדר מגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 וןעליגג 
 --- --- )ראשי(

 קנים, מתחדר מדרגות, מערכות סולאריות

כניות )משותפות/ פרטיות(, לפי ומערכות ט

 ת.יוהרשודרישת המתכננים ו

--- 

 ת ומוסך הכל ק
 --- --- --- 6 םורילמג

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

 כינוי או תיאור
 קומה

קומות מתחת/מעל 

 הכניסה קומתפלס למ

 )ד(עת לבניין ובהק

מספר דירות 

 בקומה
 הערות סוג השימוש

 2 קעקר קומת הכניסה לבניין

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

, מחסן, מתקנים מעלית, חדר מדרגות

ומערכות טכניות לפי דרישת המתכננים 

 .הרשויותו

 –)מועדון חדר לרווחת הדיירים 

כלל את  ישרת, 17הנמצא בבניין 

  ם במתחם(.ריהדיי

, חניות )לכל הבניינים(:בפיתוח 

 רחבות, שטחים ,יםברמעמיסעות, 

ך לבניין מובס) גז ברצו ים.וננמג

. מתקנים לאצירת אשפה (17

 טמונה 

 

 1-3 קומות מגורים
2 

 )בכל קומה(

חדר ות, ת, מעלימבואה קומתימגורים, 

, מתקנים ומערכות טכניות לפי מדרגות

 והרשויות. נניםהמתכדרישת 

--- 

 קומת מגורים עליונה
 1 4 )פנטהאוז(

, חדר ה קומתית, מעליתואמבמגורים, 

לפי רכות טכניות ומע , מתקניםמדרגות

 דרישת המתכננים והרשויות.

--- 

 גג עליון
 --- --- )ראשי(

תקנים ריות, מחדר מדרגות, מערכות סולא

ניות )משותפות/ פרטיות(, לפי מערכות טכו

 ת.ים והרשויותכננת המדריש

--- 

 סך הכל קומות 
 --- --- --- 5 למגורים

 ומות ק כלסך ה
 )הראשי(. הגג העליוןכלל ת לא נמוקוין הבמני 6 בבניין

 

  :והבהרות הערות

 ה הבנילבניין ]כהגדרתה בתקנות התכנון ויא הכניסה הקובעת ניסות היזו מהכלבניין, יש לציין א אחת כניסהמ יותרבמקרה שיש  (א)

 תר([. )בקשה להי  

 מתן שרות  לאפשר או ף לשנות מיקומם,אום דאו ייעו מתקניםלבטל  כננים להוסיף אומתה או הנחיות ההחברה זכאית לפי שיקול דעת (ב)

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

 .הפגענת

 מקובלת ה שיטהוכו' ו/או ב ב'..ים, א', , ביני: קרקעגוןלהשתנות כ ויעשהקומות בפועל  במפרט הינו נומינלי. כינוי ס' הקומותכינוי מ (ג)

 .... וכו'0,1,2כגון  מעליותהבחב'   

 ם()ראשיי חדרי מדרגות משותפים 1.4  

  ועד למפלס הגג מקורה ממפלס קומת מרתף 12-15 יניםבבני: ותאפיון כל חדר מדרג; 1 מספר חדרי המדרגות בכל בניין    

 . וןלגג העליע ועד מת קרקמקו 16-18נים ייבנהעליון. ב  

 : אין. חדרי מדרגות נוספים   

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

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

 ין.: א)*(בתיקוד שגנון פמנ. 6: בניין כלב מספר נוסעים לכל מעלית   

 .אין מר:עמדת שו 1.6  

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

 .1969-ז' בחוק  המקרקעין תשכ"ט 59בהתאם לסעיף  יהולחב' הנ        

 

 :(ניין)בכל ב רדות גמן ועבוחומרי הבניי .2 

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

 ; השלד : לפי חישובי מהנדסעובי .םים מתועשים/טרומייוין מאלמנטן מזבטו ו/או בטון מזוין חומר:: ת קומת קרקערצפה ותקר          2.2

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

   .ניעת החלקהות התקן הישראלי למם לדרישקה בהתאריצוף בניין המגורים יהיה נגד החל  

  .1045מס'  אלישרי תקן לפי :בידוד תרמי; השלד לפי חישובי מהנדס עובי: .: בטון מזויןחומר :יתקומת ותקרהפה צר         2.3
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  .1חלק  1004לפי תקן ישראלי מס'  בידוד אקוסטי:   

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

  .1045ס' מ לילפי תקן ישרא :בידוד תרמי .לפי הנחיות היועץ איטום:יקוז ועי נשיפו   

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

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

 .הישראלי התקניםמכון  תקן  ירוק" שלו "תצבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי  :בשיטה                 

 

 גימור קירות חוץ: 2.6

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

 ; לפי התנאים בהיתר הבניה ולב עם חיפויים אחריםשמ (שכבות 2)יח : טץטיח חו 2.6.2 

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

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

 . 1חלק 1004י ת"י פ עליעניקו את שיעור הבידוד האקוסטי הנדרש  ץ ובכל מקרההשלד והיוע נדסמה תנחיוה  

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

 

 ראשי: מדרגותחדר  2.8

 , הבידוד האקוסטי לחדרי המדרגותמהנדסשובי הלפי חי :ביעו. שולב: בטון מזוין או בנוי או מחומר: קירות מעטפת 2.8.1 

 דין.ת כל ל פי הוראוצע עבוי והמעלית

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

 ירוק" מטעם מכון התקנים.

 ירוק" מטעם מכון התקנים.  בעל "תו תקן סידגימור  ,: טיחמרוח: התקר גימור. תקרהעד לגובה:   

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

הכל  לקה,ד החופסים מחוספסים כנג אורך המדרגות והפודסטיםואמים לפולים תהתקנים הרלבנטיים, ובעלות שי

 . 2279לת"י  בהתאם

 .1142"י ם לתבהתא, ז יד(אחולב )לרבות ממשו : מתכת או בנוי אמאחז יד /מעקה 2.8.4 

   באמצעות חדר המדרגות.: )ראשי( עליה לגג 2.8.5 

 

 : קומתיתמבואה )לובי(  2.9

קרמיקה או גרניט פורצלן,  ן נסורה אות אבדוגמגימור קירות פנים יהיו בחיפוי קשיח, : חומר: ומתיתמבואה ק גימור קירות פנים 

 ירוק"(  עד לתקרה.בעל תו תקן י )"ע אקרילבצטיח ובוצע החיפוי הקשיח יל מעעד לגובה משקופי הדלתות, 

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

 ני בלבד(.צוחי: פח צבוע בתנור )צד ארונות למערכותדלתות  .פורצלן יטה או גרננסוראבן : ריצוףטיח מעל תקרה זו(. 

  :בכל בניין יתראש כניסה י(ובה )למבוא 2.10

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

  ן ירוק"(.ק"בעל תו תלי )אקרי הקשיח יבוצע טיח וצבע

 קורטיבית.רה דאו תק הנשקרת מאו ת/ווליסיד וגמת פד טימלבין סינט: טיח + צבע חומר: תקרהגימור 

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

 )צד חיצוני בלבד(.ע בתנור : פח צבוותמערכות לארונדלתות  .למניעת החלקה

, בחזית 816ום לפי תקנות התכנון ובניה ות"י חזית אלומינילות ויהיו בע בנייןיסה לקע ליד דלת הכנקרה תיבות דואר ימוקמו בקומת

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

: ר תקרהמוגיים. התקנ וק" מטעם מכון ירן סינטטי, בעל "תו תקבמלבין צבוע בטון : רות חניהר קיגימו :קורהיה מר חנעבודות גמ 2.11

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

 ,.תמשתלב או באבן מוחלק בבטון יעשה החניות או המרתף תרצפ רמוגי: מקורה גימור רצפת חניה 

 .6.1.3: ראה עבודות פיתוח סעיף הצונית לא מקורחניה חיור גימ 
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  :תףחדרים לשימוש משו 2.12

 .(ל שיהיו)ככ חדר/ים טכניים 

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

  ו/או משולב,. השנמ ו/או תקרת במלבין סינטטיו/או טיח צבוע  מלבין סינטטיצבוע ב עיטבן בטו :גימור תקרה. (מים וכו' 

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

 

  :הערות

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

   .החלקעת הלמני 2279ת התקן הישראלי שורייהיה נגד החלקה בהתאם לד )בדירות ובשטחים המשותפים( בנייןבוף ריצ .2

 

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

 .(3.7.8סעיף  אה)רום קר, כולל אינטשמן

(, למילוט מחדר ניההב ריתויות והדרישות הרשלפי  יניום מזוגגומאלאו  כתעפ"י תכנית )מת .שי: יןינוספת לבנ, דלת כניסה/ יציאה   

 .מדרגות דרומי בקומת הקרקע

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

 תכנוןלפי חומר וכמות,  ,אורית :ת חדרים לשימוש משותףוחלונות תודל .דלתות פח :(תשאבוכגון חדר מ) ים טכניים/דלתות חדר  

 .יכלרדאה 

   .אין  :יי קומתדלתות לוב 2.15

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

 ן מתוך הדירה  חצולה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ת אור בכל קומדלקהחצן היו לם יריגומין בניכל ב               

  .אור בחדר המדרגות ת לקהדל               

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

 או נפרד לכל מחסן, ה ונאו לחילופין התקנת מ נות החשמל של כל המחסנים למונה נפרד,ר הזחיבו :יםדירתיים סנמחברה תאו    2.18

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

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

 בניין/ים  ו גםשרתיו בבניין ימוקמוו/או  ים סמוכים/ן ייבנ)יתכנו מערכות משותפות אשר ישרתו הבניין, אך ימוקמו ב ברהת החהחלט  

 , בכפוף לאישור הרשויות השונות(.סמוכים

 

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

 

 גובה הדירה*: 3.1 

 .(בתקנות התכנון והבניה )כאמורמ'  2.50-לא פחות מ: ת התקרהתיתחד ע וףי הריצפנמ דירהגובה ה   

 מ'; 2.05 -מפחות : לא רחדרי שרות ופרוזדו בהגו  

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

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

 

 קומיות ותקרות משנה. בכל מקרה גובה הדירה בשטח המינימליות מהנמכבליטות, , ותמערכלמעט תחת קורות, הערה: * 

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

 (.טבלה זו אחרשל  הבהרות,/ערותיתר בה)ראה פרוט   
 

 (1)חומר קירות תיאור

 (2)גמר קירות ותקרות
 (4)ויחיפ חיריות אומיד

 מ(")בס

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

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

 ותהער

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

 דיור ר חד
 

 )מתחם לא נפרד(
 .משךהה פרוט בהערות באר אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ןבטון, בלוקי בטו

 בח טמ
 )מתחם לא נפרד(

 (1) בטון, בלוקי בטון

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

. חתוןת רוןח אמשט מעל "מס 60-כ
 .(ם)באם קיי ר חלוןאזו למעט
 רות בהמשך.העב פרוטראה 

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

 פינת אוכל
 מתחם לא נפרד()

 .משךהה פרוט בהערות באר אין (3)ראה  (2)ראה  (1) ןבטון, בלוקי בטו

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

 .בהמשךהערות ראה פרוט ב אין (3) ראה (2)ה אר (1) וןבט וקיבטון, בל וריםחדר שינה ה

 הורים רחצה חדר
 (לחת)מק

 (1) בטון יבטון, בלוק

 לתהדמשקוף חיפוי קירות לגובה  אין (3)ראה  (2)ראה 
לי בעל יר+ צבע אק טיח עלומ ות.לפח

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

 --- (4) ראה חיפוי קרמיקה

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

 ד"ממ
  מזויןבטון 

 לפי הוראות הג"א
 .משךת בהרוהערוט בראה פ אין (3)ראה  לפי מפרט הג"א

 כלליצה רח חדר
 (טיהב)אמ

 (1) בטון, בלוקי בטון

הדלת וף משקבה לגוקירות חיפוי  אין (3)ראה  (2)ראה 
 + צבע אקרילי בעל חיל טומע פחות.ל

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

 .רות בהמשךעהב טרוראה פ אין (3) ראה (2)ה רא (1) ןי בטובלוק בטון, ת שירותספמר

 .2.6י קיר חיצוני ראה סעיף יפוי/צפוחי אין (3)ראה  2.6יף סע ראה (1) בטוןבלוקי בטון,  רחבה מרוצפת
 שך.מהת בוערבהט רוגם פה רא

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

 (1) בטון יקו, בלבטון מחסן דירתי 
ות צבע רמור קייגטיח. 

 ימור תקרה סידג לי.קריא
 סינטטי. 

 גרניט פורצלן

י החלטת סן לפות מחקיר עובי אין
חברה ג הממצ דס.המהנ/דריכלהא

 נההקות ירבחל
 

 לטבלה: והבהרותהערות 

 ים ניתן שמעטפת הפנ ככל שיהיו כאלה -החצלממתועשים  /)בדופן פנים של קירות מתועשים בלוק תאיטון/לוקי בב/בטון :ותקיר חומר (1)

. בידוד 1045וונטית לרבות בת"י לה בתקינה הרתאי. הכל בכפוף לעמידמלוחות גבס, בלוקי גבס או בלוק  הויעש יההתאלו של קירות 

ייבנו בחדרי רחצה  .בסג ת(: יהיו מ: בטון/ בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי/ בלוקיפנימי קהת הפנים )חלוני מגורים(. קירותרמי של בניי

 בטון".  היצרן או בלוקיי ע"ם" למי ידים"עמהמוגדרים  בלוקיםמהקירות 

או ת שבשיטה מתוע החוץ יבוצעוירות באם ק בממ"ד לפי הנחיות פקוד העורף. .ונטייםהרלו התקנים ודרישות : טיחקירותר גמ (2) 

 בס.ג ותיעשו מלוח עשת למחצה, יתכן שמעטפת הפנים של קירות אלומתו

 . מכון התקנים הישראלי ים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעםנפ רותוקי קרותכל צבעי הת ן.: לבגווןצביעה בצבע אקרילי.   

  לבן. :גוון ומר דומה.ח או פוליסידבסיד סינטטי דוגמת צביעה  . : טיחמר תקרותג

 .)בתחום ללא חיפוי(: צבע אקרילירחצה  ית בחדרקירוגמר 

 , R-9קה ת להחלהתנגדותקינה והחקיקה הרלוונטיות ובדרגת הת שוודרי ה,החלקהתנגדות ל 2279ג א'. העומד בדרישות ת"י וס: ריצוף (3) 

 פחות שאחת דוגמאות/גוונים ל 3 -וף ול ריצסדרות ש 4לבחירה מבין ונה לכל מידת אריח יוצגו לקפורצלן. גרניט מסוג  חיםארי  

 חלקה לא תהיה פחותה מהנדרש לחדרים הה יעתת מנדרג ס"מ. 33/33 - ,ס"מ 45/45 ,ס"מ 60/60ידות ניטרלי. במ -מהן היא בגוון בהיר   

   .פתמרוצ רחבהו שירות, מרפסת צהרח מעט חדריבכל הדירה ל אלו.  
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  אישור והצהרת הספק( ן לאספקה )עפ"יאינו נית  ס"מ 45/45ת לריצוף במידו חה ואריבמיד  

 :להלןמידות אריח חלופי כמפורט ו א יה חייב להציע לקונה סדרה נוספתיהם אול  לות אבמידו המוכר יהיה פטור מהצגת אריח

 המוכר(  חלטתא להן החלופות היירה בהבחי)  

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

 של ריצוף ותדרס 5וכר יציג לקונה, לכל הפחות, המ, אריחדת מי לכל מרלכל מידת אריח המיועד לריצוף, כלו  סדרה נוספת של ריצוף  ב.  

  רלי;ד מהם בגוון בהיר ניטחפחות אל ים, בשימוש בדירות מגור  יחיםפוצים ושכוגמאות/גוונים נם לדואמיתים הגוונ/מאותדוג 3-ו       

  התנגדות להחלקה,  2279 "ית ישותבדרמד העו ס"מ, 33/33 -במידות כ. סוג א': שרות מרפסתו י רחצהף בחדרריצו -  

 יט טרצו, שיש, גרנ, אריחים מסוג R-11וברצפת תא מקלחת R-10  קהחלת להתנגדורגת הנטיות ובדוהחקיקה הרלוו ודרישות התקינה  

  יטרלי.נ - בהירון ובגלפחות שאחת מהן היא דוגמאות/גוונים  3 -סדרות של ריצוף ו 4ין לבחירה מב לקונהרצלן. לכל מידת אריח יוצגו ופ  

 ג החברה או ציתשדוגמא/גוון/מידה, אחת ממ שההרוכש תע בחירתמהנדרש לחדרים אלו.   התדרגת מניעת ההחלקה לא תהיה פחו  

  ידה. הספק, שיבחר על  

ן מהן היא בגוו ות לפחות שאחתאגמדו 3 -ווף סדרות של ריצ 4לבחירה מבין ס"מ,  33/33 -במידות כ'. סוג א :ברחבה מרוצפתריצוף  -

תעשה  כשת הרובחיר וף לגשם.וף חשלריצ תהחוה שאינה פרגת ההחלקשיפועי ניקוז, ובד תרהמתאימים בגודלם ליציניטרלי.  -בהיר 

 יפולים(.פה בחיפוי קשיח, אין צורך בשמחוהם קיר החוץ )במקומות שב הספק, שיבחר על ידה.בחר שתציג החברה או ממ

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

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

צבע טיח+  רהקתעד לוי ומעל החיפ. עד גובה קו משקוף הדלת .מהמחירנה ללא שינוי קוה חירתלב דות)חיפוי קירות בקרמיקה במי  

 ס"מ ללא כל 33/33 ,ס"מ 20/50 במידות נוספותת למפרט וכן המידות דומו היה רשאי להציע אריחיםי כרמונה הוהק כמתבהס (.אקרילי

ה זהה לגמר הקירות. הקירות, הרצפות קרמיקלצנרת גלויה תבוצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי  ה.ירר הדמחיי בשינו

 מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים. רישות התקנים הרלוונטיים למניעת מעברד פין ולית כל דלפי הוראו יאטמו רטוביםם ירבאזוזים והנק

 דוגמאות/גוונים שאחת 3ות בחירה מבין לפחס"מ,  20/20 -ו/או כס"מ,  10/20 -במידות כא',  וגס – יקהקרמירות חיפוי ק: מטבחחיפוי ב  

 לפחות לכל אורךס"מ  60בגובה    שיבחר על ידה. הספק,ו א חברההשתציג ממבחר רוכש תעשה בחירת ה .ירליטנ – מהן היא בגוון בהיר

פוי חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו בקו הסף העליון של החי BIידת ביחנו ור אימשטח העבודה )מעל ארון תחתון.  כאשר התנ

  .אקריליטיח + צבע ירות: וי ובקיפחהמעל ף(. מ' מעל הריצו 1.50קרמי ועד הרצפה )גובה ה

 בודדהאריח ה טח. שקבלן/זםהי רתאו טראצו לפי בחי גרניט פורצלן ריצוף ס"מ, 33/33 -כ דותבמיסוג א'. )ככל שנרכש(:  ריצוף במחסן (5) 

 מ"ר . 0.20 -עד כ

 

  הערות: 

 ר וות לבחשרולא תינתן האפ פק אחדס לשבחר ק ממפק יודגש כי בחירת הרוכש תעשה אך ורעת סלמני –בחירת הרוכש/דייר  

 רו ע"י החברה.ים שונים מספקים שונים, גם מאלו שנבחצרמו 

עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת מעקה אלומיניום משולב ( יההבנ יתרבה אחרת עיצוב מעקות המרפסות )באם לא נקבע – מעקה

 "מעקים ומסעדים". 1142י הנחיות ת"י ת ולפהחזי

 .מס" 2 -עד כ חללים סמוכיםבין ל ת שרות,סרפומ ד"צה, ממחדרי רח ה לדירה,בכניס – םימפלסי רשהפ 

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

 בלה.גובה חיפוי הקירות יעשה לגובה המצוין בט  - תחיפוי קירו 

 לפי החברה.ו/או ס"מ,  60 -ת שאורכם פחות מבאם יש פינות קמורו ,PVCום או לומיניא ילפרופמפינות יבוצעו  –בחיפוי פינות  ליפפרו

 טבעי, ן היא חומראבשה ון...יש להביא בחשב (,2חלק  5566מתוך ת"י ) -שטח המשותף/פרטי(ב נויותקל ש)ככבעית אריחי אבן ט 

במערכת גוון הלוחות או האריחים המשמשים , ..ה.ז בתקן מרף נאבנוס. גוון ומרקםוהבדלי  םיגיד מים,עלולים להיות בו ניש

 .ם שברצפה לבין הלוחות או האריחים הנשמרים למטרות תחזוקהחיריו האת אוחוין הלשוני בגוון ב יהיההזמן, ולפיכך  משתנה עם הרצפה 

 ה.רוף בדייצי החברה ע"ג הררקה ע"הב וו/א יטושלמניעת ספק יודגש כי לא יבוצע ל - הברקהטוש/יל 

  אוו/ פלדה אוו/ ון( עץ ו/או בטב בסימון בתוכנית המכרין, ומבלי שהדבר יחייככל ותבחר החברה להתק) – , קורה/ותולהגרפ 

 משולב,  

 רכותות למעונראבח, ן מטבשולי קירות וחזיתות מחופים, בגב ארו עטלמת, ס"מ לפחו 7בגובה )פנלים( מחומר הריצוף  –שיפולים  

 א קיטום פינות )גרונג(.פולים, ללשיו יפויחניים. ואזורים טכ 
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  לפחות. מ"מ 3של  ע מרווח בין אריחים )פוגות(צובינדרש , הוקרמיקבאבן טבעית נים לריצוף לפי דרישות התק – ווחים )פוגות(רמ 

 לפחות.מ"מ  1לריצוף טראצו  

 

 אחרכך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך  וייןאם צבעל רק פולעיל יותקנו ב בהערותת וסתייחיש ה)מובהר כי ציוד ומתקנים לגביהם 

 שצורף להסכם הרכישה(. 

 

 ארונות: 3.3

 

 ,טוחה של הכיורקנה שדלתות, מגירות, מדפים, תושבת לכיור, חיתוך פתח המתאים להתל לויכהארון  ון:תחתמטבח ארון   3.3.1 

 למדיח כלים.  הכנה ה(,תמל להצונקודת חשלבישול ודת גז נק פתח, לל:)כו הכנה לכיריים מובנות

 . MDFחלקי הארון עץ מעובד )סנדוויץ'( או  ארש יקט.ץ דמע רון יהיהגוף הארון והמדפים יהיו מעץ מעובד )סנדוויץ'(, וגב הא                    

 מעל    תפחולמ ס" 90 -כ העבודה יהיהשל משטח  ןועליסף  ס"מ לפחות. גובה  60-כות, יהיה זית הדלתח ולל, כ עומק הארון  

 ית הארון.    חתת ת שליבורט ם למניעתס"מ ובחיפוי עמיד למי 10-גבהה )סוקל( בגובה של כהארון הבתחתית . סף הרצפה           

 עומקו. ו ולכלות לכל גובהלפח ס"מ 60רות ברוחב יהארון יכלול יחידת מג           

                    5ך הרוכש מתו. לבחירת קהייפורמציפוי חיצוני:  ת.תכמ ת:וידי". תרונות פינהנו "פיותק ןרואהשל  פינהות הביחיד

 וגמר מי פניי ציפושיוצגו ע"י החברה ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידי החברה.  י(רלניט הירד בלבן ואח גוונים לפחות )מהם אחד

 ;ראה הערה בהמשך :ן*ורהא ךאור ותמיד(1)גוון לבן. מלמין ב ואו/ הקיימפור: מדפים                   

    ראה נספח ג' התחתון: עד ארון המטבחמחיר לזיכוי ב  

     

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

עם שוליים (, לפי העניין  1,2 םיחלק) 4440 דרישות ת"יל עונהרך(, הע הוו שוסר אפולימרית )כדוגמת אבן קיטבעית או 

יותקן קנט  היקף המשטחב ר.כיו של וחההתקנה שטהמשטח יותאם לחזית הארונות בכל היקפם. ס"מ ביחס ל 2של  בהבלטה

טח ככל בחזית המש יבודעם ע י להעדיף התקנה ללא קנט מוגבהשאהקונה רוכר )עליון מוגבה שאופן עיבודו יקבע ע"י המ

 ביצוע זה(.  . לא יינתן זיכוי בגין איקף המשטחל היכם ביל אף מדרש כולהנ

  לפי ארון המטבח חלק תחתון,מידות: 

 3רה/המוכר תציג בפני הקונה . בחבמגוון  דוגמאות שיוצגו ע"י המוכר ו/או הספק/ים שיבחר/ו על ידוך מתו ונההק לבחירת :גוון  

  בודד אחד(. שיש/אבן קיסר יהיו בהדבקה ולא לוחות החלו .(יטרליר נאלו יהיה בהי מגוונים דח)א  פחותגוונים ל   

   

 אין.ארון מטבח עליון:  3.3.2 

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

 יותר ארון מטבח עליון פינתי.  

 התחתון.יהיה בהתאם לארון המטבח  וציפוי ארון המטבח העליוןמבנה   

 מדף אחד לכל אורכו.הארון יכלול לפחות ס"מ לפחות.  30ס"מ לפחות ועומקו  75הארון העליון  הו שלגוב  

 

 

   כיור שולחני הכולל מונחאו  וילתעץ סנדוויץ' או טרספה, העשוי תחתון  וןרא )כללי(, רחצה בחדר(: ארונות אחרים )ציין 3.3.3 

 פחות. ס"מ ל 80 אורך  מידות: ירוסטה.דלת/ות וצירי נה/ות, מגר רבותלי( או שיש, ל)אינטגר ץרקווניאו  וא מחרס   

 לפי החלטת  ון:וג י יצרן הארון.למין לפו/או מ קהייפורמ: פנימיציפוי . קהייפורמ: ניצוחיפוי יצ     

 החברה.     

    ראה נספח ג' הרחצה:ד ארון בע מחיר לזיכוי

 



 

 

 

 

 

 

 , ג'ב'נספחים א', 

 31  ךמתו 14 'עמ 18.04.2021תאריך:  / *B,B*,F,Fרה מדגם יד / גן, חדרים 4 / 161 מגרש /רט מכר למשתכן מפ/  באר שבע -קת הפארנגב / שכונבוני הפרץ  / הבניה לאיכות מסד
 

              :הערות

באורך  פעמיים  מחושבת תימאורך. המדידה לאורך הקיר )פינה ככל שקי מטר .05מטבח  וןתחתארון  רךאו תדידמ  (1)

יכללו באורך  הארונות המשולבים בתוך( מקרר )למעט ים וכיו"במדיח, תנור, כירידים להמיוע (. חלליםהארון

   זה. ראוימתה יסטיכ וביחש , לאחטבהמ ארונות אורךמידות ב 5% -טיות עד כס. ותהארונ

בח ונות המטתכן ובקיר שבגב ארלקחת בחשבון כי י נהארונות המטבח וביצוע עצמי, על הקויכוי עבור במקרה של ז (2)

 אלו לצורך תחזוקה.ים. יש לאפשר גישה לפתח/ים משותפ לקולטן/יםפתח/י גישה  קיימים

 ונה.הק ם להחלטתחתון הינתן ארוב יםמובנ' וכ, תנור ודיחתכנון הארון לצורך התקנה של מ           (3)

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

למדיח תחת  של מים וניקוזכנות הנדרשות יים המובנים )ללא חללים( ולרבות הההחשמל קנת הכליםשיועדו להת

 חה את הרוכש.בע ובמועד שהחברה תנתק ם שהחברהלוח זמניהי ל פע תוחירוב לעה לדווח קונבאחריות ההכיור. 

 

 כביסה:לתליית  יםמיתקנ 3.4

 סה.ת הכביגישה ישירה למתקן תלייבקיר חוץ אשר ממנו תהיה ח פת

ל לי שימניבאורך מ יק,חבלי כביסה פלסט 5כולל גלגלות,  ניצבים ם(ממתכת )מגולווני מוטות 2: )קטנה( ליית כביסהן לתמיתק 

 .ה"כמטר ס 8 -של לא פחות מ רךכולל חבלי כביסה באו ס"מ 120ך מינימלי של ורבאמם ן מתרואו מתק ,מס" 160 

 ממתכת  ך לתליית כביסה בחצר או במרפסת משמעו מתקןווה ערמתקן ש) רך בחצרשווה ע שר שיותקן מתקןלדירות הגן: אפ 

  5כלול לפחות מקובע לקיר. המתקן יב ויהיה יצי. המתקן הבנהמ ותיתבחז פהצנושאינו  צנעמגולוונת על קיר המבנה, במקום מו 

 יחה.ים למתוניתנ UV כותיים, עמידים לקרינת"מ. החבלים יהיו איס 160ל ימאלי שבאורך מינ סהחבלי כבי 

 5100מד בתקן ישראלי עמיד העו: מחומר תיאור: )ככל שמתוכנן( מסתור כביסה 

טי רילהיווצר הפרעה לתליית פ ים, במקרה זה עלולה/זגןוי של המידת העיבחי גם קןותן ויכית ר הכביסהסתו: בחלל מהערה

  .מחייבאך לא פחות מהכתוב במפרט ה כביסה גדולים 

 

 

 

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

דות המעברים יל מקרה, מפתיחה. בכה וןבכיוה ותיחפג החים, בסופת: יתכנו שינויים במיקום הפתחים, במידות ההערה 

 ת בהמשך.הערות נוספו בניה. ראה גםהתכנון וה א יפחת מהנדרש בתקנותהחופשיים בדלתות ושטח החלונות ל 

 

 תריסים חלונות דלתות  ---

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 )גובה/ רוחב( 

)עץ  מרחו
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

ר )ציסוג פתיחה 
ר/ גרנ /כע"כ(

 (אחר

דת ומי תכמו
 ח הפת
 וחב()גובה/ ר

)עץ  מרוח
אלומיניום/ 

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
"כ/ כע/)ציר

 כיס/אחר(/ררנג

מידת ו ותמכ
 הפתח 

 (בוחר /בהוג)

 /ץער )חומ
יום/ אלומינ

 (מתכת/ אחר
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
 /כ.ע.כ/נגרר

 כיס/חשמלי/אחר(

 כניסה

1 

 גילהרר צי טחוןה בפלד

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 95/205-כ

 חדר דיור

1 

 ומ' מזוגגלא
 נה,ירטיו

 ע.ככ. נגרר

--- 

--- --- 

1 

 אלומ' 'ומלא
 ימלשח גלילה

 ינדי ייבוג ללוכ
 235/220-כ --- 235/220-כ

 מטבח

--- 

--- --- 

1 

 נגרר כ.ע.כ וגג' מזאלומ

1 
 ידניגלילה  מ'אלו אלומ'

 115/110-כ 115/110-כ ---

חדר שינה 
 1ורים ה

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 .ע.ככר נגר ' מזוגגמואל

1 

 גלילה ידני 'אלומ 'ומלא

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

 חדר
כמות ומידת 

 הפתח 
 )גובה/ רוחב( 

)עץ  מרחו
אלומיניום/ 
 מתכת/ אחר(

ר )ציסוג פתיחה 
ר/ גרנ /כע"כ(

 (אחר

דת ומי תכמו
 ח הפת
 וחב()גובה/ ר

)עץ  מרוח
אלומיניום/ 

 ת/ אחר(כתמ

יחה פת סוג
"כ/ כע/)ציר

 כיס/אחר(/ררנג

מידת ו ותמכ
 הפתח 

 (בוחר /בהוג)

 /ץער )חומ
יום/ אלומינ

 (מתכת/ אחר
 חומר שלבים

סוג פתיחה)ציר/ 
 /כ.ע.כ/נגרר

 כיס/חשמלי/אחר(

 ממ"ד 
)משמש 
 כחדר 

 (2שינה 

1 
פלדה לפי 

 הג"א 
ציר )רגילה(. 

 תיחה חוץפ

1 

 אלומ' מזוגג

לה או ציר רגי
 .כ.עכ

 תונחיי הפל
 הג"א

1 

 ומ'לא אלומ'
 .כ אוכ.ע נגרר

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

--- 
--- --- 

--- 
--- --- 

ם נגררת/יה ,יםיסורס דףה ,םזיג דה נגד, פלייםשת כנף אחת או
 לפי הנחיות הג"א.          .לכיס

--- --- 

 3שינה ר חד

1 

 ציר רגילה עץ

1 

 ככ.ע.נגרר  וגג' מזאלומ

1 

 ניה ידלגלי אלומ' ומ'לא

 115/110-כ 115/110-כ 80/210-כ

חצה ר ח.
  הורים

1 
 עץ  + 

  אור -צוהר/צו
 ציר רגילה

1 

 אלומ' מזוגג
 נטוי

 (יפ)ק

--- 

--- --- --- 

 --- 45/75-כ 70/210 -כ

ח. רחצה 
 כללי

1 
 עץ  + 

  אור -הר/צווצ
 ציר רגילה

1 

 גמזוג אלומ'

 נטוי
 +(פי)ק

 קבועחלק 
 וןתחת

--- 

--- --- --- 

 --- 35/135-כ 80/210-כ

--- 

--- --- 

--- 

 --- כניאוורור מ

--- 

--- --- --- 

--- --- --- 

 מרפסת
 ותירש

1 

 הלירג ריצ עץ

--- 

--- --- 

1 

 כע.כ.נגרר  אלומ' מ'ואל

 155/85-כ --- 80/210 -כ

 מחסן דירתי
 דצמו

בדירות 
 דגםמ
 B*,B 

1 
 חפ
טת לחלפי ה

 החברה
 הילגרציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 75/200 -כ

מחסן דירתי 
 דצמו

בדירות 
 דגםמ
 F*,F 

1 
 פח

טת לחלפי ה
 החברה

 הילגרציר 

--- 

--- --- 

--- 

--- --- --- 

 --- --- 75/220 -כ

 :ואחרות להבטל ערותה

 הרכישה(. להסכםצורף ה או במסמך אחר שמכר ז במפרט בטבלה, צויןאם )הקיים בפועל רק ב

ת תחתי, הדלתות תהיינה עמידות למים ויכללו התקנת קנט פולימרי בה רגילהובפתיח 23בהתאם לתקן ישראלי מס' ודות בתות ללד= עץ  דלת .א

סב  ,נטוי(פלת )= פתיחה משתקיפ  = סוג פתיחה,רגילה ציר,  וםהנחיות יועץ האלומינילפי  ל:יפסוג פרו אלומיניום, =אלומ'  .ס"מ. 7 בהבגו דלתה

: םיסיתר ,= כנף בתנועה אנכיתגיליוטינה גומחה )כיס( בקיר,  כנף ו/או לתוך = כנף נגררת עלניגרר כ.ע.כ ת, + משתפלה= רגיל פ()דרייקינטוי 

= גלילה  .גברתמה מויבין השלבים לאט אטם גומי וללף כוקצאוריתן מבמילוי פולית היצרן(, הנחיו יפ)בעובי ל אלומיניום עשויים פח יםיסתרה שלבי

  . לגלילה החשמלית, בחדר דיור(דני אחד, )גיבוי י ו חשמליה, באמצעות רצועה ו/אללפי מעל כתריס נגל

 /ותכ הדלתאים לסה"ובלבד שהכמות הכללית בדירה תת בטבלהים של אחד מחדר רבתיאולהופיע ת לויכו ריםחד לשני, משותפים דלתות/חלונות .ב

 .ווירס"מ כהכנה לתפקוד מערכת מיזוג הא 3עד  ל רצפהמע בהודלתות פנים יוגשולי תכן ובטבלה. ימצוינות חלונות ה

המורכבים משני לוחות  ,ות התקןלפי דריש תירגיל/בטיחו( Double Glazing) כפול זיגוג שקוף מאלומיניום עם ,)למעט ממ"ד( טרינותיו /חלונות .ג

ו בעלי תו החלונות ורכיביהם יהי. לפי תכנון(אחר  או מ"מ 6 עם מרווח אויר בעובי שלת, חולפמ"מ  4 ביג בעו)זיגו יניהםבאוויר מרווח  םזכוכית ע

 ת יותקנו על ידיהחלונועילה. נוי פתיחה נות, מנגנונ, ידיות מובליםלגג צירים, ,EPDMי ים מקוריים, ובכללם: סרגלי זיגוג, אטמי גומתקן ואביזר

 לכל במסילות :רשתות .י הנחיות פקוד העורףפלפלדה, ים ום מזוגג עם כנף/ילומינסוג איהיה חלון ממ"ד מב ם היצרן.טעורשה ממתקין מ

 .אחת רשת לכנף כהכנה במסילה נוסף נתיב יותקן ,החלונות
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יותקן חלון, בתריס או  רהת הסגורפסת שרומטבח באם פונה למטריים ובסני םבחדרי ת,בחדר שרו נילקיר חיצו וגגתמזת ו דלו/און ר חלבהעד .ד

 .)לרפות רפפת כיסוי( נימכור אוור

גוג קבוע זיב לביםמשום הפתחייתכן  יועץ האלומיניום. ו/או פיל, גוון, עפ"י תכנון האדריכלפרו סוג .עשויים אלומיניום ריסיםלונות והתחות הגרמס .ה

 .ת מסךרויקאו /ם, ומחסוכמעקה/ המשמש

 ל. ריכהאד בחירת"( עפ"י )"חלבמומה שקופה או עית חותבטיזכוכית ן תותק ,()באם יש חלונותרחצה בחדרי  .ו

 .ודרישות כיבוי אש אדריכלה תכנוןפי או רפפות קבועות, ל/ו ו/או אוורור מכני ו/או סבכה בדלתעות חלון ( יעשה באמצככל שנרכש מחסן) המחסן וראוור .ז

ת מערכו, (יתטלסקופ)פנורמית/ ת הצצהעיניוסף, סגר בטחון פנימי נ  5044ראל תואמת לתקן יש ,יתרב בריח טחון(ה )בידל. דלת פהדלת כניס .ח

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

 חירת המוכר.וון לפי בה בתנור. גמר לגביעלפחות. כנף הדלת והמשקוף יהיו בחיפוי ויניל או צ

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

היבט  חר שווה ערך בכלתי לוחות מודבקים על מסגרת עם מילוי פלקסבורד ו/או מילוי אששויה מתהיה ע ף הדלתכנ פנים: מכלולי דלתות .י

המתאים  ציפוי חיצוני מתועשבע או צפורמייקה או גמר קוף הדלת. לסוג משאם אחר. צירים יותקנו בהת יים,חוזק, אקוסטיקה, ק –ודי תפק

ראלי בהתאם לתקן ישהדלת יהיה  משקוף. צדדים לפחות 3-נט( מצופה בקהדלת )קף כנף בהי .םידיות מתכת משני הצדדי , עםלעמידות במים

אמבטיה / מקלחת בחדרי  נתו יהיה עמיד למים. אחר התקף ל. המשקואטימה יכולל פס לדלתבגמר תואם ולימרי או עץ הלבשות פ בעל 23מס' 

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

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

 נוסף,ב ., אין לקבוע סורג קבועאמור לשמש את כלל הדיירים בקומה( )בחרום קומתי ץהמוכרז כפתח חילו  בדירהפתח ממ"ד ובב -פתח חילוץ .יא

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

 2 -סף הדלת וריצוף הממ"ד גבוהים כחיצונית.  נגררת,/מה, הנפתחתמרחב מוגן הינה דלת פלדה אטוכניסה ללת ד :פיקוד העורףדרישות  לפי .יב

 בקוטרים שונים,מעוגלים  כן  פתחי אוורורכנף אחת או שתיים, הנגררות לכיס. חלון אלומיניום + זיגוג ו ן פלדהרה. חלולס הדיס"מ מעל מפ

 רוצתיפתח האוורור וליד ע"ג הקיר  פיקוד העורף(,י הנחיות לפ)סינון אויר  מערכת התקנת לפרוק. ניםאות פלדה )פלנצ'(, וניתדיסקחסומים ב

תו תקינהרי שמתקן הסינון, ה ע"י החבריודגש שבאם סופק  (.2010)תקנות הג"א מאי  ת היצרן.ופי מידמערכת לידות ההפרעה מקומית. מ

שהוסמכו לכך ע"י פיקוד  מות נוספת ע"י הגורמיםבדיקת תקינות ואטיכש, יחייב ע"י הרוקו רויפלכן פיקוד העורף,  ע"י אושרוונבדקו והתקנתו 

פועל ל יגבר הביצוע בין המצוין בתוכניות המכר ו/או במפרט המכר לבין הביצוע בפועבסתירה קרה של בכל מ למניעת ספק יודגש כי העורף.

 העורף.קוד ם הנחיות מעודכנות של פיהתוא

ם אביזרי הצורך בהתקנתעקב , "נטו"אינן מבטאות מידות פתחים ומשוערות בס"מ,  בניה, הינן מידות 3מס' טבלה ורטות בהמפהמידות  – מידות .יג

 מסך רותתות/ חלונות/ויטרינות/קימלבני דל של ,יים למיניהםפרופילים היקפמשקופים וים סמויים ו/או מסגרות סמויות וכן  נן: מלבכגומים משלי

  בתקנות התכנון והבניה.  כנדרש לפתחים אלו  ות/שטח,ממידלא יפחת  יםפתחים המתקבלגודל ה קרהבכל מ .)לפי הענין(

  

 

 ם סניטרים בדירהיה וכלברואי תמתקנ – 4טבלה מס'  3.6 

 הערות לאחר טבלה זו(גם )ראה   
 

 מיתקן
 םמיקו

 לירחצה כלחדר  הוריםרחצה  חדר מטבח
 מרפסת 

 תשירו
 אחר

 יור מטבחכ
 כפולה(ודדת/ב)
 

מידות 
 )בס"מ(

 --- --- --- --- ראה הערה )א(

 --- --- --- --- א' סוג

 --- --- --- --- אין ₪ זיכוי 

 הכיור רחצ

מידות 
 בס"מ()

 --- --- רוןמשולב בא 40/50 -כ ---

 --- --- 3.3.3עיף ראה ס א' --- סוג

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

 לירחצה כלחדר  הוריםרחצה  חדר מטבח
 מרפסת 

 תשירו
 אחר

 יור לנטילת ידייםכ

מידות 
 בס"מ()

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

 --- --- --- --- --- סוג

 --- --- --- --- ---  ₪זיכוי 

וארגז  אסלה
 )ב'(שטיפה

 

מידות 
 "מ()בס

 --- --- לפי מידות היצרן צרןפי מידות היל ---

 --- --- א' א' --- סוג

 --- --- אין אין --- ₪ וי כזי

 אמבט/ 

 מקלחת

מידות 
 )בס"מ(

--- 
אות כל דין הורלפי 

 ראה בהמשך
 170/70 -כ

 ה(בטימ)א
--- --- 

 --- סוג
 ריצוף משופע

 )מקלחת(
 --- --- א'

 --- --- אין --- --- ₪  זיכוי

לה למים קרים לסו
מהקיר  כיור,מים לח/

 או מהמשטח

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

 --- --- א' א' א' סוג

 --- --- פח ג'ראה נס ג' ספחראה נ אין ₪ זיכוי 

טיה סוללה לאמב
 למים קרים וחמים

 --- --- )ה(סוללה --- --- דגם

 --- --- א' --- --- וגס

 --- --- 'ראה נספח ג --- --- ₪  זיכוי

סוללה למקלחת 
 למים קרים וחמים

 --- דגם
 אינטרפוץדרך )-רב

 --- --- --- )ה( (3דרך 

 --- --- --- א' --- סוג

 --- --- --- ראה נספח ג' --- ₪ י זיכו

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

 לשרוול בדופן חיצונית 4תח "פ
, מייבש כביסהמ  םטת אדיפלי

כולל תריס הגנה ומשקולת סגירה 
 והזנת חשמל

 --- יש --- --- ---

 םה לחיבור מדיח כליהכנ

בניקוז כיור  תמשולבכנה הה)
 (המטבח

 --- --- --- --- יש

 --- --- --- --- אין ז ניל()בר נק' מים למקרר

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

 --- --- --- --- --- )הכנה( מים ימוםודת גז לחקנ
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 :ואחרות טבלהל ערותה

 צורף להסכם הרכישה(.או במסמך אחר ש המכר ז רט, במפבלהבט צויןפועל רק באם ב)הקיים 

וסטה, רני/גרניט וורץסילי קוורץ/ק מחרס/הקונה,  לבחירת: ס"מ( 80/46ידות במ פולהס"מ או כ 40/60 ות)בודדת במיד מטבח יורכ (א)

 תוצרת לפי ס"מ. 40/50 ותמידבחרס : כיור רחצה ה.היצרן/ספק, שיבחר ע"י החבר לפי (:יור רחצה שולחני )אינטגרליכ נה שטוחהבהתק

 .החברה החלטת

)מושב(  :כיסוי אסלהלפי החלטת החברה.  תוצרת. 1385עפ"י ת"י  יטר(ל 3/6) כמותי מונובלוק/חרס, דו ז שטיפה :רגאמונחת. : אסלה   (ב)

  .רוסטהיעל צירי נב כבד לסטיפ

פינות ומיטת תמיכה ץ בליאסטר. מילוי עפוי פולד עץ עם ציבעלת חיזוק היקפי, שמ"מ הומוגני,  3.5ילי בעובי מר אקרחוהיה מת אמבטיה:

 מ"מ לפחות מצופה אמאייל. 2.5י בעובן מפח ילי ברזל מגלוון או לחילופיופמפר

עם שיפועים לניקוז  2279ת"י רישות בדעומד ות כל דין, בגמר האנדרש בהורות על פי השטח משטח המקלחת לא יפחת מהמיד מקלחת:

 המשטח.

מידות ברז ר, הכיודה או העבומשטח א ימוקם על מישור הוו מערבל, פרח: דגם: בחמט . לקערתלל חסכם()כו יםמים קרים/חמסוללה ל )ג( 

ת"י בעומדת וישנה ש ככלץ ת לפחות תוצרת הארחכשא סדרות 3רה מתוך לבחי ס"מ. 20ס"מ לפחות ולעומק  25 -פיה בגובה כתהיינה: 

 ידה.ו על /פק/ים שיבחרהחברה/ קבלן ו/או הסשיוצגו ע"י  1385

 , מידות על מישור משטח העבודה או הכיור והם ימוקמו  הפי לערבמ ח: דגם: פר)כולל חסכמים( חצהר לכיור/י, ים קרים/חמיםלמ סוללה )ד( 

ה/ קבלן שיוצגו ע"י החבר ארץכשאחת לפחות תוצרת ה סדרות 3מתוך  רהלבחי ס"מ לפחות, 15ומק עלפחות ול ס"מ 15ורך באברז תהיינה: 

 .  ידהים שיבחר/ו על /ו הספקו/א

לה מים חמים וקרים מיקס מהקיר הכוללת יציאה תחתית למיל' האמבטיה סולתקן תו :יהבאמבט :)כולל חסכמים( חמים/יםסוללה למים קר )ה(

  מזלף.ס"מ לפחות ו 60ל אנכי באורך ומובי פיטלסקוכוונן, מוט החלקה תי, מתלה מינור שרשורצ

 60אנכי באורך יל ומובסקופי מתלה מתכוונן, מוט החלקה טל, כולל צינור שרשורייקל ם נבציפוי כרו , (3דרך ) רב -מהקיר  דגם:: למקלחת

 . מ"מ 15ראש מקלחת בקוטר וס"מ  30ך מהקיר באורס"מ לפחות ומזלף. לחילופין ולפי בחירת הדייר, זרוע 

 ל ידה.ע ו/או הספק/ים שיבחר/ו בלןצגו ע"י החברה/קרץ שיוות תוצרת האכשאחת לפח סדרות 3ך ת האמבטיה/מקלחת, לבחירה מתוסוללו

רת ידית זעים/קרים בות מים לחמדגם מערבל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי)ויס בציפוי כרום ניקל, היוים יים וקרכל הסוללת  למים חמ-

 ם.מיו חסכאחת(ויכלל

 .לני יזברור לביוב, : חיבוכוללת ת אסלהארגז/י שטיפכיורים והתקנת  ()ו 

 .: לבןתועוגוון הקב )ז( 

 . והזנת חשמל וחיבור לקו דלוחין או שפכים רים: מים קלמכונת כביסה כוללת בורהכנת חי )ח( 

 ה.קציזרי נחושת בלבד ללא אב תאחרת, צנרם לא נאמר בא: הכנה לנק' גז )ט( 

 נית.מסופקת מהרשת העירו: מים בטמפרטורה המים קרים (י) 

 למניעת  שעומדים בתקן ישראלי ותקבוע לרכוש , באחריות הרוכש, לבחור אוברהבאם אינם ממבחר הח -(טיהרחצה )אגנית/אמב בועותק (יא) 

 .  R-11 -ולא פחות מ החלקה

 או הכיור. ממוקם על מישור משטח העבודה ברז ה רי= ק חפר קבוע. וך שרוולתמרז הנשלף ראש בלף = נש (יב) 

  זרת ידית אחת. בע מים לקרים /חמים,יסות ו )מיקסר( = מערבל  

 ם חמים/קרים, לראש מקלחת ו/או לפיית ברז ו/או שניהם.מי ה, שליציא/)אונטרפוץ( = חלוקת כניסה ךדר-רב  

 זו הלחות  יטת קונדנסר. בשיטההשתמש במייבש כביסה הפועל בשה יש ליסש הכבאויר חם/לח, ממיב תקיבור ליניבהעדר ח ר=קונדנס)יג( 

 גש שעדיין נפלט אויר חם לחלל הדירה יודספק  מניעתהמחייב ריקון בעת הצורך. ל סוףפלטת כמים אל מיכל איש נבעת תהליך הייבו נפלטתה

 בסמוך למכונה.

 '(.חות/פתחי ניקוז וכוהקצה הסטנדרטיות )ברזים/מקל מערכותל כנניםהמים והניקוז מתו תקמערכת הספבחשבון כי יש לקחת  (יד)

ם הקפי מפני גלישת המים, חסות, ומהמקלחקוטר צנרת הדלוחין, שטח תא מת דמוי "גשם", ללא התא לחתלעיל כגון ראש מקאמור מהשינוי 

 פה.וז ברציקלת הנת ממפל המים לקיבוטלהמים הנפ ה בין כמותעלול לגרור הצפה בחדר הרחצה עקב אי התאמ

 באמצעים מתאימים כגון  קוטוס מונע החלקה, יש לניספטיה אינה כוללת חהאמב פתת וככל שרצבטיה הינו גם למקלח( הואיל והשימוש באמטו) 

  המיועדות למניעת החלקה.ות מדבק הדבקת   
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של כיבוי לא גנון לניתוק זרימת הגז במקרהלים מנולים הכ, יש להשתמש בכירילללחלון ובכ ם בסמיכות)טז(  ככל שמיקום הכיריים לבישול נמצאי 

 ות הבישול.הבה/ל לרצוני ש        

 כך בטבלה, במפרט מכר זה  או במסמך אחר צויןאם רק בפועל קנו בש התייחסות בהערות לעיל יותם יי ציוד ומתקנים לגביהר כ)מובה

 ישה(.שצורף להסכם הרכ 

 

  פה,, ברצהבניין( לכלל פיםותמשום יתכן )בחלקלקולטני ביוב צנרת ופתחי ביקורת : אחר ורךלכל צ ,בדירה אינסטלציה נוספים יראביז  3.6.1 

 וכמות, עפ"י דרישות כיבוי אש(.  )מיקום יתכן מתזי כיבוי,לציה. ינסטהא דסת מהנבמיקום וכמות עפ"י החלט, רהלתק בקירות או בסמוך  

 בין  יקודי פבלעברת גז וכלהוצנרת  מפוצלאו /ו יני מרכזיה. ניקוז למזגן מנסטלציינדס האלפי החלטת מה ,קוםימב מחלקי מיםארון ל  

 . למאיידמיועד הום יועד למעבה, עד המיקהמ המיקום  

 

 הערה:  

 דמוי בליטות  וואסטטי ויצרי מבודד התקנת כיסוידרשו(, יתכן ויחייבו ככל שבוי, )רת מים/ביוב/מתזי כיר צנבמעב הצורך  

 , כרית המתכנב שלא בהכרח יסומנוה, צפלקירות ור בסמוךו/או ת ותקרה בסמוך לקירו ,או "ספסלים"" תו קורום אמודיע"  

 ת.וכניה מהתם שונמאילוצי תכנון יותקנו במיקונו ואו שסומ  

 פתחי  רשוויד יתכן ןהבניילגובה  םטנים העובריציה בקוליש לקחת בחשבון כי לפי הת"י, והנחיות מהנדס האינסטל ,בנוסף  

 תחזוקה. גישה לצרכי פשרלחסום אותם ויש לא אין, יקורת אלו ביצוע פתחי ב שיידרביקורת, ולכן בדירות בהם   

 

ת נת המערכהתק. תהיה לפי הוראות כל דיןמצעות מערכת סולארית משותפת מאולצת באת לדירוחמים הספקת מים : מיםחימום   3.6.2

 .ים )טיימר(המ וםב זמן לחיממים החמים והתקן קוצגיבוי חשמלי לדוד הלרבות  579אלי ישרתקן היה בהתאם לדרישות תהסולארית 

 מנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן )טיימר( הכולל מפסק ם אלמום עלל חיהמחובר למערכת הסולארית וכווד( יותקן מיכל אגירה )דירה לכל ד

 .הזמני ההפעל מראש את במאפשר לתכנן

 קוצב  התקןים באמצעות חשמל והמ ום, יעשה חיממצעות מערכת סולאריתן לא ניתן לספק מים חמים באכל די אותהור לדירות שלהם לפי 

 )טיימר(.  מים זמן לחימום ה

גג  או וך להמבסירות או שרפסת במ כגוןבמקום מוסתר אך נגיש : מיקום הדוד ;ליטרים 150 ::תבולבקי חמים למים מכל אגירה )דוד(

     מהנדס האינסטלציה. תכנוןעליון לפי 

 ת. ה, אמבטיה, מקלחצחת מטבח ור: קערולכלים יבור מים חמיםח 3.6.3

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

 (.החברה לטתי הח)מיקום לפ: יש הכנה למונה מים לדירה 3.6.5

   ,PPR, S.Pסגול, לדה מגולוונת, פקפ: ת: מים חמים וקריםחומר הצינורו 3.6.6

 .פלסטי :שפכים: פלסטי, יןדלוח  

  .יש: במטבח ת הגזודנקהגז ועד ר ה ממקובדירצנרת גז  3.6.7

 : יש.למונה גז לדירה הכנה 3.6.8
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 (ה זובלטלאחר הערות  )ראה מתקני חשמל ותקשורת – 5טבלה מס'   3.7        

 
 ראה נספח ג' ע ונקודות טלפון,קלנקודות מאור, בית תמחיר זיכוי 

 

 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /ירק
 קל מפסלכו

 תקע תבי
 לרגי

 תקע יתב
  מים   גןמו

 תקע בית
 לבמעג חכו

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;' תקשורתנק
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 רותאחר/ הע

 לדירה כניסה
 בואהמ או

1 1 - - - 

 לחצן ון+פעמ -
 טרקוםאינ -
לובי למפסק תאורה  -

 ר מדרגות.קומתי/חד
 לוח חשמל דירתי. -
 ללת כותקשורארון  -

 שקע. 
 טלוויזיהיה/רון טלפונא- 
אחר ם או במקו)

ם לקביעת בהתא
 (המתכנן

 ריוד דרח
 כלאו ופינת

2 3 - 
1  

 )למזגן(
1 

תוספת  -י ריס חשמלת
עלת נקודת חשמל להפ

 התריס.

 - - - 1 1 רפרוזדו

 3מעל  באורך בפרוזדור
 זדור הכוללפרוב' או מ

נקודות  2פניית "ר", 
 חליף.ות + מחמאור לפ

 1 בחמט

4 

מהם )אחד 
חד וא כפול,

גן מהם מו
 בדרגה

 גילה(ר

- 

 )יג( 3
מדיח מקרר,תנור,

אחד מהם מוגן )
מים בדרגת 

44IP) 

- 

ם השקעים, בתי מיקו
התקע יהיה מעל 

ודה ככול העב משטח
ם התאובהאפשר 

ו יותקנ לתכנון המטבח
ים דח נפרשקעי כ

 ור, למקררלמדיח, לתנ

שינה  חדר
  הורים

 

1 
מפסק  )כולל

 יףמחל
 למנורה( 

 

4 
 ליד םי)שני

 המיטה(
- 1 1 

ק' נטרקום )נאי -
 ד(דיבור בלב/שמע

   רחצה רחד
 הורים

1 
 ם()מוגן מי

- 1 
1 

בית תקע )
 לתנור(

- 

בית תקע לתנור 
 בהעדר חלון,+ ימוםח
 ינק' אוורור מכנה לכנה

 - 1 1 - 3 1 שינה חדר

 ד/"ממ
 שינה ח.

מנורה לפי 
הנחיות 

 פיקוד העורף
 1 (למזגן) 1+  1 - 3

ד ופיקתקנות  פיל
 רףהעו

 הר רחצחד
 כללי

1 
 ()מוגן מים

- 1 
1 

 ת תקע)בי
 ור(תנל

- 

בית תקע לתנור 
התקן קוצב  + חימום+

וד ק לדזמן הכולל מפס
עפ"י  ש במיקוםהשמ

 כנון. הת
 ,ןוחל דרבהע+

 כנימר הכנה לנק' אוורו

 ותפסת שרמר
1 

 מוגן מים()
- - 

2 
 מוגן מים

 ביסה,נת ככו)מ
 יסה(בכש מייב

- - 

רחבה 
 תרוצפמ

1 
 )מוגן(

- 
1 
 גן()מו

IP44 
- - 

י + כולל תריס חשמל
תיחה פמפסק + מנגנון 

 ידני.
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 מיקום

ת נקוד
 מאור

 קרהת /ירק
 קל מפסלכו

 תקע תבי
 לרגי

 תקע יתב
  מים   גןמו

 תקע בית
 לבמעג חכו

 נפרד

 נק'
 ;יזיהטלוו

 ;' תקשורתנק
 .נק' טלפון

 נקודות 3 כ"סה

 רותאחר/ הע

 - - 1 - 1 מחסן

צריכת החשמל של 
ר לשעון המחסן תחוב

ירתי אליו מל הדהחש
 .חסןיך המשומ

ת נוזשה או לחילופין
כל ל של החשמ
ה יחוברו למונהמחסנים 
 ף ונפרדמשות

 בד, אולבם ניחסלמ
סן, לכל מחה נפרד מונ

 ועפ"י להחלטת המוכר
 בחירתו.

 מסתור
 כביסה

- - - 
1 

ט הכנה ק)פ
 למזגן(

- 
 
- 

 

 

  טבלה ואחרותת להערו

 טורה(, כולל נקודת הדלקה אחת.מראהיל/ א -וכיסויורה או תקרה )ללא נקיר גבי ל בית נורה ע = אור קיר/ תקרהנקודת מ (א)

 ל שקע בנפרד(., נספר כ)שני שקעים או יותר בפנל אחד ן מזרם חשמל רגיל.וניזהשמלי מתקן ח חיבורבודד ל= "שקע"  בית תקע מאור )רגיל(  (ב)

 ת.ממ"ר לפחו 1.5בכבלים צע החיבור יבו

ור החיב )שני שקעים או יותר בפנל אחד, נספר כל שקע בנפרד(. גילר ניזון מזרם חשמלה י,ע בודד עם כיסושקם: מי גןמו בית תקע מאור )רגיל( (ג)

 ות.חלפ ממ"ר 1.5בלים צע בכיבו

לכמות  ושאינם תוספת (, המצוינים בסעיף א'קירנקודות המאור )בתקרה או  של הדלקהתאור בלבד לאופן ה קה כפולה=נקודת מאור הדל (ד)

 .וינות בסעיף א'ר המצמאוה נקודות

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

 בדרגת הגנה גבוהה.ן מים רד אך אביזר הקצה מוגנפ ן שאינו בהכרח במעגל חשמלתקע מוג ביתאו אחר=  IP44דרגות הגנה בית תקע עם  (ו)

בים, ן מחשבי –ת ביחד )קומפלט( או לחוד וכוללות נקודת טלפוניה, נקודת תקשור תונקוד 3= )מחשב( שורתטלפון חוץ/תקה/לויזיטת ודנק (ז)

אינטרנט. /ניםבור הדירה לרשת הטלפוחי ללאקליטת שידורי כבלים.  לחיבור לשידורי חובה כאמור, ואפשרות חיבור לקליטת  –יה זוויודת טלנק

 .כולל כיסוי 1מודול  55וקופסא  ודת ההכנה בקירקנוז התקשורת ועד מריכ ור וחוט משיכהל צינכלות נקודת התקשורת

 .(עמדת שומר לפי הענייןל למבנה אודלת כניסה לה לתקשורת פנים )אות כולל אביזרי קצלת מקודה/ונקום(= אינטרפנים )נקודת טלפון  (ח)

   .ממ" 2.5עם כבלים פרד ת ללוח למפסק נישירובר חו, מעל גבי מעגל חשמלי נפרד בית תקע כוח = ודת כחנק (ט)

רת ועד נקודת ההכנה )מחשב( מריכוז תקשו ורתק' תקשהכנה לנ לבד.שיכה בבאם לא צוין אחרת הכוונה לצנרת )"שרוול"( וחוט מ"הכנה"=  (י)

ספק  ניעתלמ" )ספירלי(. ר להטתנו" "מפזר חום" ולא יות הדייר(,יותקן )באחרדר הרחצה ת חמעל דללתנור חימום נמצאת ם ההכנה באבקיר. 

 מים. ע מוגןההכנה לתנור חימום כוללת שק עי חימום לא מסופקים ע"י החברה.צמיודגש כי א

ה/ם דליקים/מכבים את אותמאך הנמצאים בריחוק ביניהם,  ים שוניםה/ כיבוי, משני אביזרים נפרדמאור הניתנות להדלק ות/נקודה =חליףמ (יא)

 מאור. נקודה/ות

 רישות מהנדס החשמל.דוות הנחיות החוק בעקב קום וסוג הנק'ם במיויייניתכנו ש (יב)

ישירות  תחוברתוכנן לכיריים. הנקודה טבח, מתחת למקום הממן הת בארולת פאזיודת תתקן נקתובדירת מגורים הכוללת חיבור תלת פאזי=  (יג)

 ל הדירתי.החשמע והמפסק בלוח ית שקת בבוקודה תכלול את כל החיווט לר. הנ2.5/5תחווט בכבל ל ולמפסק תלת פאזי בלוח החשמ

 

 סמך אחרמפרט מכר זה  או במבה, ך בטבלצויין כבאם  ועל רקכי ציוד ומתקנים לגביהם יש התייחסות בהערות לעיל יותקנו בפ רה)מוב

 (.שצורף להסכם הרכישה 

 

 רת לילה לתאומנגנון שבת ות מדרגודר בחלחצן להדלקת אור  .יש: מאורת ות: בכל קומה: נקודמתיחדר מדרגות/ מבואה קו  3.7.1 

  יש. :תקומתי ת אור במבואהקהדלדירה למתוך ה צןלח יש. ר:לחצני הדלקת או יש. גופי מאור:. קבועה                             
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 בקשה להיתר(.קנות התכנון והבניה )י תלים )צינורות( בדירה על פכנת שרווה: טלפון חוץ 3.7.2 

 ה.רבחר לפי החלטת החאו א, זמזם צליל: .לחצן וג:ס פעמון: 3.7.3 

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

לפי   מיקום: יש :בתוך הדירה ל שקע רגיל(,)כולרתי דיולוח תקשורת  מודולים( 6-לל השארת מקום פנוי ל)כודירתי  ח חשמללו 3.7.5  

 אין.בת: עון שש. יש: מפסקי פחת החשמל.  מהנדס תכנון  

    : יש.  כולל קוצב זמן.                         חשמלי, שמש/םיודת חשמל לדוד מנק 3.7.6 

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

 הראשית בקומת הסלפתיחת דלת הכני כולל לחצן ,שמע דיבור )אינטרקום .5 לה: כמפורט בטבמיקום: יש, אינטרקוםמערכת  3.7.8 

 בחדר שינה הורים(. רובלשמע ודיופומית  ,סההכני  

 ן.: אירדת(נפר )גל סגוספת במעמערכת טלוויזיה נו 3.7.9 

  וויזיה רב ערוציתקליטת טלללחיבור לכבלים  כנהה :טלוויזיהיטת שידורי נה לקלהכ 3.7.10 

 .  (זה תאשר תספק שרו ערוצית -חברת הטלוויזיה הרבל ע"י הקונה ישירותאשר ישולם מיר וללא חיבור בפועל  לא מל)   

 :מיתקנים אחרים     3.7.11 

החשמל תלת פאזי ולרשת  בוררתית. המערכת תתאים לחימל הדיר ולבקרה של צריכת החשטולנימערכת תותקן  בכל דירה -

 חשמל המשתנים.פי הזנת תעריהשראלית ותאפשר הי

 :כלולהמערכת ת

 מלי, שחרכיב המודד זרם על  ל הדירתית אשר מתבססתמשדת מדידה בלוח החיחי 

 .אלחוטי ורשידשורת לחידת תקי)שלושה חיישני זרם עבור לוח תלת פאזי( 

 ורה ברורה.אותם בצ ורה מקומית ומציגבצ המקבל ומעבד את הנתוניםלחוטי צג דיגיטלי א

 הצג יציג לפחות אתה מהרצפמ',  1.5ובגובה  שבמקום נגי הכניסהבמבואת  /ההדירה בסמוך לדלת הכניסנים הצג יותקן בפ

 . פיתתם הכסואת עלו)בקוט"ש( והמצטברת  השוטפת תוני צריכת האנרגיהנ

 .3.5ם סעיף תחיראה גם תריסים בטבלת פ .ים/ליחשמ חיבור לתריס/ים -

 

 :דירהמתקני קירור / חימום, ב        . 4 

 :תכלול אשר ,פאזי תתל סטנדרטית אחת זיתמרכ מיני למערכת בלבד ההכנ יש,ן. אי כזימר תי מינידיר מיזוג אוויר 4.1 

  לכל וקצר יעיל אוויר פיזור המאפשר אחר קוםאו במי המסדרון או בטיההאמ דרח תקרת לתחתית בצמוד דיילמא תוכנןמ מיקום      .1                   

 ;רההדי חלקי

                       ןהמתוכנ המיקום בין הרצפה במילוי ונעה נסת בקירכומ חשמלי ופיקוד חושתנ צנרת של "צמה" רבותל הנדרשות התשתיות ביצוע      .2                   

  מוצא .ביסההכ ז מסתורלניקו או רצפה למחסום דמאייה ניקוז 3* 2.5נפרד  עגלמ כוח עשק ,המתוכנן למעבה וםהמיק ועד למאייד                            

 .עלבפו המערכת להתקנת עד ,גבס בלוח כיסוי באמצעות ההסתר יכלול "צמה"ה                            

 .קיר המסדרון על סטטהתרמו למיקום עד דאייהמ ממיקום קיר לפיקוד קרי וולשר התקנת                         3.

 .ווירא מיזוג יועץ ידי על תכהמער לתכנון התאםב יהיה נותההכ מיקום      . 4                  

 .םהמעבי / המעבה למיקום ומוסתר מוצנע מיקום      . 5          

 ההכנה תכלול: הז מזגן עילי בממ"ד. במקרההכנה ל, תבוצע ר פיקוד העורףישובא       .6  

 מל. ת הזנה ישירה מלוח החשנפרד נקודת חשמל -                    

 מכסה.ל מחסום רצפה פעיל בדירה. קצה הצינור ייסגר בא בקיר מחוץ לממ"ד ועדרת ניקו מים, מנקודה צנ -                    

 כנון.התמקום מוצנע ומוסתר ע"פ יהיה במיקום המעבה  -                    

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

 

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

 כל התשתיות את שתכלול הדירה חלקי ליתרת ים/ מפוצלנים /למזגן הכנה נוסףב תבוצע ,כאמור אחת  יתמרכז ימינ מערכת באמצעות

 .מים ניקוז רתוצנ גז צנרת חשמל, צנרת לרבות הנדרשות

  .איןן ממערכת מרכזית בבניין: וזיזוג אויר דירתי הנימ 4.3

   .אין: זועל בגהפימום תנור ח  4.4

 )בחדרי רחצה(. .גןמו עשק הכוללת חימום נורתל נקודה תבוצע. : איןלל בחשמתנור חימום הפוע  4.5
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 .אין: יםרדיאטור  4.6

 : אין.ייםטורים חשמלקונבק  4.7

 .: איןת רצפתים תמוחי  4.8

 : אין.מיתקנים אחרים  4.9

 

 סידורי כיבוי אש ובטיחות בדירה, במחסן: .5

 .: יש(רכשנ)באם  במחסן .הכבאות דרש ע"י רשותיככל שי: הבדיר וטומטית )ספרינקלרים(:י אש אבויערכת כמ 5.1  

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

 יש. ממ"ד(:ן )המוגכת סינון במרחב מער 5.3 

 

 ות פיתוח ושונות:עבוד .6

 חניה 6.1 

                      : בתחום המגרש;כולם הבניה.ר תלפי הי: ייניםלכל הבנ סך הכל מקומות חניה 6.1.1   

 אין.פרט(: )ל קום אחרחניות במ . ומת קרקעבקו/או  המרתףבקומת חניות כל ה                                

 ר.כמצוין בתוכנית המכ: מיקום לפי היתר הבניה :תחניו מספר: יש, תפת(יה לנכים )פרטית/משוחנ 6.1.2   

 רשמי  רה נכה )עם הצגת תג נכה די שה להיתר, תימכר לרוכיביבה/פיתוח ובנספח החנמגרש/סלנכים כמסומן בתכנית החנייה              

 וגם לדייר שאינו נכה. םהבנייניין כלל דירי נכה, ב ובהעדר רוכש (, בורהמטעם משרד התח                               

 יש. :מערכת תאורה האדריכל. הנחיותלפי , אבנים משתלבות /מוחלק וןטב ורה:ה לא מקחני גמר רצפת 6.1.3  

 יש.: מהכביש ניהחגישה ל 6.1.4  

 .המכרי סימון בתכנית : לפמיקום אחת לפחות.: ת לדירהפר חניומס 6.1.5  

  אין. :לחניה בכניסהמחסום  6.1.6  

 פיתוח המגרש 6.2 

  מבואת ברוחב לפחות[ צף ומריהיה  כניסה שביל  .יןיבנכל ל כניסהעד למבואת ה שבילים/חיצוני רחבה ןתתוכנ שרהמג וםבתח                               

 .ינוןג בעל ומואר, ]לבנין הכניסה   

 .טבעית ןבט/ אבנים משתלבות/ אבטון/ גרנוליט/ אספל :רר גמשבילים: חומ 6.2.1  

 .ון בהירעל גויהיה ככל הניתן ב הריצוף עית.אבנים משתלבות/ אבן טבפלט/ אס נוליט/טון/ גר: ב: חומר גמרמדרגות /שבילים 6.2.2

 ם בהתאם גינון חסכוני במי וח(יתל הפפי תוכנית אדריכ)על  .יש :צמחיהנית  מצורפת(. מון בתכ)על פי סי.יש: צר משותפתח 6.2.3   

  להנחיות משרד החקלאות.                                

  גינון חסכוני במים בהתאםוח( תכנית אדריכל פיפי ת יש. )על צמחיה: .( נית מצורפת)על פי סימון בתכיש.  :ותפתמש חצר 6.2.4  

 ות משרד החקלאות.להנחי

  .(לא מגונן וללא מערכת השקיה לשטח ונההכו, רצלפי תוכנית המכר )ח :יציאה לחצר מחדר; יש: הגן ותה/צמודה לדיר חצר, 6.2.5  

 ש בעתהרוכ יעשה ע"י יין (י הבנמים משול )להרחקת צרות פרטיותעי ניקוז פני הקרקע בחשיפו ורד: סירההע   

 . פרטיתסידור הגינה ה    

 ,שוחות וכו'( צנרת,מרזב/ים, ) , חלחולביוב ומיםז, יתכן גישמה/ות, ג: גן תדירול, בחצר הצמודה ות משותפותפירוט מערכ 6.2.6  

 (.רבתוכנית המכושלא בהכרח יוצג  ןנייהע פיל ל)הכ ויכיב רת,קשותחשמל,    

 מ"ר. 7-לא פחות מיש, בשטח : גן ירותדלבחצר הצמודה  מרוצףמשטח  6.2.7  

 יה ודרישת הרשויות. בנתר הלפי היחומר: : שות של המגר/גדר בחזית 6.2.8  

 .ולפי קביעת החברה כנית הפיתוח המאושרתותלפי בגובה ממוצע    

 אין.: (בחלקה קומה פתוחהשת )מפול יםדמת עמוקו 6.2.9  
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 מערכות משותפות .7

 ערכת גז:מ 7.1 

 אר המתו ובמיקום ,ברת הגזחעם  , בתאום(17ניין )ליד ב קעיקר -גז תת צובר צעותבאמ כזיסידור מר כנה לאספקת גז:ה   7.1.1  

ת וקזי נהך תינתבמידת הצור המקומית. תהרשות וי דרישעפ" או/ו או הבניין או במיקום אחר שיקבע ע"י החברה שבתוכנית המגר   

  הגז ותחזוקתה. צנרתלהנחת הנאה    

 חברת הגז.בבעלות נם היוצנרת אספקת הגז  ,כאמור ובהר בזאת כי צובר/י הגזמ   

 ;: ישרהמרכזי לדי ממקוררת גז נצ 7.1.2  

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

 

 :סידורים לכיבוי אש 7.2 

 .אין :ותמדרגלהפעלת לחץ בחדרי  מערכת 7.2.1  

 אין. :במבואותכת ליניקת עשן מער 7.2.2  

 ת.וחי והנחיות יועץ הבטילפי דרישות רשות הכיבו :ים(מתזים )ספרינקלר –וטומטית מערכת כיבוי א 7.2.3  

 .ועץ הבטיחותרשות הכיבוי והנחיות ישות ריד: לפי ותכולתןעמדות כיבוי לרבות ארגזי כיבוי  7.2.4  

 והנחיות יועץ הבטיחות. יבויכרשות ה י דרישותלפ :גלאי עשן 7.2.5  
 

 טחים משותפיםשביבוי טים( וארונות כ, ברזי כיבוי )הידרנאש יבויכו גילוי מערכותות, לרבות כל סידורי הכבאערה: ה     

 שות הכבאות.ות רישרלפי ד ם וכמותמיקו פרטיים, או             

 

 יועץ הבטיחות. יותחרשות הכיבוי והנישות לפי דר: קומת מרתףברור מאולץ אוו 7.3 

 אין.: נת הדירות()להז אוויר מרכזית כת מיזוגמער 7.4 

 .אין ש הדיירים:וג אויר בחדר/ים לשימויזת ממערכ 7.5 

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

 .816 י "ות ובנייה ןנותכ תקנות לפי מיניוםאלו חזית תבעלו ויהיו בנייניםהחד לכל במקבץ אאו  , בנייןכל ל                    

 : מיתקנים אחרים 7.7 

 לל ים לשימוש כחדר/ בחלקים משותפים(,)ורה את מערכותר מים, מאגשנאים,  ח., ת מיםמערכות סניקה ומשאבו  

 ים.עצהיווכנית המתכננים ותלפי  מות:מיקום וכ .וכו' ייןטובת הבנסמוכים ל בבנייניםאו  ם,וכימנים סילטובת בנייין ובבנ הדיירים  

 

 מערכות תשתיתחיבור המבנה ל .8

 ת המקומית.לפי הנחיות הרשו: חצרל נפרד יםמונה מ: יש; תלבי ראשימונה מים : יש; יבור לקו מים מרכזיח 8.1  

 יש. י:מרכז חיבור לביוב 8.2  

 ; יש. ת חברת החשמלם להוראובהתא ,הבניין לרשת החשמלר וחיב 8.3  

 .יםחיבור הדירה לחב' הטלפונכולל ה להיתר(: לא שתכנון והבניה )בקת הבהתאם לתקנו :הטלפוניםת לרשה לחיבור הבניין הכנ 8.4  

  (.3.7.10 גם סעיף)ראה הכנה בלבד  .אין :(אינטרנט/הי)טלוויזן לרשת תקשורת הבניי ורחיב 8.5  

 שביצועם בפועל  עבודותבמחיר הרכישה.  יםלולכוז, דרכי גישה, ומכים, ניקיש, מדרכה, קירות ת: כבמגרשפיתוח כללי הגובל ב 8.6  

 שה ע"י הרשות המקומית אינם באחריות החברה.עי  

  פי היתר בניה(.ים או אחר ל)מכלים טמונ .יש: אשפהצירת אל תקן/יםמ 8.7  

  .מקומיתה תהרשו ע"י: י אשפהפינו  

 

 רכוש משותף .9

 :ור הרכוש המשותףתיא 9.1 

 תוכנית המכר.באם סומנו כמשותפים ב: יםותפמקומות חניה מש    9.1.1   

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

 ה.לפי החלטת בחבר: תמודים לדירומחסנים שאינם צ 9.1.3   

 .: ישבקומת כניסה (ימבואה )לוב 9.1.4   

 ש. י: )לובי( קומתית מבואה 9.1.5   
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 בכל בניין. 1: ר(מספ) חדרי מדרגות 9.1.6   

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

 יש. נים על הגג:חלק התפוס על ידי מיתקה חותפל :משותףגג  9.1.8   

 ממ"דים. -מוגנים דירתיים םיש מרחבי אין. :לטק/ מקממ" 9.1.9   

 אין.: חדר דודים משותף 9.1.10   

 שאבות, חדר ממערכות סולאריות, משאבות סחרור,  :גוןכ( שותפותמ ו/אויות יש מערכות טכניות )פרט :גהג מיתקנים על 9.1.11  

 ין. מוסמכת על פי כל דתדרוש רשות אחר ש וכל מיתקןר מים מאג          

 .; ישינוןשטח ללא ג : יש.פתוח בתחומי המגרש חושט חצר 9.1.12   

 מסומנים כרכוש משותף המפרט זה, בפורט בפרקים אחרים כמ: ת שהינם רכוש משותףביל הוחלקים נוספים ש מיתקנים 9.1.13   

 ת המכר.בתוכניו   

 

 המשותף: ציאם מהרכוששאין להו (מיםיבאם קי) ק/יםלח 9.2 

 , )מילוט(.מדרגות י/חדר 9.2.1  

 קומה טכנית. 9.2.2  

 לחניה משותפת. גישה 9.2.3   

 בקומת כניסה. לובי 9.2.4  

 לובי קומתי. 9.2.5  

 על הגג. המשותפים() המיתקנים השונים ישה מחדר מדרגות אלג 9.2.6  

 חדר מכונות. ות אלגדרמחדר מגישה  9.2.7  

 .תפים(וש)מ חדר/ים טכני/יםמתי לדרגות או מלובי קוגישה מחדר מ 9.2.8  

 .געל הג תפיםמשו ל ידי מיתקניםהתפוס ע –חלק הגג  9.2.9  

 .ותמעלי 9.2.10  

 ם בדירות(.ייש מרחבים מוגנ -ין)א .ממ"ק /מקלט 9.2.11  

 .משותף ושרה כרכע"י החבככל שיוגדרו : חלק אחר 9.2.12  

 

 בית משותף 9.3 

 בבית רה בבית משותף או המוכר די חוק המכר דירות(, –להלן ) 1974 – ד(, התשל")דירותלחוק המכר  6עיף בהתאם לס )א(  

  של התקנון המצוי ל הבית מבטל או משנה הוראהעת או שבדעתו להחיל שותף והתקנון שחל על הבימית המיועד להירשם כב    

 ם:ותו עניין; ואלה הענייניא להמכר פרטים ע זהרף לחוכלול במפרט או לצלהלן, חייב ל ן מן העניינים המנוייםעניילת מתייחסה    

 ש המשותף;הוצאת חלק מהרכו (1)    

 ירה;ק ברכוש המשותף הצמוד לדלהח שיעורו של (2)   

 ;יוקשר אלויבים בהשתתפות בהוצאות הבית המשותף ובשירותים המחהשיעור  (3)   

 ית המשותף;בדבר ניהול הבסדרי קבלת החלטות  (4)   

 לחוק המכר דירות;)א( 3עיף שיכון בצו בדרך האמור בסה רניין אחר שקבע שכל ע (5)   

 ו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב הסעיף  קטן )א( יראויין מהעניינים המנויים בנל עשלא מסר פרטים ע מוכר )ב(  

 המשותף.  חולו על הבית צוי לגבי אותו עניין ין המוקנאות התשהור    

 

 תף הצמוד לדירה:שומשל החלק ברכוש היעורו ש 9.4

 כל  לש( לשטח 5א' סעיף  כמפורט במפרט מכר זה פרק ובההגדרתה ואופן חישח הדירה )כאפשר ליחס שבין שטרוב ככל היהיה ק 

  רשות  ידי כלכפי שיידרש על  ,ם הבית המשותףל פרט אחר הקשור ברישוו בכאה ביחס זתיקון  , זאת בכפוף לכליחידות הדיור בבניין  

רה שבון השטחים הצמודים לדיחו בהמשותף לא יילקח בבית ברכושחלקה של כל דירה  בחישובכי וכר רשאי לקבוע בתקנון, המ מוסמכת.

 (.6ה פרק א' סעיף ז)כהגדרתם במפרט 

 

 ת:ול הבידבר ניהסדרי קבלת החלטות ב 9.5

 .1969 -קרקעין התשכ"טה על פי הקבוע בחוק המיהי 
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 :אליובים בקשר המשותף ובשירותים המחוי יתבתפות בהוצאות הור ההשתשיע 9.6

 צמוד לכל דירה.התף החלק ברכוש המשו שיעורו של יהיה על פי 

חזקת ההוצאות הקבועות של א רכיבבי ן היחסלום חלקבתשיחויבו המוכר ולא יעשה בהן שימוש בפועל  חזקה בהן תהיה בידידירות שה

מן פטור מתשלו, אשר המוכר יהיה וש המשותףין צריכה בפועל ביחס לרכבג ם רכיב ההוצאותל מתשלוותף בלבד, להבדיהרכוש המש

 מור בתקנון המצוי.אויות ההצבעה שלהן כות, וזאת מבלי לגרוע מזכראמוביחס לדירות ה

 

 חזרו לרכוש המשותף(:שיו וא/ותף )וכוש המשהחלקים המוצאים מהר 9.7

 כניות המצ"ב בתמסומנים  ותף השטחים הבאים אשרהמשש ומהרכ יוצאו, כםבהסזה  ע מהאמור בענייןמבלי לגרו      

  או בהסכם המכר./ר וצוינים במפרט המכו/או מ      

 החברה. ה שלתיעלפי קבהמשותף מוצאים מהרכוש המשותף ויוצמדו לדירות בבית  החניה שבתחום המגרשמקומות  .א

באם  ות משותף,)למעט חדר עגל החברה של תהעהמשותף לפי קבישבבית  ויוצמדו לדירות מהרכוש המשותף המחסנים יוצאו .ב

 ישום הבית המשותף.ואשר לא נמכרו עד מועד ר ותףהוצאו מהרכוש המשל השטחים שכוכן . קיים(

 לעיל(. 9.2.9ף ר בסעילק כאמווגגות )למעט הח, מסתורי כביסה, גינות רפסותמ .ג

  מהרכוש המשותף. מוצא  אם קיים()ב חדר השנאים .ד

 ו שתחול על       או/ ן עיר נוספת החלהייכניות בנהתב"ע, ולפי כל ת במגרש לפישרו ו/או יאושרו לבנייה או ויות הבניה אשרכל זכ .ה

 תיד. אשרו בען עיר שייתידיות שייווצרו על פי תכניות בניע, וכן זכויות בניה הקרקע

מוכרת שבבעלות ה והמחסנים לתא ותיות, יוצמדו החנים לדירניות ו/או המחסנא יוצמדו כל החת רישום הבית המשותף לשבע לככ .ו

 ורט לעיל.כמפ

  ____________   ____________   ____________ 

 חתימת המוכר     ךיתאר          הקונהחתימת          

 

 ות הבית המשותף.נציגלו לקונה שיועברומסמכים נוספים  נספח א'
 ואזהרות.ת הערות כלליו ב'נספח 
 .יםיטבלאות זיכו   ג'     נספח
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 רותת בעלי הדיועברו לקונה ולנציגוספים שימסמכים נו – 'נספח א

 פרד של המפרט:לו יצורפו כחלק בלתי נאות תוכני 10.1  

 .דירההניות( של )חיצור ומידות כלליות ל חדכל ידות שמכוללת ה 1:50 -תכנית הדירה בקנה מידה לא קטן מ 10.1.1   

 תף בקומה.המשולת סימון הרכוש הכול 1:100 -ן מבקנה מידה לא קט הה בה נמצאת הדירית הקומתכנ 10.1.2   

 בקומה.סימון הרכוש המשותף  תהכולל 1:100 -קטן מ טיפוסית בקנה מידה לא הקומתכנית  10.1.3   

 ן הרכוש המשותף לת סימוהכול 1:100 -ן מקנה מידה לא קטרתף במפולשות; קומות ממות וק כניסה/ת קומת תכניו 10.1.4   

 .1:200לקנה מידה  ילום מוקטןבצ ות אלו ניתן לצרףם; תכניושטחים דירתיים מוצמדי   

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

משותפת  חצרון הכוללת סימ 1:250יתר בניה בקנה מידה לת הבלקקומית רשות המתכנית המגרש כפי שהוגשה ל 10.1.6   

 מודות.גינות צו

 

 על פיבהתאם לכל דין לרבות  רמסורי הגימור, שיש לת ולחומורכלכל המע ושימוש זוקהראות תחת מסירת הדירה יינתנו הועב 10.2  

 ות בעניין:ריחוק המכר ד   

 ורם.גימ לע הדירה ל רכיביפעולות שוטפות לתחזוקת כ )א(   

 אוויר,  ת מיזוגמערכומערכות בטיחות, ות ברמותקנות בדירה לשירות הה נעת של מערכותללת ותחזוקה מותחזוקה כו )ב(   

 ות וכיוצא באלה.אלקטרומכנימערכות    

 אם נדרשות. ,תרות שוטפות ותקופתיותדירות ואפיון ביקו ג()   

 .ירת קשרומספר טלפון ליצספק שמות יצרן/תקנים בדירה, לרבות מוות הכעריוד ומות של צמפרט טכני ותעודות אחרי )ד(   

 

 של מערכות וחומרי הגימור השל והוראות תחזוקה  תכנית (1) ה בבנייןדירה הראשוננמסרת המסור לרוכש דירה אשר לו י המוכר 10.3  

 :ענייןבדירות  המכרפי חוק  למסור בהתאם לכל דין לרבות על הבהבניין שיש חו  

 ניין על גימורם.קת כל רכיבי הבפעולות שוטפות לתחזו ()א   

 מיזוג  תרכויחות, מעליות, מעמערכות בט ותקנות בבניין לרבותירות המהשזוקה מונעת של מערכות חתתחזוקה כוללת ו )ב(   

 באלה.וצא יככות אלקטרו מכניות ואוויר, מער   

 דרשות.אם נ ת,קופתיוטפות ותאפיון ביקורות שותדירות ו )ג(   

 יצירת קשר.טלפון לת שמות יצרן/ ספק ומספר ובתקנים במבנה, לרכות המוות של ציוד ומערי ותעודות אחרימפרט טכנ )ד(  

 מיליה.יסקפומספר  מספר טלפון המערכות והפיתוח לרבות ין,המתכננים של הבנישימת צוות ר )ה(   

 ערכות בטיחות שמל ותקשורת, מחאינסטלציה סניטרית,  ד שלבבלות ותפכות המש( למערAS MADEתכניות עדות ) )ו(   

 ור ל רוכש הדירה האמתב ולפיה עים האמורים הנחיה בכף למסמכהמוכר יצר מבנה ובפיתוח.ב ות אלקטרומכניותומערכ   

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

 

 

 החברה לעיל, יראו  10.3בסעיף  טרמרי הגימור כמפוכות וחותחזוקה של המער וכניות והוראותלקבל לידיו הת הראשון רוכשב הסר (1)  

 ת ו/או חב' ניהול )באם תפעל יבחרים לרבות נציגות הרם בכל זמן לרוכש/ים אסת למוהחברה תהא רשאילעשות כן. כעמדה בחובתה       

 .בבניין(      
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 ת כלליות ואזהרותהערו –ב'  חנספ

 ה ולדירהות כלליות למבנהער 

 

 .ירהלמבנה ולד תאמות ותוספות הנכוניםים, הבוצעו שינוי מכר דירות(,צו בהבסיסי )כלשונו  מפרטבטופס ה .1

  .והתקן הישראלי הית תקנות התכנון והבנמלאכות יהיו לפי דרישוהמוצרים וכל ה .2

 נותאנט מיתקני: 799 י"ת, אליישר תקן לפי, חובהה שידורי קליטתל לאנטנות יותקן מיתקן ייןנבב 2010.-ע"תש( 3' מס' )תק לאנטנות מיתקן .3

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

 שבכל מבטיחה אחר דרהס קיים אם החובה שידורי לקליטת לאנטנות יתקןמ התקנת ת החברה מחובתלפטור א המקומית רשאית הוועדה

 .תשלום לאב חובה שידורי לקלוט ניתן יהיה דירה

 
 האטומים הטחי התקרמרתף, שש ם מעל תקרתחניה של הבניין ממוקמימסעה/ששטחי גינון ו/או שטחי  לו עהוסבר לו וידוש מצהירהקונה  .4

 י לגרום לשינויכד כגון אלה, שיש בהן ולותעאו פ/ומערכות לות שתילה ו/או הריסה ו/או בנייה ו/או התקנת ועק ו/או להיפגע עקב פעלולים להינז

 דומה. או כ ו/או פגיעה באיטום המרתףוז ק, כגון שינוי ניכיביהבמצב התקרה על מר

יה מטעם המוכר. החצר כולה או חלקה צלבע ע"י מהנדס האינסטבמיקום שייקוב וניקוז ישוחות ב טית תהינהשבחצר הפר הקונה מודע לכך .5

טום המרתף וכן באי הקפיד שלא לפגועונה לט ו/או אחר. על הקטוף ו/או פרלייס"מ  30ילוי המינימלי ק הממה. עוימרתף חננמצאת מעל 

ת צמחיה ליבות אך לא רק, אי שת, לרבחצר הפרטית כאמור ר עוברותאם יש( אשהמשותפות )אפשר תיקונים במערכות ונה למתחייב הק

 .חרקים ינוןקניעת מל קופתיבעלת שורשים חודרניים וביצוע ריסוס ת

מים, ייתכן מעבר מערכות כן כמו  מסומנים בתוכניות המכר. כרחהן וכו'(, אינם בבטחו רות נושאים, קירותין )עמודים, קימערכת שלד הבנ .6

י ה, כנע לקודהו דמת.מוק בדיקהשינוי )הריסה, פתיחה, וכו'(, מחייב  ללכן כירות ומחיצות. וכו' בתקרות, רצפות, ק שורת, גזחשמל, תק ביוב,

ל מערכות הבניין טים שן בתכניות, של כלל האלמנסוממומן או בשונה מה, כמסונים ובמיקום שונהפקית, בגבהים שתועבר אנכית ו/או או

ת רהמל, צנרת ביוב, צנרת ניקוז, שוחות ביוב, מנשחנרת מים, צנרת צון: , צנרת, תעלות ועוד כגתן משותפורכות שאינפות ושל מעהמשות

, שותפים ובשטחים ציבורייםם מיניה פרטית, בשטחת, בחה, המחסנים, וחצרות וכדומה, בדירוי חשמל, טלפון, תקשור, קוראוורוומ.א. 

בתקרה קלה ו/או סגירה אחרת  וסם. מערכות כאמור יכוהחלטת היועצים הטכניי יניות, לפצויין בתכלמסומן/ למרות ובתקרות הכל מעבר בקי

 ן עוברות.הן הבהחלל  או גובהוישנו את צורת ו/

רזל( מינרלים )בוכן התחמצנות  ,יניים""ע ם,בדלי מרקם, גוון, גידיה ון:גתופעות טבעיות כתכנו יובכפוף לתקנים,  בריצוף וחיפוי באבן טבעית, .7

 ללי המקצוע.כלוף לדרישות התקינה והכל בכפ מוי חלודהים דמת בכתוטאהמתב

 ותבוצע קיטום פינם לא יירות ו/או שיפוליבחיפוי ק. לייםת מהנדרש בתקנים הישראא פחולידות מוגות( בבחיפוי ובריצוף יעשו מרווחים )פ .8

 .גרונגים()

 ת או סגורות.עילים, באריזות פתוחור ריפים אום ריחות חרים הפולטין במחסנים דירתיים חומלאחס חל איסור חמור .9

 נה.ורה לקימסרה הדעבודות בדירה ע"י הקונה או מי מטעמו בטרם נ ועציבולא  .10

ם אלו כאמור לכלי המינימליים מרווחי הגישהובת במידות הנדרשו לפגוע עלולהבלת החזקה, לאחר קי הקונה חלפת כלים סניטריים ע"ה .11

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

בניין. ה ללרור, המשרתים כת ואווקורות ומעברי צנרקרות מונמכות, יכול שיהיו ת הדיירים ו ע"ישרכשי ,קיימים()ככל ש במחסנים .12

 .בלבד רד למחסניםונפ שה  מהרכוש המשותףים תעהזנת החשמל למחסנ

א לאך  העצור הפרבאזור תליית כביסה, מקטינים החלל ועלולים לי ונזוג האוויר באם יותקוד המים החמים ויח' מידשל  מםקומי  .13

 ות מן הקבוע במפרט.פח

( Aעש שלהם לא תעלה על )מת הרמוש רק ביחידות עיבוי שרשי הע"י הקונה, יעש אווירנו מערכות מיזוג הם יסופקו ויותקבא .14

dB60ן בולמי רעידות תחת רגלי המתקן/ים.   לפי כו, בו היחידה ממוקמת במקוםח פליטת אויר חם ומ' ממפ 1.5רחק של , במ

 .טיקהסהאקו ץיות יועהנח

ה וזאת על מנת הקונ ת מעת העמדת הדירה לרשותונושבשלוש השנים הראפחות וגן, באופן תכוף להמ אוורר המרחבחשוב להדגיש כי יש ל .15

 .קירות הבטון שמהם עשוי המרחב המוגןב ק מבטן האדמה והנמצאבאגרגטים )חצץ(, המופ אלהימצול ון אשר עלידי גז ראדלסלק שר

רום לצורך מעבר ת חויירים בקומה בעתלל הדוני אשר ישמש את כדלת חילוץ חיצ ה בבניין, ימוקם חלון/קומ לות בכרחת מהדייתכן ובא .16

חירום יאפשר את  תבוע בפתח זה, וכי בעיב כי לא ייקבע סורג קילוץ, מתחדלת החי /ממוקם חלון, אשר בדירה אותה רכש הקונהומילוט. 

 לוץ.המעבר בדירה אל חלון/ דלת החי
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גינות, גון: יעברו בשטחים פרטיים, כ אשרוהדיירים במבנה  ת כללת אחרות המשרתות אצנרת או מערכו י יתכנו שוחות ביוב אוה, כנע לקודהו .17

 .טתכנני ויועצי הפרויקמן יקבעו עפ"י החלטת מופרן ומיקרטיות, מסומרפסות פ חניות, מחסנים,

ים לכלל השייכוכן פתחי ביקורת, , ניקוז וכד'( ברות צנרות )מים, ביובעוו ן, יתכהאו החניאו המחסן דירה, ה תקירות ובסמוך לתקר ברצפה, .18

  כל המשתמע מכך. לעניין, עפול לפי התחזוקה וטילאפשר גישה לצורך  ויבמחנה ווים חלקים משותפים. הקוומה הבניין,

 ח המגרש, בהתאםמו במגרש ועל חשבון שטימוק וכד'( ז, ביובושוחות של מערכות השונות )חשמל, בזק, טל"כ, ג םים )גומחות( עירונייפילר .19

 ו ע"י הרשויות.יאושרלתכניות הפיתוח ש

 היהמקומית לתכנון ובנ כר לפעול במבנה, הועדהוה ע"י המהגז שנבחרישור חברת אבתכנון והיהיה על פי רכזי י גז לאספקת גז מ/ם צובריקומ .20

 .ומשרד העבודה

 ת בריצוף זה.שקיעות" עלולים לגרום ליחי "אבן משתלבכי נסיעה המרוצפים בארו דרלואפי ם, מעבריברכבים כבדים על שביליםנסיעה  .21

מכמות מקומות החניה והכל מבלי לגרוע יות, וישור הרשון ו/או אלצרכי התכנפרויקט ומיקומם בהתאם ניה בשינויים במספר מקומות החנו כית .22

 לולה בממכר.כה

 .מרתפי חניה תת קרקעיים(, למ)גפ" יפחמימנ אסורה הכניסה לרכבים המונעים בגז .23

 ף/ים.רטיים או משותפים במרתחים פבשט בגז פחמימני )גפ"מ(,על פחסן כל מתקן המואו לאור חמור להתקין ו/בנוסף חל איס .24

ן, והתכנ ילאילוצ בהתאםושינויים בתהליך רישום וחלוקה סופיים,  תוסופיים וייתכנו סטי והחלקים הצמודים, אינם הפיתוח, ות המגרש,גבול .25

 ת.הרשויו ביצוע ולדרישותה

ירה כבר סעיפי המפרט המאפשר בחפים מהבניה כך שסעיף ו/או סעימה דזה עם הרוכש התקת החוק במידה וטרם חתימלמען הסר ספ .26

ות כו/או ז יקול דעתו ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או דרישהשלחת האפשרויות בהתאם רה. הקבלן יבחר מתוך איתאפשר בחשלם, לא תהו

 הקבלן.ו החלפה בעקבות בחירת רה איבח

 תגברנה [, 8.12.2016 - 10ורה ן מהד]מפרט מחייב מחיר למשתכ 1ג' רט להוראות נספחת המפל סתירה בין הוראובמקרה ש
 כל דין.ל, בכפוף אות הנספחהור

 

  ,( לבין המפרט לעילאות"ר"ההו :ז )להלןו/או המכר הקוגנטיות הדיןהוראות החוזה ו/או  תוה של סתירה בין הוראבמקרכמו כן-
  רנה ההוראות.תגב

 
___  _________________ 
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  זיכויים טבלאות –' גנספח 

 

 יםית זיכוטבלאוריכוז 

 
 

 חדותהערות מיו

  08.12.2016  - 10והשיכון, מחיר למשתכן מהדורה  יוהמחייב של משרד הבינבמפרט ך ורק הנדרשים א אלו הינם זיכויים ריכוז .1

 כוללים מע"מ.  להלן קוביםנרים היהמח .2

 

 

 : מקרא

 חידה. י -יח'

  מרובע.מטר  -מ"ר

   ך.מטר אור -מ"א

 + עבודה. שחור חומר לבן+ חומר -קומפלט

 אחד בודד. פריט  -פריט

 

 

 זיכוי בלבדמחיר בגין  - ח, רחצהטבארונות מנושא: 
 

סעיף 
ט רפבמ

 המכר
 תיאור

 חומר/
 עבודה

 יח'
מחיר זיכוי 

 ' בש"חליח
 "כהס מותכ

3.3.1 
, משטח ארון תחתוןכולל ) ת המטבחלכלל ארונוזיכוי 

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

  --- 1,000 מ"א ומפלטק

3.3.3 
לפי  ,כולל כיור אינטגרלי(. כלליצה )בחדר רחצה רחארון 

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

 
 

 בלבדיר בגין זיכוי מח -שרברבות ואביזרים בועותנושא: ק
 

 
 
 
 
 
 

 הערות:

 סעיף
במפרט 

 המכר
 תיאור

 חומר/
 הודעב

 יח'
מחיר זיכוי 

 ח' בש"ח לי
 סה"כ ותכמ

   200 פריט פלטקומ .יה ומקלחת(יור, אמבט)כ למיםללת סו 3.6
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 ללים זיכוי פריט+ התקנה.וים ככל המחיר  .1
 ויים/חיוביםכין זייר בגחמ -שורתנושא: חשמל/ תק

 
סעיף 

רט במפ
 המכר

 תיאור
 חומר/
 עבודה

 יח'
יח' מחיר ל

 בש"ח 
 כה"ס כמות

3.7 
 

   72 פריט קומפלט זיכוי –תקרה  נקודת מאור קיר/

3.7 
 

   125 פריט קומפלט ויזיכ –מאור בית תקע 

3.7 
 

   75 פריט טלומפק נקודת טלפון 

 
 

 :רתלטבלאות החשמל/תקשוות הער
 מכר.(, במפרט ה5לה )טב 3.7יות לאחר סעיף לות כלה הערא.ר1
 ם לזיכויים לפני ביצוע.סימתייח שמל/תקשורתח ירון. מחיר המח2
 

 

 
 
 

  ____________   ____________   ____________ 
 מת המוכריחת                   ךתארי        מת הקונהתיח    


